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ABSTRACT 

In Sweden an election was held in September 2018. The Swedish citizens could vote for parliament, 

county council and municipality. Although Sweden is one of the world's most secularized countries, 

religion still has deep roots in the country's culture and is now a hot topic. This essay aims to analyze 

and explain the Swedish parliamentary parties’ view of religion by analyzing their party programs and 

postal interviews with representatives from the parliamentary parties. The information that has 

emerged from the party programs is compared to what is said in the postal interviews by each 

party’s representatives.  The problem formulation revolves around two perspectives in the 

relationship between religion and politics, or to reframe it, views on the secular state and private and 

public expressions of religion in this state. One perspective views religion as a non-issue in the 

political debate, and the other views religion as politicized. This thesis has its theoretical roots in the 

span between politicized religion on the one hand, and religion as a non-issue on the other. The 

source is made up of the parties' most recent versions of their party programs as well as comments 

from representatives. The method is qualitative text analysis of the discourse analysis type. Social 

conservative parties such as the Sweden Democrats and the Christian Democrats are more profiled 

on religious issues than other parties. The Left Party relates negatively and neutrally to religion. The 

Social Democrats have a generally negative picture of religion, and the Environment Party varies 

depending on the area. The Center Party is largely positive, and the Christian Democrats are the only 

ones who see religion as positive only. The Liberals and The Moderates are both brief about religion. 

The themes that are most prominent in the party programs in relation to religion are school, 

religion's place in politics, identity and democracy and security. 

 

Keywords: Party program, Swedish politics, religion and politics, religion’s role in politics, 

religion in the secular state 
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1. Inledning 
Föreliggande uppsats syftar till att analysera och förklara de svenska riksdagspartiernas syn på 

religion genom att analysera deras partiprogram samt genom postalintervjuer med 

representanter från partiernas riksdagsgrupper. Det är intressant att studera hur och om 

riksdagspartierna uttrycker sig om religion i sina partiprogram, för att kunna ”mäta” 

religionens plats och roll i den svenska politiken. Informationen som framkommer i 

partiprogrammen jämförs med svaren från postalintervjuerna. Gränsdragningen mellan politik 

och religion kommer alltid att vara ett intressant studieobjekt som genererar många olika 

problemformuleringar för forskare, samhällsintresserade och opinionsbildare.  

 Religionens betydelse i Sverige var fram till 1900-talets mitt en viktig aspekt i samhället. När 

Sverige efter andra världskriget moderniserades i form av urbanisering, industrialisering, 

digitalisering och sociala reformer samt en stark välfärdsstat började religionen tappa sin roll 

såväl politiskt som på individnivå. I den politiska debatten kan vi se hur religionen kommer in 

i de valda politiska församlingarna, riksdagen och kommunernas kommunfullmäktige. 

Politiseringen av religionen blir en het politisk debatt.  Enligt sekulariseringsteorierna minskar 

religionens plats i samhället, dock finns andra perspektiv som hävdar det motsatta. En annan 

fråga är synen på religionens roll. Vill vi att denna ska förstärkas i samhället eller vill vi att 

den ska minska? Vilken roll bör religion spela i den moderna svenska staten? Bör det inte 

finnas någon religion alls utöver den strikt privata sfären? Får den finnas ens där? Är 

religionen en icke-fråga i svensk politik eller är den politiserad? 

 Det kan vara lämpligt att definiera ”religion” som begrepp när man skriver en C-uppsats i 

religion. Två indelningar av religionsdefinitioner är centrala, och den första av dessa är den 

substantiella vilken fokuserar på vad religion är. Detta berör religionens översinnliga, 

övernaturliga tro och den religiösa doktrinen. Den andra centrala indelningen är den 

funktionella, som fokuserar på vad religion gör. Alltså religionens betydelse i människors liv 

och vardag samt de handlingar den tillför, exempelvis riter och den funktion religionen har i 

livet.1 Dessa två religionsdefinitioner är inte omöjliga att sammanföra då Émile Durkheim 

gjort detta i sin religionsdefinition: ”En religion är ett enhetligt system av övertygelser och 

praxis i förhållande till heliga ting”, som vi kan se är religionens funktion för samfundet en 

komponent tillsammans med tron på något höjt över det jordiska eller heligt.2 Så med Émile 

Durkheims religionsdefinition kan exempelvis inte miljö-millenarismen eller anti-islamism 

ses som religion. Ytterligare en skribent som tagit sig an den stora utmaningen att 

konkretisera begreppet religion är Ninian Smart. Ninian Smart kom med sju egenskaper som 

religioner ofta delar, istället för att försöka definiera religion. Religionens sju dimensioner, 

uttryckta av Smart, är rituell, materiell, doktrinär och filosofisk, erfarenhetsmässig, 

emotionell, social och institutionell samt berättelsen och mytisk.3 

 Det senare är ett exempel på så kallade inkluderande religionsdefinitioner, som: ”Religion är 

ett system med övertygelser och utövningar genom vilket en grupp människor kämpar med de 

 
1 Yandell, K., (1998), Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction, s. 16 
2 Durkheim, É., (1995), The Elementary Forms of Religious Life, s. 44 
3 http://spiritualanthropologist.info/religion/a-unified-psychological-and-anthropological-model-of-religion/ 
[Hämtad den 21 november 2019] 
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ultimata problemen i livet”.4 Med den inkluderande religionsdefinitionen som tidigare 

nämndes kan miljö-millenarismen och anti-islamism ses som religion då det med denna 

definition även kan vara ideologier, och för de som är ”i det” ses det som ”fakta”. Till 

exempel behöver inte frånvaron som Vänsterpartiet har av formell gudstro betyda att deras 

partiprogram saknar religiösa inslag om man ser religion som världsåskådning (HBTQ, 

bistånd, miljö).  Ett exempel på en exklusiv definition av religion är sociologen Roland 

Robertsons: ”Religiös kultur är den uppsättning tro och symboler (och värderingar som härrör 

direkt därifrån) avseende en åtskillnad mellan en empirisk och superempirisk transcendent 

verklighet; de empiriska ärendena är underordnade i  betydelse mot de icke 

empiriska…[Religiös handling är] handling som formas av ett erkännande av den 

empiriska/superempiriska distinktionen”.5 I denna studie kommer Ninian Smarts 

religionsdefinition att användas. Detta eftersom den är bred och inkluderande, vilket gör att 

fler aspekter än den formella gudstron kan räknas som religion kan upptäckas och analyseras. 

Med stöd i ovan nämnda egenskaper definierar han religion genom sju egenskaper som 

religioner ofta delar. 

  Första steget i uppsatsen har varit att definiera religion, och andra steget blir nu att 

presentera sekulariseringsteorier av välkända sociologer. Detta görs för att tydliggöra 

modeller, där det framgår att religioners inflytande i samhället anses ha minskat och 

förklaringar till hur detta kan ha gått till och hur det tar sig uttryck. Dessa 

sekulariseringsteorier är ett hjälpmedel för att påvisa religionens roll och betydelse i den 

moderna sekulära svenska staten, samt riksdagspartiernas inställning till religion.  

 Enligt Luckmann, tysk sociolog, så innehöll den ursprungliga positivistiska ståndpunkten 

tesen att religion, som ett primitivt steg i den mänskliga utvecklingen av mänskligt förnuft, så 

småningom skulle ersättas av vetenskap. Denna uppfattning har gått in i förståelsen, eller 

missförståndet, av sekularisering som kännetecknar mycket av den senaste tidens sociologi. I 

avsaknad av en välgrundad teori betraktas sekularisering vanligtvis som en process som kan 

mätas genom kyrkans krympande räckvidd. Eftersom det institutionella vakuumet inte fylls av 

en motkyrka, kan man lätt dra slutsatsen att det moderna samhället är icke-religiöst.6  

 Institutionell specialisering av religion, tillsammans med specialisering av andra 

institutionella områden, startar en utveckling som förvandlar religion till en alltmer 

"subjektiv" och "privat" verklighet7.  

          Vad som vanligtvis tas som symtom på nedgången av traditionell kristendom kan vara 

symtom på en mer revolutionerande förändring: ersättningen av den institutionella 

specialiseringen av religion med en ny social form av religion.8  

Enligt sociologen, filosofen och nationalekonomen Weber har vi sekulariseringsteorier som 

säger att de kommersiella och sociala intressena brukar bestämma ”världsåskådningen”.9 Då 

rikedomen ökats, har religionens inre halt minskats i motsvarande mån. Därför kan man inte 

se hur det med denna tingens ordning, kan vara möjligt för någon förnyelse av den sanna 

 
4 Aldridge, A., (2013), Religion in the Contemporary World – a Sociological Introduction, s. 26 
5 Ibid, s. 28 
6 Luckmann, T., (1967), The Invisible Religion – The Transformation of Symbols in Industrial Society, s. 23 
7 Ibid, s. 86 
8 Ibid, s. 90 
9 Weber, M., (1978), Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 34 
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religionen att bli långvarig. Religionen måste med nödvändighet framkalla både arbetsamhet 

och sparsamhet, och dessa kan inte annat än åstadkomma rikedom. När rikedomen ökar, ökar 

också högmodet, passionen och kärleken till världen. När människorna blir sparsamma och 

flitiga ökar deras ägodelar, och de växer i motsvarande mån i fråga om högmod, passion, 

sinnliga och världsliga lustar. Visserligen kvarstår religionens form, men dess anda försvinner 

stegvis. Den fulla effekten av de stora religiösa rörelserna kommer i allmänhet minska då 

höjdpunkten för den rent religiösa entusiasmen passerats och det intensiva sökandet efter 

Guds rike börjat övergå i nyktra yrkesdygder. De religiösa rötterna kommer sakta försvinna 

och lämna plats för utilistisk världslighet. Den traditionella kristna etiken börjar sakta bytas ut 

mot en borgerlig ekonomisk etik, där det gäller att tjäna pengar, om det sker i lagliga former.10 

Webers sekulariseringsteori går kortfattat ut på att samhället till följd av sekularisering 

kommer att separera stat och kyrka, samt att antalet troende i världen kommer att minska för 

att sedan försvinna helt. 

 Den tredje och sista sociologen som jag använder mig av är Peter L. Berger, och Bergers 

poäng är att antagandet att vi lever i en sekulariserad värld är falskt. Världen idag, med vissa 

undantag, är lika religiös som den alltid varit, och på vissa ställen mer än någonsin innan. Han 

menar att mycket litteratur av historiker och socialvetare som löst stämplats som 

”sekulariseringsteori” är missuppfattad. Tanken bakom sekulariseringsteori är simpel: 

modernisering leder nödvändigtvis till en nedgång av religion, både i samhället och i 

individers sinnen. Det är just denna tanke som visats vara felaktig.11 Modernisering har haft 

vissa sekulariserande effekter, mer på vissa ställen än andra. Men det har även framkallat 

kraftfulla rörelser av ”kontrasekularisering”. Det är även så att sekularisering på den 

samhälleliga nivån inte nödvändigtvis är kopplat till sekularisering i individers medvetande.12 

På den internationella religiösa scenen är ortodoxa, konservativa eller traditionella rörelser på 

uppgång nästan överallt. Omvänt, så har religiösa rörelser och institutioner som har gjort stora 

ansträngningar att anpassa sig till en uppfylld modernitet nästan överallt minskat. Det har 

skett en uppgång av konservativ religion i alla större religiösa gemenskaper: kristendom, 

islam, hinduism, buddhism och även väckelserörelser i mindre gemenskaper som shinto i 

Japan och sikhism i Indien. Vad de har gemensamt är deras otvetydigt religiösa inspiration. 

Åtminstone så visar dessa att ”kontrasekularisering” är ett minst lika viktigt fenomen i den 

samtida världen som sekularisering.13 Dessa reflekterar närvaron av sekulariserande krafter, 

eftersom de måste bli förstådda som en reaktion mot dessa krafter. Modernitet, av helt 

begripliga skäl, undergräver alla de gamla vissheterna; osäkerhet är ett tillstånd som många 

upplever väldigt svårt att uthärda; därför, har vilken rörelse som helst som lovar att förse eller 

förnya visshet en marknad redo.14 Världen är idag massivt religiös, och allt annat än den 

sekulariserade världen som hade förutsagts av så många analytiker av modernitet. Det finns 

dock undantag: Europa väster om vad som brukade kallas Järnridån, där den gamla 

sekulariseringsteorin verkar hålla. Med ökande modernisering har det skett ett stigande av 

indikatorer av sekularisering, både på nivån av uttryckt tro och på nivån av kyrkorelaterat 

 
10 Weber, M., (1978), Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. 83 
11 Berger, P., (1999), The Desecularization of the World – Resurgent Religion and World Politics, s. 2 
12 Ibid, s. 3 
13 Ibid, s. 6 
14 Ibid, s. 7 
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beteende.15 En förändring av den institutionella platsen för religion snarare än sekularisering 

skulle vara en mer exakt beskrivning av den europeiska situationen.16 

 

1.1 Problemformulering 

Denna uppsats problemformulering kretsar kring två perspektiv i relationen mellan religion 

och politik. Perspektiven förklaras och diskuteras i Jonas Lindbergs doktorsavhandling 

”Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party 

Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012”, och är hämtade ur hans avhandling. Första 

perspektivet är att religion betraktas som en icke-fråga i den politiska debatten, dvs att 

religion inte har någon politisk aktualitet för partierna och för samhället i stort. De politiska 

partierna ser inte religion som en viktig fråga att diskutera under valrörelsen.  

 Det andra perspektivet, är att religionen är politiserad, med detta menas att religion (religiösa 

budskap)  används för att driva politiska frågor, för att mobilisera, väcka en opinion eller att 

skapa en gränsdragning i form av identitetsmarkör etc. 

Denna spännvidd är intressant att undersöka då partierna, i en representativ demokrati, 

representerar folket och strömningar i samhället.17 Partiernas program med målsättningar förs 

fram till medborgarna, som med sina röster ger stöd till partiernas målsättningar. Även om 

alla olika målsättningar inte behöver stödjas till fullo av en medborgare, är medborgarens röst 

ändå ett stöd för paketet med målsättningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har som syfte att undersöka vilken inställning politiska partier i Riksdagen har till 

religionens roll och betydelse i den moderna sekulära svenska staten. Uppsatsens knyter an till 

den forskningsinriktning inom religionsvetenskapen som benämns religion och politik. 

Forskning om religion och politik är omfattande. Sofie Björklund och Angélica Lindström har 

undersökt om och hur Sveriges politiska partier förhåller sig till det mångkulturella samhället 

i sina partiprogram, där religion är en komponent inom mångkulturalism.18 Magnus Hagevi 

skriver i sin artikel ”Region, Religion och Röstning” att politikens position i religiösa 

sammanhang är ett kontroversiellt ämne och att religionsröstning är en betydelsefull faktor till 

val av parti.19 

Uppsatsen bidrar till att få en överblick och bättre förståelse av religionens roll och betydelse i 

det svenska samhället genom att analysera vad de styrande i landet skriver om religion och 

dess plats i sina partiprogram. 

För att ta sig an uppsatsens syfte kommer följande operationaliserade frågeställningar att 

belysas:  

▪ Hur är partiernas inställningar till religion? Är religion en icke-fråga för partiet eller är 

religion politiserad? 

 
15 Berger, P., (1999), The Desecularization of the World – Resurgent Religion and World Politics, s. 9 
16 Ibid, s. 10 
17 https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/ [Hämtad den 29 oktober 2019] 
18 Björklund, S. & Lindström, A., (2006), Partipolitiska inställningar till det mångkulturella samhället – en 
textanalys av partiprogram, s. 7 
19 Hagevi, M., (1995), Region, Religion och Röstning, s. 33-34 
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▪ I vilket sammanhang belyses religion och vilka andra sakpolitiska frågor är kopplat till 

religion?  

▪ Används religion som identitetsmarkör mellan majoritetens ”vi” och minoritetens ”den 

andra”? Både en tolkning, där religion är en icke-fråga och där religion är politiserad, kan 

innebära en inkluderande eller exkluderande hållning till minoriteter. 

 

1.3 Metod  

Denna studie bygger på en textanalys av typen diskursanalys av de nuvarande 

riksdagspartiernas senaste partiprogram. Diskursanalys används vanligtvis för att analysera 

publika eller offentliga texter.20 Jag har systematiskt läst igenom partiprogrammen och 

analyserat hur dessa förhåller sig till religion. Först har partiprogrammen lästs igenom i dess 

helhet, sedan har varje partis partiprogram lästs igenom ytterligare en gång, och då har 

sökfunktionen använts med sökorden ”religion”, ”moské”, ”kyrka”, ”kristendom”, ”islam”, 

”muslim”, ”kristen” och ”konfessionella”. Hänsyn tas till bredare religionsdefinitioner, där 

ovannämnda ord inte behöver förekomma, även avsaknaden av dessa sökord kan ha en 

betydelse.  

 Den metod som valts för att få fram de svar som söks på uppsatsens forskningsfrågor, är en 

kvalitativ textanalys av partiprogram där diskursen analyseras. Detta genom att läsa hur 

partierna formulerar sig i sina partiprogram, vilka värdeladdade ord som används samt vad de 

skriver och inte skriver. 

 Partiprogrammen har tagits fram från respektive partis hemsida, vissa var lätta att hitta medan 

andra fick sökas fram via söktjänsten Google. Då skrevs partiets namn och ”partiprogram” i 

sökningen. För att få tag i politiska talespersoner för partierna som kan intervjuas söktes först 

telefonnummer till deras riksdagsgrupper. Efter att ha ringt till var och en av dem så fick jag 

deras mailadresser, och till dessa skickades strukturerade frågor. Den insamlade 

informationen utgör grunden till min forskning som leder fram till resultatet. Detta resulterar i 

att uppsatsen får en induktiv ansats.21 Med induktion menas att man basera slutsatser genom 

att se mönster i tidigare erfarenheter och observationer av verkligheten.22 Kvalitativ metod har 

skapats för att förstå social interaktion och vad olika samhälleliga fenomen betyder i det 

sammanhang där de skapas. Kvalitativ metod lämpar sig även för att utforska sådant som inte 

kan beskrivas med siffror, kvalitativa studier syftar till att begripa processer, betydelser och 

kvaliteter.23  

Den kvalitativa textanalysen syftar till att analysera partiprogrammens innehåll.24 

Diskursanalysen hjälper mig analysera på vilket sätt det skrivs om detta innehåll. 

 

Då syftet är att genomföra en diskursanalys av partiprogrammen och komplettera detta med 

postalintervjuerna kan det lämpa sig att förklara innebörden av ordet ”diskurs”. Ordet 

”diskurs” kan betyda ”talad kommunikation eller debatt” och kan även betyda ”en formell 

 
20 Ringström, J., (2014), Diskursanalys: En analys av andra ordningen eller en andra rangens analys? s. 115-116 
21 Ågren, H. & Florén, A., (1998), Historiska Undersökningar s. 50 
22 http://bibblansvarar.se/sv/svar/deduktiv-och-induktiv-forskning (Hämtad den 17 januari 2020) 
23 Ågren, H. & Florén, A., (1998), Historiska Undersökningar s. 13 
24 Nationalencyklopedin, kvalitativ metod. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-
metod (Hämtad 2020-01-21) 
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diskussion eller debatt”. Diskursstudier är ett bra verktyg att använda sig av då man 

undersöker relationerna mellan språk och kan ses i talat, skrivet och tecknat språk samt andra 

kommunikationsformer. Under 1900-talet har ordet fått en bredare betydelse där ”diskurs” är 

ett samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar och så 

vidare som används inom ett område.25 Kort kan man säga att diskurs berättar om vad som får 

och vad som inte får sägas i specifika sammanhang, samt vad som kan sägas.               

Katarina Jacobsson, professor vid Lunds universitet, är noga med att poängtera att en diskurs 

aldrig helt kan definieras. En diskurs är elastisk och kan varieras på olika sätt, men det finns 

ändå en poäng i att skapa ett koncentrat.26 De mest framträdande teman som behandlas i 

partiprogrammen skapar jag ett koncentrat av under rubrikerna 4.1 – 4.4. 

 För att ytterligare komplettera bilden ska även postalintervjuer göras med respektive partis 

religionspolitiska talesperson, vilka erhöll enkäter via e-mail för att komplettera det som står i 

partiprogrammen samt för att ha något material att kunna jämföra partiprogrammen med. 

Intervjuer kan ge en mångsidig och mer målande bild.27 Forskare som Mats Alvesson och 

David Silverman är dock skeptiska mot tolkningar av intervjudata som ponerar att den 

intervjuades påståenden på ett uppenbart sätt speglar eller beskriver verkligheten utanför 

intervjun. Intervjuer har blivit en framträdande metod som ifrågasätts alltför sällan, enligt 

Silverman.28 

 Med tanke på att de som svarar på postalintervjuerna är medvetna om att en granskning av 

partiprogrammen samtidigt görs så förväntas svaren på postalintervjuerna överensstämma 

med partiprogrammen i hög utsträckning. 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att enbart inkludera riksdagspartierna som under senaste 

mandatperioden satt i riksdagen, och som också återvaldes. Därför har lokala partier eller 

partier som Feministiskt Initiativ eller Alternativ För Sverige som hamnade under 

fyraprocentsspärren medvetet ej inkluderats. Undersökningen gäller enbart senaste versionen 

av respektive partiprogram, i och med att det är den dagsaktuella synen på religion som ska 

undersökas – inte hur den har sett ut förr.  

 

1.5 Material 

Utifrån problemformuleringen är uppsatsens syfte att analysera hur riksdagspartier förhåller 

sig till religion, vilket ska ske genom att granska partiprogrammen. Partiprogrammen29 

innehåller svar på hur partierna vill forma ett samhälle, hur samhället bör se ut. Men också 

hur man vill komma till rätta med specifika politiska frågor, såsom ekonomi, jobben, skolan, 

välfärden, omsorgen, invandring, rättsväsendet osv.  Partiprogram utgör således ett partis 

budskap i syfte dels att mobilisera och attrahera såväl sina egna som nya väljare (anhängare, 

 
25 Nationalencyklopedin, diskurs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs (hämtad 2020-01-
20) 
26 Rennstam, J. & Wästerfors, D., (2015), Från Stoff Till Studie, s.89 
27 Ibid, s. 28 
28 Ibid, s. 41-42 
29 De partiernas partiprogram som ligger till grund för uppsatsen är de partiprogram som partierna presenterade 

inför riksdagsvalet 2018. 
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valarbetare). Dels utgör partiprogram en grund för partiernas politik i syfte att förmedla 

politiska budskap till allmänheten. 

Insamling av materialet har skett på följande vis: först hittades de åtta riksdagspartiernas 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna) respektive hemsidor. Inne på 

deras hemsidor användes befintliga sökfunktioner vilka tog mig fram till deras olika 

partiprogram för att försöka samla den sökta informationen. Materialen är text i elektronisk 

form vilka har kunnat läsas via partiernas respektive hemsidor på webben.  

 

De flesta partiprogrammen är ca 50 sidor långa, men Kristdemokraternas sticker ut med över 

170 sidor i sitt partiprogram. Partiprogrammen är texter som visar vilka värderingar ett visst 

politiskt parti säger sig företräda och revideras kontinuerligt.30 Partiprogrammen tas fram för 

en längre period och antas normalt på partikongress.31 Partiprogrammen är viktiga då de 

ligger till grund för partiernas politik och har som syfte att förmedla politiska budskap till 

allmänheten.32 Ett exempel på partiprogrammets betydelse för partierna är hämtat ur 

Vänsterpartiers partiprogram, där de skriver redan i förordet att partiprogrammet är partiets 

viktigaste dokument.33 

 

Intervjumaterialet har framkommit genom att författaren av denna text ringt de olika 

partiernas kansli, och genom deras kanslier har fått tag i e-mailadresser som det går att skicka 

frågorna till. Svaren på frågorna har kommit på e-mail från politikerna till uppsatsens 

författare. Frågorna är av sådan karaktär som förekommit i debatter innan valet. Omskärelse 

är en kontroversiell fråga, där synen på religionsfrihet ställs gentemot barns rättigheter. 

Sekulär lagstiftning och kristen tradition utan omskärelse mot judiska/muslimska traditioner 

ställs på sin spets, och det är just på grund av detta som denna fråga är med. Det är lätt att 

hävda att alla religioner har samma rättigheter men detta kan visa på en begränsning i 

religionsfriheten, frågan om omskärelse är med som en kontrollfråga. De har alla fått samma 

mail med samma frågor. Tre dagar efter att detta mail skickats till dem så fick de som inte 

hade svarat än en påminnelse. Totalt svarade fem partier, och tre svarade inte alls. De som 

inte svarade är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Att få fem svar av åtta 

kan möjligtvis förklaras av att det pågick ett stort arbete med att bilda regering. 

 

1.6 Begrepp 

Eftersom partiernas namn är långa och kommer ta upp mycket plats kommer deras etablerade 

förkortningar att användas. Vänsterpartiet kommer fortsättningsvis i denna uppsats att skrivas 

som V, Miljöpartiet som MP, Socialdemokraterna som S, Centerpartiet som C, Liberalerna 

som L, Kristdemokraterna som KD och slutligen Sverigedemokraterna som SD. 

 
30 
Nationalencyklopedin, partiprogram. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/partiprogram (hämtad 
2019-11-12) 
31 Wikipedia, partiprogram. https://sv.wikipedia.org/wiki/Partiprogram (Hämtad 2019-11-12) 
32 Björklund, S., & Lindström, A., (2006), Partipolitiska Inställningar Till Det Mångkulturella Samhället – En 
Textanalys Av Partiprogram, s. 2-3 
33 https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2017/06/Partiprogram_V-1jun2017.pdf, s. 4 (Hämtad 2019-11-
12) 
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Partiprogrammen har inför senaste valet haft något olika benämningar. Centerpartiets 

partiprogram gick att hitta under benämningarna ”idéprogrammet”, ”valplattform” och 

”valmanifest”. Moderaterna kallar även sitt för ”valmanifest”. I texten kommer allt detta att 

kallas för ”partiprogram”.  

 

Religionsröstning: att religiösa tenderar att rösta annorlunda än andra väljare.34 

Religiös: Någon eller några som besöker religiösa möten. Som religiösa räknas även de 

individer som socialiserats in i ett trossystem, vilket är deras yttersta värdesystem.35  

 

1.7 Tidigare forskning kring religion och politik 

Forskning om religion och politik är omfattande och det finns en uppsjö av olika perspektiv 

på ämnet. Däremot finns inte lika mycket skrivet om partiprogram kopplat till synen på 

religion, dock finns det en ansenlig forskning om partiprogram t ex ”Lika barn leka bäst - en 

jämförande studie av Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram 1990-2013” 

skriven av Dennis Callejas Gidlund. I de fallen handlar det ofta om en textanalys av ett enskilt 

partis partiprogram, eller en jämförande studie med andra partiers partiprogram eller ett 

enskilt partis partiprograms utveckling genom åren.  

 Min uppsats fyller en lucka i forskningen om religion och politik då det inte gjorts en 

liknande studie innan, där partiprogrammen och företrädares kommentarer analyseras för att 

upptäcka deras syn på religion. 

 

Ett intressant arbete är ett från år 2006 av Sofie Björklund och Angélica Lindström som berör 

ett ämne väldigt nära det ämne som undersöks i detta arbete. I den undersöker författarna om 

och hur Sveriges politiska partier förhåller sig till det mångkulturella samhället i sina 

partiprogram. De ”snuddar” vid ämnet religion då religion är en komponent i 

mångkulturalism. I ett mångkulturellt samhälle är frågor kring individ- och grupprättigheter 

högst aktuella då olika religiösa och etniska minoriteter efterfrågar rättigheter som enbart 

gäller för dem själva.36 Dessa förslag är inte enbart kontroversiella för icke-muslimer, utan 

även för muslimer som inte vill att deras privatliv ska styras av religiösa ledare.37 Religion 

berörs även under kapitlet ”begrepp” då de har med ordet ”enklav” som begrepp, vilket 

definieras som: ”ett mindre område inom en stat som skiljer sig från staten ifråga om religion, 

kultur, språk och/eller etniska förhållanden”.38 Den tidigare forskning som Björklund och 

Lindström har använt sig av är Hyléns forskning som bland annat grundas på textanalyser av 

partiprogram. I den undersöker Hylén den politiska högerns idéutveckling mellan 

konservatism och liberalism. En stor del av detta arbete har tagit fram partiets latenta ideologi. 

En annan omfattande avhandling författarna har med i sin tidigare forskning är Boréus från 

1994, där en del av undersökningen baserar sig på granskning av partiprogram. Avhandlingen 

syftar till att undersöka hur högerns interna ideologiskifte från konservatism till nyliberalism 

 
34 Hagevi, M., (1995), Region, Religion och Röstning, s. 33 
35 Ibid, s. 36 & s. 48 
36 Björklund, S. & Lindström, A., (2006), Partipolitiska inställningar till det mångkulturella samhället – en 
textanalys av partiprogram, s. 4 
37 Ibid, s. 5 
38 Ibid, s. 7 
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utvecklades. Även Lundbergs forskning från 1998 ligger nära undersökningen av 

partiprogram då denne granskat valbroschyrer. Valbroschyrerna ämnar föra ut partiets 

budskap till allmänheten.39 Den metod Björklund och Lindström valt är kvalitativ textanalys 

av typen innehållslig idéanalys. Detta har de valt då det lämpar sig för att kritiskt och 

noggrant granska innehållet i texter.40 Författarna till texten motiverar valet att undersöka 

partiprogram med att de är lättillgängliga, de utgör en viktig grund för hur partierna uppfattas 

och möjligtvis hur befolkningen röstar och de presenterar hela partiets genomtänkta och 

antagna idéer.41 I sin diskussion av resultat diskuteras partiernas inställning till mångkultur, 

och där gör författarna en egen indelning av partierna i tre kategorier: de som ser mångkultur 

som enbart berikande, de som anser mångkultur vara berikande men samtidigt problematiskt 

och till sist den kategori som ser mångkultur som enbart problematiskt.42  

 

En annan text som har betydelse för uppsatsen är examensarbetet ”Läpparnas Bekännelse – 

Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att utmåla islam som en religion för 

Den Andre” skriven av Daniel Rohlin år 2016. Den är både nära i tid och granskar SD:s 

partiprogram, dock inriktar den sig enbart på och i vilken omfattning och på vilket sätt SD 

hänvisar till kristen tradition i sitt partiprogram. Författaren har genom att läsa SD:s 

principprogram och artiklar som rör kristendom, kristna, kyrkan, islam, muslimer och 

moskéer gjort det möjligt att se en diskurs där muslimer och islam nästan uteslutande 

förknippas med negativa egenskaper som våld, kvinnoförtryck och hot mot yttrandefriheten. 

Kristendom och den svenska kyrkan förekommer alltid i positiva sammanhang, som till 

exempel tradition, vackra byggnader och trygghet. Kristendomen förs fram som en kraft för 

ett konservativt bibehållande av det svenska och det västerländska. Rohlin gör en 

hermeneutisk textanalys av materialet för att se vilken sorts diskurs som går att finna. 

Sverigedemokraterna ser främst religion som ett slags kulturellt och socialt fenomen.43 

 

I artikeln ”Region, Religion och Röstning” skriver Magnus Hagevi att politikens position i 

religionen i religiösa sammanhang är ett kontroversiellt ämne. Då och då har olika förkunnare 

med hänvisning till Jesus ord: ”Mitt rike hör inte till denna världen” (Joh 19:36) hävdat att 

kristna inte ska ägna sig åt politik. Oavsett vem som tolkat Bibeln är religiösa frågor 

förknippade med politiska implikationer. Om man begränsar sig till den del av världen som 

påverkats av kristendomen är religionsröstning en betydelsefull faktor till val av parti. I 

katolska, religiöst splittrade länder och områden där kyrkan gjort stort motstånd mot 

sekulariseringen är religion en viktig beståndsdel i politiken. Norden anses ofta vara ett 

undantag, till exempel då religionssociologen Göran Gustafsson påstår att svenskarnas 

religiösa och politiska beteende inte påverkar varandra. Dock påpekar statsvetaren Mikael 

Gilljam att religionsröstning (att religiösa tenderar att rösta annorlunda än andra väljare) näst 

efter klassröstning (röstningsbeteende där väljarnas sociala klasstillhörighet påverkar valet av 
 

39 Björklund, S. & Lindström, A., (2006), Partipolitiska inställningar till det mångkulturella samhället – en 
textanalys av partiprogram, s. 9 
40 Ibid, s. 12 
41 Ibid, s. 14-15 
42 Ibid, s. 34 
43Rohlin, D., (2016), Läpparnas Bekännelse – Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att 
utmåla islam som en religion för Den Andre, s. 14 



 

10 
 

parti) är den viktigaste förklaringen till val av parti.44 Religiösa väljare tenderar att ge 

borgerliga partier ganska stort stöd gällande riket i helhet. Vänsterpartiets stöd är så gott som 

obefintligt.45 En annan viktig fråga är vilken betydelse religiösa väljare har för de olika 

partierna. Vissa partier kan stödja sig mer på de religiösas röster än andra.46 Oavsett var i 

Sverige man befinner sig har KDS (numera KD) och C störst andel religiösa i partiet. V, S 

och M har lägst. Hypotesen att kopplingen mellan religion och politik avtar i urbana miljöer 

har svårt att få stöd av uppgifterna om religiöst partival i Västsverige.47 Religion är kopplat 

till politik, även om religionens betydelse i politiken varierar mellan olika regioner.48 

 

Magnus Hagevi har även skrivit en annan betydande artikel inom området politik och 

religion, nämligen ”Religiös orientering och svensk politisk opinion” publicerad i 

Statsvetenskaplig Tidskrift år 2006. Målet är att analysera om religiös orientering påverkar 

svensk politisk opinion. Den huvudsakliga slutsatsen är att religiös orientering påverkar 

svensk politisk opinion. Politik och religion har gått hand i hand sedan kyrkan etablerades i 

Sverige. Katolska kyrkan och den regionala politiska eliten samarbetade för att kristna den 

kommande nationalstaten, och för att ta makten i landet samarbetade politikerna med den 

katolska kyrkan.49 Efter demokratins genombrott har flera borgerliga partier haft starka band 

till olika religiösa samfund, och från år 1991 har KD varit representerade i riksdagen. Det 

antas att religion försvarar det traditionella samhället och stödjer konservativa politiska 

opinioner, och utbredningen av olika religiösa orienteringar kan påverka andra delar av 

samhället som politik.50 Religiositet kan påverka politisk opinion på två sätt, religiös affektion 

och religiös kognition. Kognition handlar om personens kunskap, värderingar och tro om den 

egna personen, sitt beteende och sin omgivning.51 Intresset för kyrksamhet har mer eller 

mindre bytts ut mot intresse för privatreligiositet. Sverige har sedan 1960-talet tagit emot en 

stor mängd invandrare vilka ofta för med sin religion till det nya hemlandet. Samtidigt som 

landet sekulariseras verkar befolkningen gå igenom en religiös förändring och 

differentiering.52 Ofta vill forskarna veta om religiositet har en oberoende påverkan på politik, 

och de är intresserade av tänkbara förändringar i individens politiska opinion som är påverkad 

av religiös orientering.53 Något orsakssamband mellan religion och politik existerar inte, 

däremot kan sambandet dem emellan förklaras genom att demografiska faktorer som kön, 

ålder och utbildning påverkar både religiositet och politik.54 Tidigare forskning har 

uppmärksammat att socialistiska organisationer ofta har propagerat för ateism och mot 

religion. Det finns en teori att det kan finnas spänningar mellan muslimer och kristna, vilket 

kan antas påverka kristnas syn på flyktingmottagning negativt. Dock har tendensen varit att 

 
44 Hagevi, M., (1995), Region, Religion och Röstning, s. 33–34 
45 Ibid, s. 41 
46 Ibid, s. 42 
47 Ibid, s. 43 
48 Ibid, s. 47 
49Hagevi, M., (2006), Religiös orientering och svensk politisk opinion, Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 123 
50 Ibid, s. 124 
51 Ibid, s. 125 
52 Ibid, s. 126 
53 Ibid, s. 129 
54 Ibid, s. 130 
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religiös aktivitet i Sverige leder till en i stort sett positiv inställning till flyktingmottagning 

och invandring.55 Man kan anta att de som starkast förenar politisk opinion med religiösa 

föreställningar är frikyrkliga personer på grund av deras evangeliska värderingar, då Bibeln 

har större auktoritet bland evangelikaler än andra kristna, samt att en del av evangelikalerna är 

bokstavstroende .56 Religiös orientering påverkar opinionen i politiska sakfrågor.57  

 På vänster-högerskalan, sett ur ett religiöst perspektiv, är det vanligt att ateister och totalt 

passiva i Svenska Kyrkan placerar sig till vänster, medan invandrarkyrkliga oftast placerar sig 

till höger. Vänster-högerskalan konkurrerar inte med religiösa kognitiva scheman, istället 

kompletterar de varandra. Hagevis slutsatser är bland annat att svensk politisk opinion är 

påverkad av folks religiösa orientering. Den demografiska hypotesen, att samband mellan 

religiositet och politik enbart är ett skensamband och kan förklaras av att faktorer som ålder, 

kön, utbildningsnivå och invandrarbakgrund påverkar både religiositet och politisk opinion 

visar sig inte vara trovärdig som förklaring. Bland de religiösa orienteringar som undersökts 

är frikyrkligas politiska opinion starkast förankrad i religiös kognition då frikyrkliga märkbart 

ofta har samband med politiska sakfrågor.58  

 

”In the pluralism of religious and cultural worlds: Notes toward a theological and political 

program” skriven av Johann Baptist Metz, John K. Downey och Heiko Wiggers berättar de 

om att vi lever i en värld med obestridlig mångfald. Tolerans, dialog och diskussion krävs. 

Vår religiösa och kulturella världs traditioner och sammanhang bör ifrågasättas och testas. 

Idag föredrar många, speciellt i västvärlden, en religion utan Gud.59 Författarna frågar om vi 

inte nu handskas med en situation i vilken världsvida religiösa institutioner bör vara mer 

politiska än det ”normala” samhället? Världens religioner bör ingripa i politiken för att stödja 

en samvetsgrann världspolitik.60 

Det intressanta med denna artikel är bland annat påståendet att vår religiösa och kulturella 

världs traditioner och sammanhang bör testas. Testas dessa av de politiska partierna i deras 

partiprogram? Även att många, speciellt i västvärlden (som Sverige är en del av), föredrar en 

religion utan Gud. Är det synligt i partiprogrammen? Världens religioner bör ingripa i 

politiken, det kan också vara intressant om man kan se ”spår” av sådana ingripanden i 

partiprogrammen. 

 

 

  

 
55 Hagevi, M., (2006), Religiös orientering och svensk politisk opinion, Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 133 
56 Ibid, s. 134 
57 Ibid, s. 143 
58 Ibid, s. 147-148 
59Baptist Metz, J., K. Downey J. & Wiggers, H., (1999), In the pluralism of religious and cultural worlds: Notes 
toward a theological and political program, CrossCurrents Vol. 49, No. 2, s. 228 
60 Ibid, s. 231 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer de två teoretiska perspektiv som används i denna studie att presenteras. 

Teoriernas främsta funktion är att ge perspektiv på studiens resultat. Den teoretiska 

utgångspunkten bygger på Jonas Lindbergs doktorsavhandling i religionssociologi med titeln 

”Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party 

Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012”. Jonas Lindberg är präst, journalist, 

författare och teologie doktor i religionssociologi. I sin doktorsavhandling skriver Lindberg 

att vad som kan bidra till att förklara det som många forskare beskriver som religionens 

återkomst i politiken i ett europeiskt perspektiv är religionen som identitetsfråga mellan 

majoritetens ”vi” och minoritetens ”de andra”. I Lindbergs avhandling är religion som 

identitetsmarkör ett centralt tema. Hans avhandling ingår i forskningsprojektet NOREL, där 

ett 20-tal religionssociologer har studerat religiös förändring i Norden.61 Det nyss nämnda 

forskningsprojektet har religionssociologen Göran Gustafsson med fleras studie Religiös 

Förändring i Norden 1930-1980, publicerad år 1985, som grund. I det nämnda 

forskningsprojektet var fokus mestadels inriktat på den stegvisa delningen mellan kyrka och 

stat, vilket förklarades med en traditionell uppfattning av sekulariseringstesen.62 Det var en 

långsam och inte särskild laddad förändring, vilket fick professor emeritus Ole Riis att fastslå 

att religion i dansk politik under den undersökta perioden var en icke-fråga för att samtliga 

partier hade i stort sett samma åsikt gällande folkkyrkan och religionsfrihet som något bra.63 

Ole Riis poängterar dock att värderingar som är framstående i Norden karaktäriseras som 

”protestantisk humanism”. Exempel på sådana värderingar är individuella mänskliga 

rättigheter, självuppfyllelse och individuellt öppnande, som alla är baserade på kristna 

värderingar och traditioner.64 

 

I Jonas Lindbergs analys av hur religion har använts i nordisk politik under de senaste två-tre 

decennierna kommer en helt annan bild fram. Enligt Lindberg har religion i Norden blivit 

politiserad i allt högre grad. Med det menar han att religionen har använts för att driva 

politiska konflikter, särskilt i Danmark, men även i Norge och i Sverige. Denna typ av 

politisering har märkts mindre i Finland och på Island, vilket enligt honom kan förklaras med 

betydligt lägre grad av religiös mångfald i dessa två länder.65 I Sverige har den ökade 

politiseringen av religion märkts genom att de politiska partierna alltmer refererar till religion 

i relation till undervisning, sjukvård, immigration, miljöengagemang, mänskliga rättigheter, 

säkerhet, utrikespolitik och ett flertal andra områden. Utöver detta har Lindberg även märkt en 

allt högre grad av problematisering av religionen i dessa sammanhang.66 Den religiösa 

skiljelinjen har blivit mer komplex, eftersom det inte blott handlar om religion eller icke-

religion längre, utan även om vilken typ av religion och på vilka villkor. En central slutsats av 

 
61 Lindberg, J., (2015), Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party 
Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012, s. 20 
62Ibid, s. 29 
63 Ibid, s. 23 
64 Ibid, s. 21 
65 Lindberg, J., (2015), Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party 
Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012, s. 39 
66 Ibid, s. 97 
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Lindbergs studie är att närvaron av ett högerpopulistiskt parti i parlamentet i ett land med hög 

religiös mångfald ger en ökad generell politisering av religion.67 Lindberg konstaterar 

sammanfattningsvis att i relation till Gustafsson-studien från år 1985 kan religion svårligen 

kallas en icke-fråga i nordisk politik. 

 

I denna studie av de politiska riksdagspartierna i Sverige ska Jonas Lindbergs teori om ökad 

religiös politisering ställas mot Ole Riis teori om religion som icke-fråga i nordisk politik för 

att se vad som gäller i partiprogrammen inför 2018 års riksdagsval. 

 Med ”icke-fråga” menar Ole Riis att det råder utbredd enighet bland de politiska partierna i 

Danmark om religionens roll i samhället, därför behöver den inte diskuteras. De politiska 

partierna är eniga gällande religiös tolerans och en bred folkkyrka. Där kyrkan fortfarande 

uppfattar sig själv som den högsta instansen är den i statsapparaten i stigande grad inplacerad 

som ett sidoorienterat serviceorgan.68 

 Politiseras religion eller är religion en icke-fråga? 

  

 
67 Lindberg, J., (2015), Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party 
Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012, s. 98-99 
68 Riis, O., - Danmark. I Religiös Förändring I Norden 1930-1980, Gustafsson, G. (red.), 22-65, (1985), s. 34 
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3. De svenska riksdagspartierna 
Vänsterpartiet är enligt Nationalencyklopedin ett socialistiskt och feministiskt parti på 

ekologisk grund. Partiet motsätter sig att privata aktörer får ansvaret att förse svenska folket 

med vård, skola och omsorg. Den offentliga sektorn ska drivas av kommunerna, landstinget 

och staten och finansieras med skatter.69 Vänsterpartiets har sin grund i socialism och 

feminism och lägger stor vikt på de marxistiska och feministiska analysverktygen.70 I valet 

2018 fick Vänsterpartiet 8% av rösterna och 28 mandat i riksdagen.71 

 

Miljöpartiet har enligt artikeln i Nationalencyklopedin sina rötter i alternativ- och 

miljörörelsen och är representerat i riksdagen sedan 1988, dock ej mellan 1991-1994. Deras 

ideologi grundar sig på hållbar utveckling och internationell solidaritet. Miljöpartiets 

viktigaste frågor är miljö- och klimatpolitik, samt frågor gällande migration, fred och 

jämställdhet.72 I valet 2018 fick Miljöpartiet 4,41% av rösterna och 16 mandat i riksdagen.73 

 

Socialdemokraterna är Sveriges äldsta politiska parti, grundat 1889. Partiets hjärtefrågor är 

välfärdsfrågor där de anser att välfärden ska vara offentligt finansierad, men accepterar att 

privata aktörer erhåller skattemedel för att utföra tjänsterna. De fick 28,26% av rösterna i 

valet 2018 vilket resulterade i 100 mandat i riksdagen.74  

 

Centerpartiet är representerat i riksdagen sedan 1918, och antog sitt nuvarande namn år 

1958. Partiet har sina rötter i bonderörelsen och bildades 1913 under namnet Bondeförbundet. 

Deras ideologiska grund är ekohumanism, vilket kan sammanfattas som en ekologisk 

natursyn med decentralisering som viktigaste medel till förändring.75 I valet 2018 fick 

Centerpartiet 8,61% av rösterna och 31 mandat i riksdagen.76 

 

Liberalerna har sina rötter i Frisinnade landspartiet som grundades 1902. Partiet utgår från 

den liberala ideologin vilken sätter individen i centrum. I och med denna syn avfärdar de 

kollektivets rätt att bestämma över individen. Centrala frågor för partiet är skyddet för de 

 
69 Vänsterpartiet, partiprogram. https://www.vansterpartiet.se/resursbank/partiprogram/ [Hämtad den 15 juli 
2019] 
70 Vänsterpartiet, feministisk plattform. 
https://web.archive.org/web/20100802044934/http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content
&view=article&id=2722%3Any-feministisk-plattform&catid=22%3Anyhet&Itemid=799 [Hämtad den 15 juli 
2019] 
71 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
72 Nationalencyklopedin, Miljöpartiet de gröna. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na [Hämtad den 
15 juli 2019] 
73 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
74 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hätmad den 15 juli 2019] 
75 Nationalencyklopedin, Centerpartiet. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/centerpartiet [Hämtad den 15 juli 2019] 
76 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
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grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna, jämställdhet mellan könen, internationell 

solidaritet, fri konkurrens samt ett decentraliserat enskilt ägande.77 I valet 2018 fick 

Liberalerna 5,49% av rösterna och 20 mandat i riskdagen.78 

 

Moderaterna bildades 1904 med namnet Allmänna valmansförbundet. Deras ideologi har sin 

grund i den konservativa och den liberala idétraditionen och de lägger tonvikten på individens 

frihet gentemot kollektivet i frågor gällande medborgarnas fri- och rättigheter, det 

ekonomiska systemet och alternativ att välja vård, omsorg och utbildning.79 De fick i valet 

2018 19,84% av rösterna och 70 mandat i riksdagen.80 

 

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och socialkonservativt parti. Partiet har fått mest 

uppmärksamhet för sin hårda inställning till invandrare, och viktiga frågor för partiet handlar 

om färre flyktingar och invandrare till Sverige och kritik av det mångkulturella samhället. 

Även frågor gällande brott och straff är viktiga för Sverigedemokraterna. De bildades år 1988, 

och flera av grundarna hade tidigare varit medlemmar i rasistiska och nynazistiska 

organisationer som Vitt Ariskt Motstånd och Bevara Sverige Svenskt. Partiet är kritiska till 

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU).81 I valet 2018 fick Sverigedemokraterna 

17,53% av rösterna och 62 mandat i riksdagen.82 

 

Kristdemokraterna är representerade i riksdagen sedan 1991. De strävar efter en 

samhällsgemenskap byggd på solidarisk fördelning av resurser och betonar människans 

andliga dimension. Deras grundläggande ideologiska principer är inspirerade av kristen etik 

och handlar om människans unika och okränkbara värde, förvaltarskapstanken och 

broderskapstanken. Familjen anses ha stor betydelse för att minska kriminalitet och andra 

sociala problem, en av partiets profilfrågor har varit abortfrågan men på senare tid har 

motståndet mot fria aborter nyanserats.83 De fick i valet 2018 6,32% av rösterna och 22 

mandat i riksdagen.84 

 

Kristdemokraterna gick innan valet 2018 ut med budskapet om att säga nej till böneutrop, och 

i samma vecka kom också utredningen om statsbidrag till trossamfund. Även om frågor som 

 
77 Nationalencyklopedin, liberalerna. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/liberalerna 
[Hämtad den 15 juli 2019] 
78 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
79 Nationalencyklopedin, moderata samlingspartiet. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/moderata-samlingspartiet [Hämtad den 15 juli 
2019] 
80 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
81 Nationalencyklopedin, sverigedemokraterna. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverigedemokraterna [Hämtad den 15 juli 2019] 
82 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
83 Nationalencyklopedin, kristdemokraterna. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kristdemokraterna [Hämtad den 15 juli 2019] 
84 Valmyndigheten, valresultat. https://www.val.se/valresultat/riksdag-landsting-och-
kommun/2018/valresultat.html [Hämtad den 15 juli 2019] 
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välfärd, klimat, sjukvård och migration tog över så var det ändå en valrörelse där frågor som 

hade att göra med religion satte avtryck.  
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4. Analys av partiprogrammen 
I följande kapitlet analyseras partiprogrammen utifrån Lindbergs och Riis teoretiska 

perspektiv för att komma fram till vilka centrala diskursiva mönster som förekommer i 

materialen. 

 

4.1 Utgör religion ett hot mot demokratin? 

Vid undersökning av Vänsterpartiets partiprogram hittades under rubriken ”En orättfärdig 

värld” ett stycke text vilket behandlar religion. I detta textstycke står det: ”Reaktionära, 

religiöst färgade men i grunden politiska, krafter vinner terräng i stora delar av världen. De 

hotar mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors liv och frihet, och de underblåser konflikter 

mellan länder och folk.” Under samma rubrik finns även detta stycke text att finna: ”Det är 

vänsterns stora utmaning att samla och organisera alla de människor som är övertygade om att 

en rättvis värld är både möjlig och nödvändig”. Denna del talar endast om religion som 

negativ företeelse, och genom diskursanalys upptäcks värdeladdade ord då religiöst färgade 

krafter ”vinner terräng”, ”hotar mänskliga rättigheter” och ”underblåser konflikter”. Dock så 

skriver Vänsterpartiet i sitt partiprogram ”...religiöst färgade men i grunden politiska, 

krafter...” vilket författaren av denna uppsats genom att analysera diskursen tolkar som att det 

inte är religion i ”sin rena form” som de syftar till här, utan till politiska krafter som målar upp 

en bild av sig själva som religiösa eller som en religiös organisation, förslagsvis Islamiska 

Staten eller den populistiska högerns kristendom i USA som bland annat president Donald J. 

Trump får ett starkt stöd ifrån. I texten finns ett element där läsaren ”varnas” för de 

reaktionära, religiöst färgade krafter som vinner terräng i stora delar av världen. Det som 

pekas ut som problem gällande religion i deras partiprogram är att reaktionära krafter vinner 

terräng.  

 

Enligt Miljöpartiet utgör inte religion ett hot mot demokratin, men religionen kan inte heller 

användas för att begränsa andra människors fri- och rättigheter. Detta går att finna i MPs 

partiprogram under rubriken ”2.1 Frihet, integritet och demokrati” vilket är ett stycke text som 

behandlar religion. Det lyder: ”Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller 

ålder. Alla former av diskriminering ska motverkas. Först när alla människor erkänns för vilka 

de är, får rätt att definiera sig själva och har tillgång till lika rättigheter kan vi uppnå välfärd 

för alla. Religion kan heller aldrig vara en ursäkt för att begränsa andras friheter och 

rättigheter. Alla ska ha rätt att utöva sin tro, eller att avstå från religionsutövning”. Detta 

styckes innebörd är att alla ska ha samma rättigheter, oavsett religiös tillhörighet, MP är emot 

all form av diskriminering – vilket kan tolkas som positiv inställning till religion. Alla har rätt 

att utöva sin tro. Dock så är rättigheten att avstå från religionsutövning lika viktig. Om rätten 

till religion och rätten att avstå från religion är lika stor kan MPs syn på religion i detta fall 

vara neutralt. Att de understryker att religion aldrig kan vara en ursäkt för att begränsa andra 

människors friheter och rättigheter kan spegla en negativ grundsyn på religion – att den i stor 

utsträckning använts i begränsande och tvingande syften (vilket den ofta har gjort). Här finner 

vi ett element där all form av diskriminering ska motarbetas, både diskriminering på grund av 

religiös tillhörighet men även att ingen ska behöva bli påtvingad religion. 
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I Socialdemokraternas partiprogram finns detta textstycke att finna: ”Vi lever i en orolig tid 

när populism, religiös och politisk extremism sprider sig i Europa och i världen.”85 På 

följande sida står det:  

 

Parallellt med en fantastisk utveckling ser vi väpnade konflikter som blir brutalare med fler civila dödsoffer, 

sexuellt våld som vapen i krig och fler människor på flykt än någonsin tidigare i modern tid. Den globala 

ekonomin präglas av hård konkurrens, och i dess kölvatten märks ständiga försök att sänka löner och försämra 

arbetsvillkor. Lockelsen av enkla lösningar gynnar fundamentalism. I en konfliktfylld värld växer den religiösa 

och politiska extremismen och det tar sig bland annat uttryck i förföljelse av minoritetsgrupper.86 

 

 I partiprogrammet finns en skrivning som har en positiv syn på religion då samfund nämns i 

ett positivt sammanhang:  

 

Ett starkt och levande civilsamhälle är demokratins underbyggnad. Det består av ideella föreningar och stiftelser, 

folkrörelser och samfund, kooperativ, aktionsgrupper och nätverk, som har byggts av människor som i fri 

samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.87 

 

 I detta stycke framställs inte samfund och därmed religion som ett hot mot demokratin, 

snarare tvärsom. Socialdemokraterna skriver att den religiösa extremismen sprider sig i 

Europa och i världen och att det bland annat tar sig uttryck i förföljelser av minoritetsgrupper. 

Detta ses som en negativ bild av religion, där de fundamentalistiska våldsverkarna får 

definiera religion istället för den stora fredfulla majoriteten av religiösa människor. Även de 

minoritetsgrupper som beskrivs bli förföljda av religiösa extremister kan i viss mån antas vara 

religiösa minoritetsgrupper. Religion och fundamentalism har en tydlig koppling i deras 

partiprogram, och de ramar som sätts för vad som kan diskuteras omringar problemområdet 

religiös extremism. Det som pekas ut som ett problem i detta partiprogram är de 

fundamentalistiska och extremistiska religiösa vindar som blåser runt om i världen. 

 

I Centerpartiets partiprogram, som de benämner som ”idéprogrammet” finns ett stycke som i 

viss mån behandlar religion: 

 

Alla människor har lika rätt och värde, alla har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter. Vi bekämpar 

alla strukturer, formella som informella, som förtrycker eller diskriminerar människor. Det har ingen betydelse 

på vilken grund detta sker; kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, 

trosuppfattning eller etnicitet.88 

 

 

 
85 Socialdemokraterna, politiska riktlinjer. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-
politik/arkiv/kongress-2017/trygghet-i-en-ny-tid---politiska-riktlinjer.pdf, s. 30 
86 Socialdemokraterna, politiska riktlinjer. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-
politik/arkiv/kongress-2017/trygghet-i-en-ny-tid---politiska-riktlinjer.pdf, s.  31 
87 Socialdemokraterna, ett program för förändring. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-
politik/partiprogram-och-riktlinjer/ett-program-for-forandring_2013.pdf, s. 38–39 
88 Centerpartiet, idéprogrammet. 
https://www.centerpartiet.se/download/18.145b416915819de0fb62e10f/1478006852784/Här-kan-du-läsa-
hela-idéprogrammet.pdf , s. 5 [Hämtad den 15 november 2018] 
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På samma sida ingår även detta textstycke:  

 

Respekten för de mänskliga rättigheterna är grunden för ett demokratiskt samhälle. Demokratin förutsätter en 

allmän acceptans och respekt för människors olika åsikter, oavsett om det handlar om politiska ståndpunkter, 

religion eller annan typ av livsåskådning. Yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är därför orubbliga 

principer, som även innefattar frihet att avstå från religion och från att organisera sig.89 

 

Denna del av Cs partiprogram ses som positivt inställd till religion. Detta då ingen ska 

diskrimineras på grund av trosuppfattning, och att acceptans och respekt för människors olika 

åsikter förespråkas, vare sig det gäller politiska ståndpunkter, religion eller annan typ 

livsåskådning. Religionsfriheten är en orubblig princip i Cs partiprogram, och de är noga med 

att poängtera att religionsfriheten även innebär frihet att avstå från religion och från att 

organisera sig, vilket enligt författaren till denna text ses som ”riktig” religionsfrihet. Med 

detta i beaktande är Cs partiprogram på denna punkt positivt inställt till religion. I deras 

valplattform finns ett till stycke vilket behandlar religion:  

 

Radikalisering, extremism och terrorism är ett hot mot vårt öppna samhälle och vårt sätt att leva. Den 

terrorrelaterade verksamheten i Sverige domineras av aktörer som är motiverade av våldsfrämjande islamistisk 

extremism, men även andra extremistiska organisationer inom vit makt-miljön och den autonoma vänstermiljön 

utgör ett hot. Därför krävs en motkraft mot terrorism och radikalisering, skärpta straff, att lagarna tillämpas och 

mer resurser till rättsväsendet.90 

 

Här pekas islamistisk extremism ut som den dominerande terrorrelaterade verksamheten i 

Sverige, utan att utmåla någon specifik religiös orientering som mer extrem än en annan. 

Religion i sig utmålas inte som ett problem, vilket gör att detta textstycke klassas som neutralt 

inställt till religion. Utöver islamistisk extremism nämns även två andra extremistiska icke-

religiösa organisationer som utgör ett hot. I Cs ”valmanifest”, under rubriken ”Centerpartiets 

prioriteringar”, finns ett kortare textstycke som lyder: ”Under nästa mandatperiod kommer 

Centerpartiet särskilt att arbeta för att: Försvara demokratin mot främlingsfientlighet, 

islamistisk fundamentalism, vänsterextremism och nazism. Vi måste alltid verka för kvinnors 

och mäns lika rättigheter samt demokratiska fri- och rättigheter. Sverige ska vara ett 

medmänskligt land.”91 I denna text är inte religion ett centralt begrepp, dock så ska 

demokratin försvaras mot bland annat islamistisk fundamentalism, vilket är ett begrepp som 

ofta kan anses nära besläktat med religionsområdet. 

 

 
89 Centerpartiet, idéprogrammet. 
https://www.centerpartiet.se/download/18.145b416915819de0fb62e10f/1478006852784/Här-kan-du-läsa-
hela-idéprogrammet.pdf , s. 5 [Hämtad den 15 november 2018] 
90 Centerpartiet, valplattform. 
https://www.centerpartiet.se/download/18.3ebc896a160b99834804931/1517573152282/Valplattform%2021
8.pdf [Hämtad den 15 november 2018] s. 11 
91 Centerpartiet, valmanifest. 
https://www.centerpartiet.se/download/18.2e67c795164dc1841a617d1/1533626059627/Nytt%20ledarskap%
20för%20Sverige%20framåt_C_Valmanifest%202018_DEF.pdf [Hämtad den 15 november 2018] 
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Liberalernas partiprogram innehåller följande formulering: ”Religiös särlagstiftning inom 

familjerätten står i motsats till jämställdhet och individers frigörelse, och ska inte tillåtas i 

Sverige”.92 

 

Moderaternas partiprogram innehöll inte mycket som behandlar religion. Det som gick att 

hitta i partiprogrammet är följande: ”Staten ska ta ett större ansvar för att öka tryggheten och 

den fysiska säkerheten för utsatta trossamfund och dess medlemmar”.93 Att M tycker att 

staten ska ta ett större ansvar för att öka tryggheten och säkerheten för utsatta trossamfund ses 

som en positiv inställning till religion – alla ska kunna gå i kyrka, tempel, moské, synagoga 

och så vidare utan att behöva uppleva en känsla av obehag och hot, eller för den delen bli 

utsatta för övergrepp. Dock är det inte alla trossamfund och deras medlemmar som ska få 

ökad trygghet, bara de utsatta. Detta möjligtvis på grund av att de som inte är utsatta inte har 

behov av en ökad trygghet och säkerhet. Med utsatta trossamfund kan flera muslimska 

församlingar som blivit utsatta för brandattentat och rasistiskt klotter tänkas höra in, likaså de 

judiska i Malmö som blivit utsatta för liknande påhopp. Även den syriansk-ortodoxa kyrkan 

S:t Afrem i Södertälje som år 2018 utsattes för ett bombattentat kan förmodligen anses vara 

ett utsatt trossamfund.94  

 

I Sverigedemokraternas partiprogram finns meningen: ”Sverigedemokraterna är ett icke-

konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska 

samhället.”95 SD går vidare i sitt partiprogram och definierar vad religionsfriheten innebär för 

dem:  

 

Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att 

för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När det kommer till utövandet av 

religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon 

absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och icke-religiösa medborgare skall 

lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och 

religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som 

politiska ideologier.96 

 

 

 

 

 

 
92 Liberalerna, partiprogram. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram.pdf , 
s. 12 [Hämtad den 15 november 2018] 
93 Moderaterna, valmanifest. https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-
08/Valmanifest%20HÖG%20180820.pdf , s. 39 [Hämtad den 15 november 2018] 
94 Dagerlind, Mats, (2018). Bombattentat mot syriansk-ortodox kyrka i Södertälje. Samhällsnytt 
95 Sverigedemokraterna, partiprogram. http://partiprogram.se/sd/2014/sverigedemokraterna-ar-ett-icke-
konfessionellt-parti-som [Hämtad den 15 november 2018] 
96 Sverigedemokraterna, partiprogram. http://partiprogram.se/sd/2014/vi-definierar-religionsfriheten-som-
individers-ratt-att [Hämtad den 15 november 2018] 
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 Detta citat kan uppfattas som att det är riktat mot de muslimer, vilka kräver att islamisk lag 

ska gälla. Ett annat stycke text som behandlar religion i SDs partiprogram är det textstycke 

som berör islam:  

 

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas 

uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och 

västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning 

motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt 

begränsad.97 

 

4.2 Religion som en identitetsmarkör som skapar ett samhälleligt kitt 

I kapitel ”6.6 Migration” står följande: ”Vi är övertygade om att ett nytt Sverige är möjligt. 

Ett Sverige där det är vår gemensamma framtid som förenar oss, snarare än etnicitet, 

födelseort eller religiös tillhörighet”.98 Miljöpartiet anser att vår gemensamma framtid ska 

skapa det samhälleliga kitt vi förenas genom, snarare än religiös tillhörighet, födelseort eller 

etnicitet. Ett nytt Sverige, där vi förenas genom annat än religiös tillhörighet, kan ses som en 

negativ inställning mot religion där MP söker påverka individer att förenas över ”vår 

gemensamma framtid” istället.  

 

I det som C betecknar som ”valplattform” finns följande stycke att finna:  

 

Centerpartiet står bestämt för att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller sexuella tillhörighet, har 

samma värde och rättigheter. Att ingen ska känna rädsla för att utöva sin religion i Sverige. Att kvinnor och män 

ska känna samma trygghet i sina hem och i det offentliga rummet. Idag ser vi dessa värden hotade på flera olika 

sätt. Människor trakasseras och attackeras på grund av sin religiösa tro.99 

 

Att ingen ska känna rädsla för att utöva sin religion i Sverige ses som att C beskyddar de som 

är och vill vara religiöst aktiva i Sverige, och detta är i sig en positiv inställning till religion. 

”Människor attackeras och trakasseras på grund av sin religiösa tro” tolkas som att de 

religiösa kan ses som utsatta och behöver beskyddas, vilket också är en positiv syn på 

religion. Vad som pekats ut som problem hittills i Cs partiprogram gällande frågor som 

kretsar kring religion är religionsdiskriminering, trakassering och hot mot människor på grund 

av sin religiösa tro. 

 

I Liberalernas partiprogram står det: ”Varje människa har rätt att uttrycka sin religiösa tro och 

utöva sin religion i gemenskap, liksom frihet att inte tillhöra någon religion.”100 Att de skriver 

 
97 Sverigedemokraterna, partiprogram. http://partiprogram.se/sd/2014/islam-och-i-synnerhet-dess-starka-
politiska [Hämtad den 15 november 2018] 
98 Miljöpartiet, partiprogram. https://www.mp.se/om/partiprogram/manniskan [Hämtad den 15 november 
2018] 
99 Centerpartiet, valplattform. 
https://www.centerpartiet.se/download/18.3ebc896a160b99834804931/1517573152282/Valplattform%2021
8.pdf [Hämtad den 15 november 2018] 
100 Liberalerna, partiprogram. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram.pdf , 
s. 2 
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”religion i gemenskap” tolkas som att religion kan ha en positiv inverkan på gemenskapen i 

samhället. 

 

Kristdemokraternas partiprogram är knappa 150 sidor långt. Här följer en stor del som gäller 

religion i KDs partiprogram, komprimerat från 150 sidor. 

 De skriver att kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. 

Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den 

kristna traditionen.101 Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Med 

demokrati som statsform och politisk metod följer yttrandefrihet och alla medborgares lika 

möjlighet till inflytande, men med majoritetsbeslut kan också en minoritet förtryckas och fri- 

och rättigheter kränkas. Därför behöver alla samhällen en gemensam värdegrund. Vi anser att 

de värden, rättigheter och skyldigheter, som inspirerats och förts vidare av den kristna 

traditionen, är oundgängliga som grund.102 Andliga och kulturella värden utgör ett rikt arv, 

som behövs för att bevara och vidareutveckla en civiliserad identitet och samhörighet.103 

Människor, som till sin natur är sociala varelser, formar gemenskaper med frihet och 

förvaltarskap, rättigheter och skyldigheter utifrån särskilda ändamål. Det börjar med 

gemenskaper som uppstår naturligt, såsom familjer, släkt och vänner. Också det civila 

samhällets övriga gemenskaper som grannskap, intresseföreningar, fackföreningar och 

trossamfund kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet.104 Människan utvecklas 

och mår bäst av att leva i en gemenskap som präglas av omtanke, ansvarstagande och 

solidaritet. Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den 

gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem.105 

Det finns en etisk grund för rätten, som inte kan avskaffas genom politiska beslut och som 

finns i människan oavsett kultur. Denna grund för rätten återfinns i den kristna etiken och 

naturrätten.106 Kristendomen och det kristna arvet utgjorde en självklar utgångspunkt och 

inspirationskälla för de kristdemokratiska partier som ledde Europas återuppbyggnad. 

Kampen stod mot människoförakt, rasism, klasskamp, planekonomi, laissez faire-liberalism 

och egoism. Fronterna var mot såväl vänster som höger.107  

 

Kristdemokratin bygger på idén om alla människors absoluta och okränkbara värde. Den 

moderna demokratin är den bästa styrelseformen när den utgår från denna människosyn och 

värdegrund. Det innebär att medborgarna måste visa tolerans gentemot varandra och respekt 

för de människor man inte är överens med.108 Den moraliska grunden för demokratin bildas 

och formas i de sociala sammanhang som formar ett samhälle. Givetvis är hemmet och 

familjen, skolan, religiösa samfund, föreningar, organisationer och folkrörelser av största 

betydelse.109 De dygder som KD vill lyfta fram som betydelsefulla går tillbaka till den 

 
101 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf , s. 5 
102 Ibid , s. 6 
103 Ibid, s. 7 
104 Ibid, s. 8 
105 Ibid, s. 9 
106 Ibid, s. 18 
107 Ibid, s. 22 
108 Ibid, s. 26–27 
109 Ibid, s. 27 
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klassiska och den kristna kulturen i västerlandet. Det handlar om de klassiska fyra 

kardinaldygderna rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap. Den kristna traditionen har 

förstärkt och kompletterat innehållet i de klassiska dygderna med dygden kärlek som berikar 

samhällsgemenskapen, inte minst med oegennyttig solidaritet och barmhärtighet.110 Ett vitalt 

civilt samhälle är av största vikt för en levande demokrati och ett mänskligt samhälle. Därför 

måste stat och kommun främja det engagemang som finns i föreningar och folkrörelser, i 

religiösa samfund och i andra sociala rörelser.111 Grundlagen ska vara djupt förankrad i den 

svenska och västerländska kulturtraditionen och därmed också grundad på en samhällssyn 

som präglas av kristen etik och humanism.112 Grundlagen ska även säkerställa att ingen 

diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsvariationer, etniskt ursprung, religion, sexuell 

identitet, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, ekonomisk eller 

social ställning.113 Den kristdemokratiska rättspolitiken bygger på en kristen människosyn och 

värdegrund.114 EU får aldrig bli enbart en intressegemenskap. Unionens folk förenas också av 

gemensamma värden som grundar sig i vårt gemensamma arv från den judisk-kristna 

traditionen och humanismen.115 Enligt den kristna traditionen är det utifrån uppfattningen om 

människan som en person, som gränsdragningen mellan människa och djur bör motiveras.116 

Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg 

ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, 

andliga och materiella behov.117 Traditionell medicinsk etik utgår från 

människovärdesprincipen. Den har sina rötter i den kristna traditionen och i den grekiska 

läkekonsten från Hippokrates och framåt.118 Människans kulturella verksamhet genom 

historien visar att hon inte kan reduceras till enbart en biologisk varelse med uteslutande 

materiella behov. I den människosyn som kristdemokratin bygger på betonas istället vikten av 

att anlägga ett helhetsperspektiv på människan, där hennes andliga och själsliga dimensioner 

tas på djupaste allvar. Genom att tillerkänna samer, sverigefinländare, tornedalingar, romer 

och judar språkliga och etniska rättigheter stärks deras självtillit och kulturella identitet.119 Ett 

av de mest karaktäristiska uttrycken för människans natur är förmågan och benägenheten att 

reflektera över sin egen existens. Till det djupast mänskliga hör således människans själsliga 

och andliga behov. Det är ett obestridligt faktum att kristendomen historiskt sett har haft ett 

stort och positivt inflytande i världen och Sverige. Läran om att varje människa är skapad till 

Guds avbild, och önskad av Gud, har på ett sätt som saknar motstycke bidragit till respekten 

för varje persons absoluta värde och oersättlighet.120 Kristen etik utgör till stor del den 

värdegrund som vårt samhälle vilar på. Detta kommer till uttryck i lagstiftningen och synen på 

svaga och sjuka. Att skapa en medvetenhet om den egna historiska identiteten är en central 

 
110 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf, s. 28 
111 Ibid, s. 29–30 
112 Ibid, s. 31 
113 Ibid, s. 32 
114 Ibid, s. 35 
115 Ibid, s. 47 
116 Ibid, s. 55 
117 Ibid, s. 59 
118 Ibid, s. 64 
119 Ibid, s. 71 
120 Ibid, s. 74 
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bildningsuppgift för samhällets institutioner och är därtill en viktig förutsättning för att kunna 

förstå människor som har en annan religiös och kulturell bakgrund. Sekularisering och 

invandring har inneburit att det svenska samhället i allt högre grad har kommit att präglas av 

religiös pluralism. Eftersom människan är en fri, tänkande varelse med eget samvete är 

religionsfrihet en självklar mänsklig rättighet, vilket innebär att alla människor ska ges rätten 

att bekänna och utöva sin religion. Den ökande religiösa pluralismen ska dock inte bara 

tolereras, utan också respekteras. Friheten att utöva sin religiösa tro får dock aldrig medföra 

att man i trons namn kränker andra människor.121 Det offentliga ska förhålla sig till de olika 

religiösa samfunden i enlighet med subsidiaritetsprincipen, det vill säga vara stödjande och 

kompletterande istället för styrande och ersättande. Stöd ska därför utgå till de trossamfund 

som bedriver verksamhet vars karaktär och ändamål står i överensstämmelse med 

grundläggande principer om att varje människa är unik och att alla människor har samma 

absoluta och okränkbara värde.122 Socialpolitiken ska levandegöra att varje enskild människa 

har samma absoluta värde oavsett ålder, etniskt eller socialt ursprung, sexuell identitet, 

religion eller kön.123 Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed 

en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och 

rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt 

samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever 

sida vid sida och berikar varandra.124 Invandrare ska åtnjuta samma frihet som övriga 

medborgare och ha rätt att bosätta sig var de vill, att utöva sin religion, lära sina barn sitt 

modersmål och för övrigt få utöva sina mänskliga rättigheter.125 Den kristna etiken spelar en 

avgörande roll för att åstadkomma en effektiv marknadsekonomi.126 

 

4.3 Är politik och religion avskilt eller är religionen politiserad? 

Huvudrubriken ”Makten till folket”, med underrubriken ”En demokratisk författning” 

innehåller även den ett textstycke vilket behandlar religion. Detta är: ”Religionsfriheten ska 

garanteras. Staten ska vara religiöst neutral och alla kvarvarande band mellan staten och 

Svenska kyrkan ska upplösas”127. Religionsfriheten ska garanteras, vilket kan ses som en 

någorlunda positiv inställning till religion, även om religionsfriheten också innebär frihet från 

religion. Att staten ska vara religiöst neutral och att alla återstående band med Svenska kyrkan 

ska upplösas kan tolkas som neutralt, varken fullständigt positiv eller negativ. Här finns ett 

element där Vänsterpartiet ser sig själva som dem som ska ”samla och organisera” alla 

människor som strävar efter en rättvisare värld, och till sist ett element där de klargör att 

religionsfriheten ska garanteras. Vänsterpartiets ställningstagande är att staten ska vara 

religiöst neutral och att de kvarvarande band som finns mellan staten och Svenska kyrkan ska 

upplösas. I denna mening är eventuellt V att räkna som negativt inställd till kristendom, 

eftersom denna trosuppfattning är ett svenskt kulturarv och har flest anhängare.  Med 

 
121 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf, s. 75 
122 Ibid, s. 76 
123 Ibid, s. 96 
124 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf, s. 105 
125 Ibid, s. 107 
126 Ibid, s. 115-116 
127 Vänsterpartiet, partiprogram. https://www.vansterpartiet.se/resursbank/partiprogram [Hämtad den 15 
november 2018] 
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meningen ”Det är vänsterns stora utmaning att samla och organisera alla de människor som är 

övertygade om att en rättvis värld är både möjlig och nödvändig” kan man anta att de försöker 

påverka individer i önskad riktning – att de som strävar efter en rättvis värld bör rösta på 

Vänsterpartiet. Även det som inte uttrycks i partiprogrammet kan vara av intresse. Inga ord 

som ”religion”, ”kristendom”, ”islam”, ”moské”, ”kyrka”, ”friskola”, ”böneutrop” eller 

”invandring” går att finna i detta sammanhang, inte heller att någon trosuppfattning betraktas 

annorlunda än andra trosuppfattningar. Avsaknaden av religiösa begrepp och ord nära 

kopplade till religion kan beskriva den värld Vänsterpartiet strävar efter – en värld där 

religion inte tar stor plats varken i det allmänna livet eller i politiken. 

 

Liberalerna skriver i sitt partiprogram:  

 

Trossamfunden är en central del av det civila samhället. Staten har ett ansvar för att säkra en fri 

religionsutövning, men ska inte ta ställning för en viss religion eller vissa samfund. För att Svenska kyrkan ska 

stå helt fri från statlig styrning ska den särskilda lagen om Svenska kyrkan avskaffas.128 

 

I Sverigedemokraternas partiprogram ingår ett större stycke text vilket bland annat berör 

Sveriges kristna arv:  

 

Den svenska staten 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. Det svenska 

språket, konsten, litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen, musiken m.m. är alla exempel på 

samhällsområden som varit och är starkt färgade av vårt kristna arv. Påverkan har dock också varit ömsesidig. 

Förhållandena, förutsättningarna och kulturen i vårt land gjort att den svenska kristendomens historia innehåller 

vissa särdrag i jämförelse med andra länder. Många kristna högtider och traditioner är fortfarande en självklar 

del av vår nationella kultur och utgör viktiga inslag även i många icke troendes liv. Att känna till och förstå det 

svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. Bevarandet av 

detta kulturarv är således en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. För att kunna 

förhålla sig strikt religiöst neutral skulle staten behöva fjärma en betydande del av det svenska kulturarvet ifrån 

de offentliga verksamheterna och det offentliga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokraterna ser som 

önskvärt. Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas inneha en särställning i förhållande till andra religioner 

i Sverige.129 

 

Kristdemokraterna skriver i sitt partiprogram att:  

 

religion är inte politik. Politik är heller inte religion. I många kulturer är emellertid religionen bärare av den 

människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet är i vår del av världen kristendomen den 

tongivande förmedlaren av den människosyn och de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter 

och skyldigheter. Kristdemokratins etik och människosyn kan förklaras och försvaras såväl teologiskt som 

filosofiskt. Det kan ske genom den kristna idétraditionen men också genom den filosofiska personalismen och 

naturrätten. Båda sätten är legitima, men i ett sekulariserat samhälle som också präglas av trosmässig mångfald 

söker kristdemokratin en gemensam grund med förnuftiga skäl för det gemensamma bästa oavsett 

trosuppfattning. Det är således möjligt att motivera människosyn och grundvärden med samma innebörd utan att 

 
128 Liberalerna, partiprogram. http://partiprogram.se/fp/2014/trossamfunden-ar-en-central-del-av-det 
[Hämtad den 15 november 2018] 
129 Sverigedemokraterna, partiprogram. http://partiprogram.se/sd/2014/den-svenska-staten-kan-och-bor-inte 
[Hämtad den 15 november 2018] 
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referera till Gud eller den kristna traditionen. På samma sätt är kristdemokratins etiska grund för politik 

oberoende av personlig trosuppfattning när det gäller livsåskådning eller religion. Politiken rör människors 

gemensamma angelägenheter medan religionen dessutom rör människornas relation till Gud. Det finns således 

en distinktion mellan politik och trosliv. Samtidigt finns det alltid en risk att människor gör politik av sin religion 

eller gör religion av sin politik.130 

 

4.4 Religion och skola  

Rubriken ”2.4 Skola” i Miljöpartiets partiprogram innehåller denna formulering: ”Alla elever 

inom grund- och gymnasieskolan ska serveras god, näringsrik, miljövänlig och helst närodlad 

skolmat. Det gäller även de som har en kosthållning baserad på etiska, religiösa eller 

medicinska skäl”. MP lägger vikt vid att skolelever ska serveras skolmat med god kvalitet, 

detta gäller även de med kosthållning baserad på religiösa skäl. Detta ses som en positiv 

inställning till den religiösa livsstilen, och som uppmuntrande till att människor med en viss 

religiös orientering ska kunna fortsätta leva sina liv normalt. Av partiprogrammet framgår att 

allas rätt till skolmat av hög kvalitet garanteras, även mat som är halal, kosher osv.  

 

De religiösa matvanorna är annorlunda än de sekulära, då deras inre logik och ledande värden 

har sin grund i en auktoritet som kan hänföras till religiös ideologi eller praxis i en religiös 

tradition som bevaras av utövarna. Dessa matvanor behöver begripas i förhållande till centrala 

teologiska läror vilka berör identitet, frälsning och det gudomligas natur.131 Många religiösa 

traditioner har en mängd föreskrifter som behandlar mat. Det existerar ett flertal dimensioner 

av mat och ätande som är kulturellt betingade: valet av föda, betydelsen av smak, måltidernas 

ordning, och föreställningar om kost och hälsa. Allt ätbart nyttjas inte, utan kategoriseringar 

görs av vad som betraktas ätligt eller inte. En majoritet av de religiösa traditionerna har 

tydliga regler om mat och vad som är tillåtet eller inte att äta. Den rituella renheten och 

orenheten är inte samma som den fysiska utan är kopplad till tankar om det heliga.132 Halal 

och kosher är de vanligaste teologiska matvanorna i svenska skolor.133 

 

 Socialdemokraternas partiprogram innehöll inte mycket som behandlar religion, dock så 

finns detta skrivet i deras partiprogram:  

 

En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska vara en plats för öppenhet, demokrati och 

kunskap. Vi vill stoppa kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen och jämlik kunskapsskola. Syftet 

med svensk skola ska inte vara vinst. Vinst ska inte kunna skapas genom att välja elever, minska lärartätheten, 

satsa mindre på kompetensutveckling eller ha en hög andel obehöriga lärare. Mångfald och valfrihet garanteras. 

Skolan ska bygga på kunskap, bildning och likvärdighet. Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med 

respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Varje elev 

ska vara fri att forma -sin egen uppfattning och framtid.134 

 

 
130 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf, s. 14 
131 Plank, K., & Lannerås, L., - Matvanor i den mångreligiösa skolan. I Levd Religion, Ernstedt, D., & Plank, K. 
(red.), 275-293, (2018), s. 278 
132 Ibid, s. 279 
133 Ibid, s. 280 
134 Socialdemokraterna, politiska riktlinjer. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-
politik/arkiv/kongress-2017/trygghet-i-en-ny-tid---politiska-riktlinjer.pdf , s. 19 
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Socialdemokraterna vill införa ett förbud mot konfessionella friskolor: ”Skapa ordning och 

reda i svensk skola genom att införa en ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov, en 

gemensam antagning till alla skolor och ett förbud mot religiösa friskolor.”135 Överlag har S i 

sitt partiprogram en generellt negativ bild av religion, skolan ska vara fri från religiös 

påverkan, även om mångfald och valfrihet ska garanteras vilket kan ses som aningen 

motsägelsefullt då religion är en komponent i mångfald och valfriheten bör även gälla att 

kunna välja en religiöst påverkad skolgång om så önskas. Än en gång poängteras att skolan 

ska vara fri från religiös påverkan då de längre ner i samma stycke uttrycker att S vill ha en 

skola fri från konfessionella inslag. Religiös påverkan i svensk skola beskrivs som ett 

problem. 

 I Liberalernas partiprogram står följande:  

 

Skolan ska vara icke-konfessionell. Undervisningen ska vara öppen för alla och fri från förkunnande, också i 

friskolor som har en konfessionell inriktning. Den friskola som inte efterlever detta ska förlora sitt tillstånd. För 

att motverka ökad segregation i utsatta områden ska ett stopp införas för nya religiösa friskolor eller förskolor.136 

 

Gällande religion och skola skriver Kristdemokraterna i sitt partiprogram:  

 

Av de gemensamma samhälleliga institutionerna har framförallt förskola och skola en viktig uppgift att förmedla 

normer och värderingar som bygger på den kristna människosynen om varje persons absoluta och okränkbara 

värde.137 All skolverksamhet ska i enlighet med den etik som förvaltats av kristen tradition fostra eleverna till 

ansvarskännande medborgare.138 

 

 
135 Socialdemokraterna, valmanifest. https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/valmanifest-
2018.pdf , s. 25 
136 Liberalerna, partiprogram. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram.pdf , 
s.  6 
137 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf, s. 69 
138 Ibid, s. 77 
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5. Analys av postalintervjuer  
För att ytterligare kunna beskriva riksdagspartiernas syn på religion har postalintervjuer 

skickats till alla partiers riksdagsgrupper. Det ger mig mer material att analysera samt 

kontrollera att företrädarnas kommentarer överensstämmer med vad som skrivs i 

partiprogrammen. Mailet som skickades till dem innehöll följande frågor:  

Vad har ert parti för uppfattning om religion? 

Har ni olika uppfattning om buddhism som religion och islam som religion? 

Vad tycker ni om religiösa friskolor? För/emot? 

Bör omskärelse vara tillåtet i Sverige? Jag undrar då vilken rättighet som går före den andra, 

barnens rättigheter eller religiösa rättigheter. 

 

Först ut att svara var Vänsterpartiet, som på mailet svarade:  

 

Vänsterpartiet är ett icke-konfessionellt parti som verkar för att den svenska staten ska vara sekulär. Samtidigt 

försvarar vi rätten att utöva sin religion. Vänsterpartiet respekterar och försvarar religionsfriheten. 

Religionsfriheten innebär en rätt till religion, en grundläggande rättighet att kunna utöva och manifestera sin tro 

på sina egna villkor. Men religionsfriheten innebär också en rätt till frihet från religion, rätten att som enskild 

individ inte bli påtvingad en religiös övertygelse eller religiösa uttryck. Religionsfrihet ska också gälla i svenska 

skolor. 

Vänsterpartiet tycker inte att det är skolans uppgift att fostra elever i en viss religion, därför är det bra att vi idag 

har ämnet Religion som tar upp flera olika religioner istället för ett specifikt som t ex kristendomskunskap. Om 

skolan planerar att hålla avslutningen i kyrkan så är det viktigt att rektorn har en dialog med kyrkan för att 

försäkra sig om att det inte kommer finnas konfessionella inslag vid avslutningen. Om kyrkan upplever att 

skollagens krav inte går att förena med kyrkans uppdrag så får skolan arrangera avslutningen på annat sätt. 

 

”Det är helt fel att vi i Sverige har skolor som indoktrinerar barn i en viss religion. Att lära sig om religion är en 

sak, man ska lära sig om alla religioner, men att utöva religionen i skolan – det hör inte hemma där. Så jag tycker 

att vi ska få bort de religiösa friskolorna” säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare. 

Vänsterpartiets uppfattning är att religiösa föreningar bör jämställas med andra föreningar också vad gäller 

finansieringsvägar, därför anser vi inte att staten ska hjälpa Svenska kyrkan och andra trossamfund att ta in 

medlemsavgifter. 

På barn som är yngre än två månader får omskärelser göras läkare och av personer med ett särskilt tillstånd. 

Ingreppet ska alltid oavsett ålder göras med smärtlindring, som ges av läkare eller sjuksköterska. På barn som är 

äldre än två månader får förhuden bara opereras bort av en läkare. Informationen ska även ges till barnet om det 

är tillräckligt gammalt för att förstå den. Barnets inställning ska så långt som det är möjligt utredas och ingreppet 

får inte utföras mot barnets vilja. 

 För män tycker vi att en åldersgräns bör införas så att omskärelse som inte är medicinskt motiverad endast får 

utföras på personer över 18 år. Vi slår vakt om individens självklara rätt att slippa omotiverade medicinska 

ingrepp. Spädbarn har ingen möjlighet att själva samtycka till ett ingrepp som omskärelse. Äldre pojkars 

möjligheter att säga nej får ses som ytterst begränsade, då trycket från familj och traditioner kan vara hårt.139 

 

 I deras partiprogram nämner V att staten ska vara religiöst neutral och i deras mail svarar de 

att den svenska staten ska vara sekulär, vilket har samma innebörd. Deras syn på 

religionsfrihet, att den gäller både rätten till och från religion, stämmer överens mellan 

partiprogram och mailsvar. I deras partiprogram nämns inte de religiösa friskolorna, men tack 

 
139 Mailsvar från info@vansterpartiet.se (2018-12-05) 
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vare deras mailsvar så framkommer det tydligt att V är emot religiösa friskolor. V är varken 

enbart negativt eller enbart positivt inställt till omskärelse, dock mer negativa än positiva men 

det mesta baserar sig på omtanke om barnet och dess rättigheter som i detta fall väger tyngre 

än religiösa rättigheter. 

 

Socialdemokraternas svar: 

 

Religionsfriheten är en av de mänskliga rättigheterna. Socialdemokratin står upp för de mänskliga rättigheterna, 

och menar att ”människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter 

egna önskningar och påverka det egna samhället”. Socialdemokraterna värnar också civilsamhället, där 

samfunden är en självklar del: ”Ett starkt och levande civilsamhälle är demokratins underbyggnad. Det består av 

ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund …” (citaten är hämtade ur vårt partiprogram). 

Däremot har vi som parti ingen uppfattning om religion. Livsåskådningsfrågor är en grundläggande mänsklig 

rättighet, där staten och vårt parti inte ska värdera olika människors olika val. Vi har också historiskt varit 

drivande i frågan om förstärkning av religionsfriheten på flera sätt. Dels genom rätten att inte behöva tillhöra 

Svenska kyrkan, som infördes 1952, samt genom Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000. 

Som parti har vi ingen anledning att ta ställning till religioner som så. Det är inte något som ska regleras av 

varken partier eller samhället. Religionsfriheten är en del av grundlagen och de mänskliga rättigheterna. 

Svensk skola ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts. Att elever med olika erfarenheter lär 

sig att samarbeta bygger sammanhållning och motverkar splittring. Att skilja elever åt utifrån religion eller kön 

är inte förenligt med den svenska modellen. För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös 

påverkan av skolan. Att tro, eller att låta bli, ska vara varje barns eget val. 

Religionsfriheten är en del av svensk grundlag, och barnens rättigheter regleras dessutom i Barnkonventionen. 

Att tillåta omskärelse av pojkar strider enligt vår uppfattning varken mot Barnkonventionen eller 

Religionsfriheten.140 

 

S partiprogram nämner att skolan ska vara fri från religiös påverkan och fri från 

konfessionella inslag, och i mailet svarar de att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan av 

skolan. Mailsvaret stämmer överens med partiprogrammet. Att samfunden är en självklar del 

av civilsamhället framkommer lika tydligt i partiprogram som mailsvar. Varken i 

partiprogram eller mailsvar framkommer att de har annorlunda syn på någon enskild religion. 

 

Centerpartiets svar:  

 

För oss är religionsfriheten en orubblig princip som både handlar om rätten att ha en religion och rätten att avstå 

från det. Du har som människa en rätt att utöva din religion eller inte ha någon alls, men behöver samtidigt 

kunna tolerera att andra personer har andra religiösa uppfattningar. Alla har rätt att både synas och höras i det 

offentliga så länge som lagar och lokala föreskrifter följs. 

Vi vill inte förbjuda religiösa skolor. Vi anser att skolor ska kunna ha olika inriktning och huvudmän. Det ska 

finnas en valfrihet men också en fungerande tillsyn. Alla skolor måste följa skollagen, läroplanen, skolans 

värdegrund och vara öppna för alla elever. Det ska ställas höga kvalitetskrav på alla skolor oavsett huvudman. 

De skolor som inte lever upp till ställda krav ska kunna stängas. 

Omskärelse är en mångtusenårig tradition, framförallt kopplad till judendomen och islam. Även om omskärelse 

bara har funnits i Sverige under de senaste hundra åren, är det globalt mycket vanligt. I exempelvis USA 

omskärs idag 90 procent av alla pojkar. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar ingreppet utifrån ett 

hälsoperspektiv, eftersom det delvis skyddar mot HIV. Att helt förbjuda eller införa särskilda avgifter för 

omskärelse skulle leda till att flera ingrepp istället skulle utföras utanför sjukvården. Detta skulle innebära stora 

 
140 Mailsvar från lars.linder@socialdemokraterna.se (2018-12-11) 
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risker och lidande för barnet. Enligt nuvarande lagstiftning ska omskärelse utföras av en legitimerad läkare eller 

en person med särskilt tillstånd. Smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad 

sjuksköterska måste alltid användas under ingreppet. Mot bakgrund av detta anser Centerpartiet att manlig 

omskärelse även fortsättningsvis ska vara tillåten, samt finansieras av respektive landsting. 

Det är också mycket viktigt att slå fast att manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning är två vitt skilda saker. 

Medan manlig omskärelse som utförts professionellt inte medför några medicinska risker eller men, innebär 

kvinnlig könsstympning ett enormt lidande och kan ge potentiellt livshotande konsekvenser.141 

 

Centerpartiets mailsvar på postalintervjun säger samma sak som deras partiprogram. I båda 

framkommer att religionsfriheten är en orubblig princip som både gäller frihet till och från 

religion. I mailsvaret står det att man behöver kunna tolerera att andra personer har andra 

religiösa uppfattningar vilket stämmer väl med stycket i partiprogrammet som säger att ingen 

ska känna rädsla att utöva sin religion. Tolererar man andras religion utsätter man dem inte 

för övergrepp och de behöver inte känna rädsla.  

Liberalernas svar:        

Den liberala ideologin växte fram på 1600- och 1700-talet som en protest mot förtryck. Rättslöshet, godtycke i 

domstolar och kungligt envälde gjorde att människor började kräva tydliga rättigheter åt var och en. Det var 

liberala idéer som sådde fröet till dagens fri- och rättigheter, och i det liberala samhället är de grunden. 

Vi är därför väldigt positiva till religionsfriheten som finns i Sverige och vi gör ingen skillnad på religion. Alla 

ska få tro på det dem vill.                                                                                                                                              

Friskolor på religiös grund riskerar att öka segregationen och isolera eleverna från en jämlik, sekulär och 

mångkulturell skolmiljö. Liberalerna vill att skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk 

påverkan.Liberalerna vill därför införa ett stopp för nya religiösa förskolor och friskolor och att befintliga 

religiösa förskolor och friskolor inte ges tillstånd att utöka antalet elever. Dessutom ska Skolinspektionen ges ett 

särskilt uppdrag att granska skolor med religiösa inslag samt friskolor som drivs av ideella föreningar och 

trossamfund. 

Liberalerna står för en samhällssyn som präglas av tolerans och mångfald. Omskärelse av pojkar är en tradition i 

många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av 

tillhörighet. Med detta sagt innebär naturligtvis omskärelse fortfarande ett kirurgiskt ingrepp och det är viktigt att 

det finns regleringar kring genomförandet som skyddar barnet. I Sverige har vi därför ordningen att endast 

personer med Socialstyrelsens godkännande får genomföra manlig omskärelse och att medicinsk personal alltid 

måste vara närvarande. Sveriges kommuner och landsting har gett ut en rekommendation till landstingen att 

utföra omskärelser av icke-medicinska skäl. Syftet är att säkerställa att omskärelser inte utförs av icke godkända 

personer. Det är ett gott syfte som vi stödjer.142 

 

I både deras partiprogram samt mailsvar så skriver de att alla får uttrycka sin religion och tro 

som de vill. Det som skiljer partiprogrammet från mailsvaret är att ”frihet att inte tillhöra 

någon religion” enbart nämns i partiprogrammet. I partiprogrammet beskrivs trossamfunden 

som ”en central del av det civila samhället”, men i mailsvaret är det enda som nämns om 

trossamfund att deras friskolor ska granskas av Skolinspektionen. Gällande konfessionella 

friskolor så framkommer samma inställning, L är inte positiva till religiösa friskolor. 

 

 

 

 
141 Mailsvar från Marianne.Magnusson@centerpartiet.se (2018-12-11) 
142 Mailsvar från Elma Huskic, information@liberalerna.se (2018-12-05) 
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Kristdemokraternas svar:  

 

Religion är inte politik. Politik är heller inte religion. I många kulturer är emellertid religionen bärare av den 

människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet är i vår del av världen kristendomen den 

tongivande förmedlaren av den människosyn och de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter 

och skyldigheter. Kristdemokratins etik och människosyn kan förklaras och försvaras såväl teologiskt som 

filosofiskt. Det kan ske genom den kristna idétraditionen men också genom den filosofiska personalismen och 

naturrätten. 

Vi uppskattar friskolor även religiösa sådana, så länge de följer läroplanen. Studier visar att religiösa friskolor 

har bättre resultat än genomsnittliga skolor och även bra resultat i religionskunskap om alla religioner. Det finns 

dock flera exempel på religiösa friskolor som inte har hållit måttet, och dessa ska åtgärdas. Dock vore det fel att 

slänga ut alla religiösa friskolor för att någon enstaka gör fel, på samma sätt som vi inte kan slänga ut alla 

kommunala skolor för att en hel del gör fel. 

Vi vill inte ändra nuvarande lagstiftning. Skillnaden mellan manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning är 

principiellt stor. Det förra kan både främja mannens njutning vid sexuellt umgänge och det finns indikationer på 

att det kan finnas vissa medicinska fördelar. Den kvinnliga könsstympningen har det motsatta syftet och det finns 

bara medicinska risker, inga presumtiva fördelar. Med respekt för religionsfriheten är Kristdemokraterna för att 

omskärelse av pojkar tillåts så länge det sker under medicinskt säkra och kontrollerade förhållanden och med 

smärtlindring. Det är viktigt att förhindra att barn far illa. Görs ingreppet när barnet är litet och med 

smärtlindring finns inget som tyder på att ingreppet innebär ett trauma för barnet.143 

 

De första två meningarna i mailsvaret är ordagrant hämtade ur partiprogrammet. Resterande 

del av första stycket stämmer även den överens med vad som framkommer i partiprogrammet, 

ordagrant till stor del. Gällande friskolor och omskärning finns det inget i partiprogrammet att 

jämföra med.  

 
143 Mailsvar från brev.svar@kristdemokraterna.se (2018-12-14) 
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6. Slutsatser och sammanfattning 
Socialdemokrati som utgör det dominerande partiet i svensk politik har i sitt partiprogram litet 

inslag om religion, vilket kan tolkas som att religion inte är något prioriterat. En annan 

förklaring till detta är att folket i Sverige efter så många år av Socialdemokratiskt styre mer 

eller mindre ”vet” eller ”förstår” S syn på religion, varför den inte behöver förklaras tydligare. 

Gällande Socialdemokraternas partiprogram kan Ole Riis påstående om religion som icke-

fråga till viss del stämma.144 

 Sekulariseringsteorierna av Luckmann och Weber som presenterades i inledningen, där de 

påstår att religionens roll i samhället skulle minska och ersättas av vetenskap samt 

kommersiella och sociala intressen kan till viss del stämma då partier som MP, V, L och M 

inte anspelar så mycket på religion i sina partiprogram. Även Bergers ståndpunkt, att 

modernisering haft vissa sekulariserande effekter men att ”kontrasekularisering” även är ett 

minst lika viktigt fenomen, stämmer också till viss del in gällande partiprogrammen som 

antagits av KD och SD. Berger påstår dock att den gamla sekulariseringsteorin fortfarande 

håller väster om Järnridån där Sverige hör hemma. 

 Phil Zuckerman skriver i sin artikel ”Why are Danes and Swedes so irreligious?” att en 

möjlig förklaring till den sekulära utvecklingen i Danmark och i Sverige är det stora 

inflytandet över regeringen som S haft när de konstruerat de danska och svenska samhällena 

under större delen av 1900-talet. S har mer än något annat politiskt parti dominerat 

parlamenten i båda länderna, där deras styrka endast minskat under de senaste åren. S har 

alltid varit relativt antireligiösa och har ibland försökt försvaga eller utspäda religionens 

inflytande i samhället. Exempel på detta är när de ändrade offentliga skolplaner så att 

kristendomen inte undervisas på ett evangeliskt eller bekännande sätt, utan i en mer 

”samhällsvetenskaplig” anda som lär ”om” kristendomen som en bland flera religiösa 

traditioner. S har under åren även haft makt att utse liberala, progressiva, icke-

fundamentalistiska män och kvinnor som biskopar eller i andra positioner inom religiösa 

institutioner länkade till staten. Dock är S inte de enda som driver för en sekulär agenda. L har 

också gett upphov till den tidigare nämnda utvecklingen av skolplanen.145 

 

De enda som uttrycker sig enbart positivt om religion i sitt partiprogram är KD. V har en 

negativ och neutral inställning till religion, MP har en varierande, L och M säger inte mycket 

om religion, S är också kortfattade. C är både positiva och negativa och SD är positivt 

inställda till kristendomen och religionsfriheten men utmålar islam som en problematisk 

religion. De partiprogram där religion mest framställs som en icke-fråga tillhör L och M. De 

som politiserar religionen allra mest är KD och SD. 

 Religion belyses mest i sammanhang med demokrati, identitet, skola och religionens roll i 

politiken och samhället. 

 Det partiprogram som använder religion mest som identitetsmarkör mellan majoritetens ”vi” 

och minoritetens ”de andra” är Sverigedemokraternas.  

 
144 Lindberg, J., (2015), Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party 
Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012, s. 23 
145 Zuckerman, P., (2009), Why are Danes and Swedes so irreligious?, Nordic Journal of Religion and Society,  22 
(1): 55–69, s. 64 
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C har i sitt partiprogram använt sig av begrepp som ”trosuppfattning”, ”religion”, 

”religionsfrihet”, ”religiösa tro”, ”islamistisk extremism” och ”islamistisk fundamentalism” 

vilka alla förutom de två sista begreppen haft en någorlunda positiv klang. 

 

Ls partiprogram lägger värde i att alla har samma rätt till att uttrycka sin religiösa tro och till 

att utöva sin religion i gemenskap, likaså friheten att avstå från detta vilket ses som neutralt 

inställt till religion. Ingen värdering läggs i om man definierar sig själv som religiös eller inte, 

det är friheten att kunna välja mellan detta som är det allra viktigaste i denna fråga. I sitt 

partiprogram skriver L att varje människa har rätt att uttrycka och utöva sin religion i 

gemenskap, men skolan ska vara icke-konfessionell vilket antingen kan ses som att religion är 

en fritidssyssla, eller att de elever som vill avstå från religiös aktivitet bör ha större frihet till 

detta. Synen på religiösa friskolor är inte positiv, och de friskolor som inte är fria från 

förkunnande kommer att få konsekvenser. Religiös särlagstiftning ska inte heller tillåtas i 

Sverige, vilket kan ses som en negativ syn på religion och religiös lagstiftning. Dock så är 

Sveriges Rikes Lag tydligt kristen i sin utformning. Du kan leva med en äkta hälft eller sambo 

– till det förhåller sig lagen. Flera fruar eller män är olagligt. Mannen äger inte automatiskt 

barnen i händelse av separation. Trossamfunden beskrivs som en central del av det civila 

samhället och staten har ett ansvar att säkra en fri religionsutövning, detta är en positiv syn på 

religion och staten vill garantera ett fritt utövande av religion. I Ls partiprogram står även att 

staten inte ska ta ställning för en viss religion eller vissa samfund, vilket förklarar varför de 

vill att Svenska kyrkan ska stå helt fri från statlig styrning. Dock kan man få en känsla av att 

de ändå tar en viss ställning med meningarna ”För att motverka ökad segregation i utsatta 

områden ska ett stopp införas för nya religiösa friskolor eller förskolor” och ”Religiös 

särlagstiftning inom familjerätten står i motsats till jämställdhet och individers frigörelse, och 

ska inte tillåtas i Sverige”.146 I och med att de använder sig av begreppen ”segregation” och 

”utsatta områden” härleds tankarna lätt till bostadsområden med en hög andel utrikesfödda 

eller andra generationens invandrare, och lätt till islam. Bilden de målar upp blir enligt 

författaren att religiösa friskolor i ”utsatta områden” ökar segregation, och då även att 

islamiska friskolor skulle vara sämre än andra. Detsamma gäller stycket gällande religiös 

särlagstiftning då det kan ha en uppenbar koppling till Sveriges muslimska förbunds 

ordförande Mahmoud Aldebe och hans uppmärksammade brev till svenska riksdagspolitiker 

där han krävde särlagstiftning inom vissa juridiska fält för muslimer.147 

 

Moderaterna tar inte ställning för eller emot någon religiös orientering, och det som pekas ut 

som problem i deras text är brist på trygghet och fysisk säkerhet för vissa utsatta trossamfund 

och dess medlemmar. Att M i sitt partiprogram profilerar sig så lite på religion är möjligen ett 

uttryck för att religion inte är en prioriterad fråga hos deras väljare och att de just därför inte 

lagt tyngd kring frågor gällande religion och religionsutövning. Ole Riis påstående verkar 

stämma även gällande Moderaternas partiprogram. 

 

 
146 Liberalerna, partiprogram. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram.pdf , 
s. 12 [Hämtad den 15 november 2018] 
147 Sveriges Radio (2006-04-28). Muslimska rådet vill ej ha särskilda lagar för muslimer. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=847152 [Hämtad den 15 november 2018] 
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I Sverigedemokraternas partiprogram står det att de inte är ett bekännelsetroget parti och att 

religionsfriheten ses som en självfallen del av det demokratiska samhället. De speglar sig 

själva som ett icke-religiöst parti som betraktar religionsfrihet som naturligt, vilket är ett 

neutralt förhållningssätt till religion. Centrala uttryck i detta textstycke är ”icke-

konfessionellt” och ”religionsfrihet”. De inleder nästa stycke med att definiera religionsfrihet 

som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att påverkas 

negativt. Centrala uttryck i den delen är ”vilken gud” och ”vilka gudar”, de tar inte ställning 

för eller emot någon specifik religiös orientering i detta stycke – både monoteistiska och 

polyteistiska religioner accepteras. Gällande tro får man tro som man vill, dock måste det 

finnas tydliga begränsningar gällande själva utövandet av religion. Religionsfriheten innebär 

enligt SD ingen absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn, religiösa 

som icke-religiösa ska lyda under samma lagar och regler. Den biten ses som neutralt inställd 

till religion då den kan vara både negativ och positiv – negativt inställd till religion i den 

meningen att statens lagar går före religiösa lagar men positiv ur ett religiöst perspektiv också 

då många religiösa inte uppskattar att en minoritet utför våldsdåd i religionens namn och på 

detta vis smutskastar religionen. Med meningen ”Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund 

för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få 

diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier” menar antagligen SD att 

asylflyktingar (som oftast är muslimer) inte borde få företräde i bostadskön, till studieplatser 

vid universitet, till arbetslöshetsåtgärder och så vidare. Att religioner som gör anspråk på 

samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras ses inte som en negativ syn på religion, 

detta ryms under yttrandefriheten. Försvaret av sekularismen förenar, enligt postdoktor Per-

Erik Nilsson, politiska partier som Front National och SD med flera i Västeuropa148 (det 

förenar också V, M, SAP m.fl. med sina systerpartier i Europa). Det är inte nödvändigtvis 

neutralt. Det gäller även andra partier i Sverige som L eller C. I Frankrike kan kravet på 

sekularism uppfattas som ett angrepp på franska muslimer. SD sticker ut i sitt partiprogram 

jämfört med andra partier då de inte förespråkar en religiöst neutral stat, även om de påstår sig 

vara ett icke-konfessionellt parti och de spelar mycket på det kristna arvet. På två ställen i 

texten beskriver de hur de ser på förhållandet mellan staten och religion, och i båda fallen 

önskar de en stat som inte är religiöst neutral. När man läst texten i sin helhet framgår det 

tydligt att SD tar ställning för kristendom, och även om alla får tro som de vill utan att 

påverkas negativt utmålas islam som en svårintegrerad religion och vilken ska begränsas. Det 

existerar ett strikt tonläge i deras partiprogram, i synnerhet gällande islam då ord som ”måste” 

används istället för ”bör/borde”, ”motverkas” och ”begränsad”. De försöker även påverka 

individer i önskad riktning genom att bland annat skriva ”vårt kristna arv” istället för ”det 

kristna arvet”. På så vis kan de försöka skapa nationell identitet och sammanhållning. 

Kristendomen är en viktig kulturell komponent, och precis om i Rohlins analys använder SD 

även här ett språk som spelar mycket på det kristna arvet och utmålar islam som en religion 

för den andre.149 SD använder sig av religiösa begrepp i mycket större utsträckning än i 

hittills genomlästa partiprogram. I deras partiprogram använder de sig av begrepp som icke-

 
148 Nilsson, P-E., (2012), “Everybody Welcome to France”: Secularism, Governmentality & Fantasy in the French 
Republic 2003-2011 
149 Rohlin, D., (2016), Läpparnas Bekännelse – Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att 
utmåla islam som en religion för Den Andre, s. 14 
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konfessionellt, religionsfrihet, tro, gud, gudar, religionen, religioner, religions namn, religiösa, 

icke-religiösa, religiös tillhörighet, religiöst neutral, kristet land, kristendomen, svenska 

kyrkan, kristna arv, kristendomens historia, kristna länder, kristna högtider, icke troende, 

svenska kristna kulturarvet, troende, islam, fundamentalistiska gren, religiösa åskådning, 

islamismens inflytande, invandringen från muslimska länder och fundamentalism. 

Kristendomen och i synnerhet den kristna kulturen och det kristna arvet framställs i en positiv 

anda, medan islam framställs som en religion som inte passar in i det svenska samhället och 

som även utpekas som problematisk. 

Ett textstycke som kan uppfattas aningen motsägelsefullt i Kristdemokraternas partiprogram 

är ”Religion är inte politik. Politik är inte religion”.150 Detta uppfattas som motsägelsefullt 

eftersom mycket av KDs politiska program hänvisar till religion och särskilt den kristna. 

Dessutom har partiets namn religiös klang.  

I deras partiprogram tar de inte ställning för eller emot någon särskild religion, den ökande 

religiösa pluralismen ska inte bara tolereras utan även respekteras. Dock använder de frekvent 

uttryck som ”kristen etik” och ”det kristna arvet” vilket ger kristendomen en mer 

framträdande roll i deras partiprogram. Återkommande i deras partiprogram är skrivning om 

att ingen ska diskrimineras bland annat på grund av sin religion. När de nämner religionsfrihet 

nämns inte att det även innebär frihet att avstå från religion, detta skiljer från de flesta övriga 

partier. I KDs partiprogram förekommer dessa begrepp: kristen människosyn, kristna värden, 

kristna traditionen, religiös tillhörighet, själsliga som andliga behov, andliga värden, 

trossamfund, gyllene regeln, religion, kristendomen, teologiskt, kristna idétraditionen, 

sekulariserat, trosmässig mångfald, trosuppfattning, Gud, livsåskådning, trosliv, religionen, 

kristna etiken, kristna arvet, religiösa samfund, kristna kulturen, kardinaldygderna, judisk-

kristna traditionen, existentiella frågor, andliga och själsliga dimensioner, judar, meningen 

med livet, Guds avbild, andlig och världslig auktoritet, religionsfriheten, kristna samfunden, 

religiös, sekularisering, religiös pluralism, bekänna, religiösa tro, andliga längtan, 

samfundsliv, vigselgudstjänst och religioner. Som vi kan se använder sig KD av ett religiöst 

språk i stor utsträckning och vissa av de tidigare nämnda begreppen är återkommande. Islam 

nämns inte, enbart kristendomen och judendomen nämns, dock judendomen väldigt sparsamt. 

Kristdemokratin bygger på kristen människosyn och värdegrund, religiösa samfund är av 

största betydelse, människan har andliga behov, den kristna traditionen är grund man inte kan 

vara utan och allt detta resulterar i att KD har en positiv syn på religion. Ingenstans i deras 

partiprogram uttalar de sig negativt om religion. Betoningen av judisk-kristen tradition 

antyder andra aspekter som är både politiska och religiösa – som ett uttalat stöd för staten 

Israel och judar och ett motsvarande mindre stöd till Palestinier och muslimer. Det som 

betonas är judar och kristna i gemenskap, inte muslimer och kristna. 

 

Ur det analyserade materialet kan man se att socialkonservativa partier som SD och KD 

profilerar sig mer på religiösa frågor än andra partier. Detta då de båda har många religiösa 

begrepp i sina partiprogram samt att deras partiprogram behandlar ämnet religion mer än de 

övriga partierna. Att partier som ligger till vänster på den politiska höger-vänsterskalan skulle 

 
150 Kristdemokraterna, principprogram. http://www.kd.nu/principprogram.pdf, s. 14 
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vara mer öppna mot andra religioner än kristendom kan inte beläggas utifrån vad som står i 

partiprogrammen eller från företrädarnas kommentarer.  

Ingenstans i något partis partiprogram nämns ordet ”böneutrop”, dock nämner S och L 

religiösa friskolor i sina partiprogram. Båda är emot religiösa friskolor. På postalintervjuerna 

har V svarat att de vill få bort de religiösa friskolorna, S att ingen elev ska utsättas för religiös 

påverkan av skolan, C vill inte förbjuda religiösa friskolor, L vill införa ett stopp för nya 

religiösa friskolor och KD uppskattar religiösa friskolor så länge de följer läroplanen. 

Kristdemokraternas budskap om ”nej till böneutrop” har inte aktualiserats i deras 

partiprogram, men Socialdemokraternas vallöfte om förbud mot religiösa friskolor är med i 

deras partiprogram. 

Vänsterpartiets första del i partiprogrammet som behandlar religion talar endast om religion 

som en negativ företeelse. Resterande delar är negativa och vissa är neutrala, ingen del har en 

positiv inställning till religion. Samma inställning till religion framkommer i svaren på 

postalintervjun. Att V skulle ha en mer positiv eller negativ inställning till någon religion går 

inte att finna vare sig i partiprogram eller mailsvar från företrädare. Dock försvarar V 

religionsfriheten.  

I Miljöpartiets partiprogram ges inget enhetligt svar på frågan om inställning till religion, de 

har i sitt partiprogram ett inslag som är neutralt inställt till religion, två som är negativt 

inställda och ett som är positivt inställt till religion. De är helt neutrala i sin inställning till 

olika religioner, alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter.  

Socialdemokraterna har i sitt partiprogram en generellt negativ bild av religion, men med ett 

stycke som är positivt inställt till religion. Som parti har de ingen uppfattning om religion 

skriver de i sitt mailsvar på postalintervjun, och även att de som parti inte har någon anledning 

att ta ställning till religioner som så. Socialdemokratin står upp för religionsfriheten, som är 

en del av de mänskliga rättigheterna.  

Centerpartiet har i sitt partiprogram tre stycken som tolkats som positivt inställda till religion 

samt ett stycke som är neutralt inställt till religion. C skriver tydligt att de tänker arbeta för att 

försvara demokratin mot bland annat islamistisk fundamentalism. Detta utan att utpeka islam 

som en våldsammare religion än någon annan, Centerpartiet har ingen uttalad skillnad i sin 

inställning till olika religioner. C ser religionsfriheten som en orubblig princip, och ser varken 

muslimsk eller judisk manlig omskärelse som problematiskt så länge det är medicinskt 

korrekt.  

 Liberalernas partiprogram innehåller fyra påståenden vilka behandlar religion. Ett av dem är 

neutralt inställt, två negativt inställda samt en som är positivt inställd till religion. De 

försvarar rätten till och från religion. Björklund & Lindström nämner i sitt arbete religiös 

särlagstiftning.151 Den frågan tar L upp i sitt partiprogram och avvisar helt tanken om 

särlagstiftning. Det står inte uttryckligen i deras partiprogram eller mailsvar att de är bättre 

eller sämre inställda till någon religion. Dock får man intryck av negativ inställning till islam 

genom skrivningarna ”För att motverka segregation i utsatta områden ska ett stopp införas för 

nya religiösa friskolor eller förskolor” och ”Religiös särlagstiftning inom familjerätten står i 

motsats till jämställdhet och individers frigörelse, och ska inte tillåtas i Sverige”. 

 
151 Björklund, S. & Lindström, A., (2006), Partipolitiska inställningar till det mångkulturella samhället – en 
textanalys av partiprogram, s. 4 
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Moderaternas partiprogram innehöll inte mycket som behandlar religion. De tar inte ställning 

varken för eller emot religion, bara att utsatta trossamfund och dess medlemmar ska få större 

skydd av staten vilket i sig är positivt. Deras minimala yttrande om religion och att de inte 

längre ställer upp i kyrkovalet visar tydligt att religion inte är prioriterad av Moderaterna. M 

gör ingen skillnad mellan religioner. Att religion skulle vara en icke-fråga i den svenska 

politiska debatten syns starkast i Moderaternas partiprogram, jämfört med resterande partier 

som nämner och problematiserar religion i större utsträckning. 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram att de är ett icke-konfessionellt parti och att 

religionsfriheten ses som en självfallen del av det demokratiska samhället. De har i sitt 

partiprogram en övervägande neutral syn på religion. Dock tar de tydlig ställning för 

kristendomen, och även om alla får tro som de vill så framställs islam som en svårintegrerad 

religion som ska begränsas. Det Daniel Rohlin skriver i sin text från år 2016 stämmer än idag. 

SD använder ett språk som utmålar islam som en religion för den andre och islam nämns inte 

på ett positivt sätt i SDs partiprogram. Kristendom och den Svenska kyrkan förekommer alltid 

i positiva sammanhang.152 

 Kristdemokraternas partiprogram innehåller mest gällande religion av alla undersökta 

partiprogram. De tar inte ställning för eller emot någon religion i deras partiprogram, dock så 

har kristendomen en mer framträdande roll än övriga religioner. KD har en positiv syn på 

religion och de uttalar sig inte negativt om religion någonstans i sitt partiprogram. Deras 

mailsvar på postalintervjun är likalydande med partiprogrammet. Religion kan knappast kallas 

en icke-fråga, speciellt inte i Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas partiprogram. 

 De sammanhang och sakpolitiska frågor som religion ofta nämns i och kopplas till berör 

frågor som handlar om religion och demokrati. Vänsterpartiet ser ”religiöst färgade men i 

grunden politiska krafter” som hot mot mänskliga rättigheter. Miljöpartiet ser inte religion 

som ett direkt hot mot demokratin, men de skriver ändå att religion inte får ”användas för att 

begränsa andras fri- och rättigheter”. Socialdemokraterna belyser även de religion i ett 

liknande sammanhang då de påstår att ”religiös och politisk extremism sprider sig i Europa 

och i världen”, samt att det sker en ”fanatisk utveckling”. Centerpartiet skriver bland annat att 

”radikalisering, extremism och terrorism är ett hot mot vårt öppna samhälle och vårt sätt att 

leva”. Liberalerna är kortfattade men nämner att religiös särlagstiftning går emot 

jämställdheten. Moderaterna yttrar sig inte direkt i fråga om religion och demokrati men 

nämner i sitt partiprogram att staten ska öka tryggheten för utsatta trossamfund. 

Sverigedemokraterna skriver att ”religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få 

diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier” och att islamismens 

inflytande på det svenska samhället bör motverkas. Det finns likheter mellan 

Sverigedemokraternas och Liberalernas partiprogram i relation till Björklund & Lindströms 

arbete från år 2006 där de skriver om individ- och grupprättigheter.153 Även Hagevis 

påstående att politik och religion har gått hand i hand verkar fortfarande gälla.154 

 
152 Rohlin, D., (2016), Läpparnas Bekännelse – Hur sverigedemokraterna använder ett religiöst språk för att 
utmåla islam som en religion för Den Andre, s. 14 
153 Björklund, S. & Lindström, A., (2006), Partipolitiska inställningar till det mångkulturella samhället – en 
textanalys av partiprogram, s. 4 
154 Hagevi, M., (2006), Religiös orientering och svensk politisk opinion, Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 123 
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En annan politisk fråga som är kopplad till religion berör religion som identitetsmarkör som 

både kan förena oss, men även skapa uppdelning. Miljöpartiet anser att vår gemensamma 

framtid ska skapa det samhälleliga kitt vilket vi förenas över snarare än exempelvis religiös 

tillhörighet. Centerpartiet står för att alla människor har samma värde och rättigheter, oavsett 

religion, samt att ingen ska känna rädsla för att utöva sin religion. Liberalerna resonerar 

någorlunda likt Centerpartiet, med tillägget att man även har frihet att inte tillhöra någon 

religion. Att Liberalerna skriver ”utöva sin religion i gemenskap” (egen kursivering) kan tyda 

på att de anser religion något som förenar människor. Kristdemokraterna har uppfattningen att 

alla samhällen behöver en gemensam värdegrund, och denna värdegrund är i deras fall 

inspirerad av den kristna traditionen. Religionen är en tydlig identitetsmarkör som skapar ett 

samhälleligt kitt i deras partiprogram. De skriver även att religion inte är politik, och att 

politik inte heller är religion. Trots detta påstående är det Kristdemokraterna som har flest och 

tydligast anknytningar till religion i sitt partiprogram. 

 Ytterligare en fråga som tas upp i partiprogrammen är religionens plats i politiken. 

Vänsterpartiet anser att staten ska vara religiöst neutral och att de kvarvarande banden mellan 

staten och Svenska kyrkan ska upplösas. De är även övertygade om att en rättvis värld både är 

möjlig och nödvändig, och där drar jag paralleller till Baptist Metz m.fl. påstående att många i 

västvärlden idag föredrar en religion utan Gud.155 Liberalerna ser trossamfunden som en 

viktig del av det civila samhället, men tycker inte att staten ska ta ställning för någon viss 

religion eller samfund. Även de tycker, precis som Vänsterpartiet, att Svenska kyrkan ska stå 

helt fri från statlig styrning. Sverigedemokraterna tycker inte att staten ska vara religiöst 

neutral och de använder vårt kristna arv som argument till detta.  

 Ett annan ämne som berörs i relationen mellan religion och politik är skolan. Miljöpartiet vill 

att alla ska serveras god mat i skolan, även de med en kosthållning baserad på religiösa skäl. 

Socialdemokraterna vill ha en skola fri från konfessionella inslag och fri från religiös 

påverkan. De vill även införa ett förbud mot religiösa friskolor. Liberalerna är inne på samma 

linje som Socialdemokraterna, då de vill att skolan ska vara icke-konfessionell, fri från 

förkunnande och införa ett stopp för nya religiösa friskolor och förskolor. Kristdemokraterna 

sticker ut då de går emot Socialdemokraternas och Liberalernas syn på skolan i och med att 

Kristdemokraterna tycker att förskola och skola har en viktig uppgift att förmedla normer och 

värderingar som bygger på den kristna människosynen, och att all skolverksamhet ska i 

enlighet med den kristna etiken fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. 

Att religionen används som identitetsmarkör mellan majoritetens ”vi” och minoritetens ”de 

andra” är synligast i Sverigedemokraternas partiprogram då kristen tradition anses som 

positivt och islam utmålas som främmande och negativt, vilket även Daniel Rohlin kommit 

fram till i sin uppsats. Det används även på liknande vis i de flesta andra partiprogram som 

identitetsmarkör, men då mellan den sekulariserade majoriteten och den religiösa minoriteten, 

kanske tydligast i Vänsterpartiets partiprogram. Kristdemokraterna lägger vikt vid den judisk-

kristna traditionen, vilket utelämnar bland annat den tredje abrahamitiska religionen islam att 

ingå i majoritetens ”vi”.  

 
155 Baptist Metz, J., K. Downey J. & Wiggers, H., (1999), In the pluralism of religious and cultural worlds: Notes 
toward a theological and political program, CrossCurrents Vol. 49, No. 2, s. 228 
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 Att religion skulle vara en icke-fråga nordisk politik (i detta specifika fall svensk politik), 

som Ole Riis påstått tycks inte stämma då samtliga svenska riksdagspartier nämner och 

behandlar religion i sina partiprogram, vissa mer än andra. Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna politiserar religionen i högre grad än Miljöpartiet och Moderaterna, 

vilka har minst religion i sina partiprogram. Jonas Lindbergs påstående, att religion i Norden 

är politiserad håller. Även Magnus Hagevis slutsats, att svensk politisk opinion är påverkad av 

folks religiösa orientering styrks i och med vad denna uppsats kommit fram till.156  

 Den tidigare forskningen har jämfört Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram, 

undersökt om och hur Sveriges politiska partier förhåller sig till det mångkulturella samhället 

i sina partiprogram, undersökt hur SD använder ett religiöst språk för att utmåla islam som en 

främmande religion, handlat om religion och röstning, analyserat om religiös orientering 

påverkar svensk politisk opinion samt analyserat mångfalden i världen och dess religiösa och 

kulturella traditioner och sammanhang. I denna uppsats har de svenska riksdagspartiernas syn 

på religion i deras partiprogram analyserats, samt företrädares svar på postalintervjuer.  

 

Uppsatsens har berört frågan kring hur religion och politik hänger samman. Uppsatsens 

resultat har genererat ett antal nya frågeställningar. För det första, synen på att religion utgör 

ett hot mot demokratin, som debatten om friskolor, etablerande av trossamfund, religiös 

extremism etc. Detta tyder på att religionen har en stark inverkan i politiken och i samhället i 

stort, vilket Lindberg påpekar. En viktig forskningsansats i detta sammanhang är hur 

religionsfriheten ska tryggas samtidigt som det finns en stark politisk kraft till att motverka 

religionens spelrum i samhället. 

 För det andra, religions betydelse i ett sekulariserat samhälle är en frågeställning som är en 

högst aktuell forskningsfråga. På vilket sätt intar religion en starkt drivande kraft för 

samhället som identitetsmarkör, och vilka driver detta?  

 Avslutningsvis knyter dessa två frågeställningar an till dels resultat av uppsatsen och dels de 

teoretiska perspektiven som uppsatsen bygger på.

 
156 Hagevi, M., (2006), Religiös orientering och svensk politisk opinion, Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 133 
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