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Abstract. 
Religious Organizations in Sweden and their Power. A study about how the separation 

between state and church effects the power position of other religious groups. 

 

Author: Erik Lejdemyr  

 

The aim of this paper is to describe and explain how the separation between state and church 

effects the power relations between state and religious groups and organizations. Former state 

church, The Swedish church, is in this paper, not included in the definition of religious 

groups. The reform (�stat-kyrka reformen�) took place between 1995 and year 2000. 

 

I�m examining if religious groups had any influence on the reform. My expectation is to give 

a clearer picture of religious groups and its power position in Swedish politics and society. A 

process-tracing method is used. I use different theories, theory of power and influence and 

theory of collective action.  

 

The reason for the decision to separate church and state was to handle social changes such as 

increasing secularism, pluralism and multiculturalism. This paper can however conclude that 

the state, after the reform, has shown an even greater, less secular, determination to connect 

with religious groups. I can also conclude that these religious groups had influence on the 

reform itself, partly because of its power resources and partly because its ability for collective 

actions. 
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Några förkortningar, förklaringar och definitioner: 
 
 

EKR    Utredningen �Ekonomi och rätt i kyrkan� från 1992.  

 

Ekumenik    Teologisk samverkan inom kristna sammanslutningar. 

 

FRS     Frikyrkosamrådet, även kallat frikyrkorådet. 

 

SKR     Sveriges Kristna Råd. 

 

SST     �Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund�, som varje år  

   fördelar ca 50 miljoner kronor till trossamfund (ej Svenska kyrkan). 

 

Trossamfund    Statligt registrerade sammanslutning för religiös verksamhet i vilken 

det ingår att anordna gudstjänst. Orden samfund och trossamfund 

används synonymt. I uppsatsen kommer av olika skäl Svenska kyrkan 

ej inkluderas i benämning av trossamfund.  

 

Statlig uppbördshjälp Att via skattesedeln/deklarationen betala medlemsavgift. 
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Trossamfundens makt i Sverige. 

- En uppsats om stat-kyrka reformen och dess inverkan på trossamfundens maktposition.  

1. Inledning. 
Många forskare talar om att religionens betydelse blir allt viktigare. Vissa talar till och med 

om ett paradigmskifte.1 I Sverige tycks antagandena om sekulariseringen dock blivit så 

vedertagna att vi knappt reflekterar kring trossamfundens eventuella maktinflytande. Trots att 

allt fler nämner religion som en viktig analysvariabel finns ingen statsvetenskaplig forskning 

kring religiösa organiseringars maktposition i det svenska samhället. Denna uppsats har som 

förhoppning att delvis fylla detta tomrum. Uppsatsen avser att beskriva och förklara de 

rådande förhållandena gällande de s.k. övriga trossamfunden, alltså religiösa samman-

slutningar och organisationer utöver Svenska kyrkan. Länge har Svenska kyrkan stått i fokus, 

bl.a. eftersom Svenska kyrkan har flest medlemmar, men min ståndpunkt är att det även är 

viktigt att titta närmare på de övriga trossamfunden. Idag utgörs denna grupp av drygt 850 

tusen medlemmar.2  

 

Forskningen utgår främst från stat-kyrka reformen, som till fullo trädde ikraft år 2000. 

Bakgrunden till beslutet om stat-kyrka reformen var att skapa större jämlikhet mellan Svenska 

kyrkan och de övriga trossamfunden. Detta kan ses som ett steg i den samhällsutveckling som 

Sverige under denna tid genomgick, från korporatism, homogenitet och kristenhet till 

pluralism, ökad sekularisering och mångfald. Skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten 

ses av många som en symbol för att religionen bör vara en individuell angelägenhet och inte 

en statlig. Utifrån premissen om ökad pluralism och sekularisering borde reformen ha lett 

fram till ett beslut där Svenska kyrkans ställning försvagades till en nivå som kunde jämställas 

med de övriga trossamfunden. Det mest logiska är alltså att Svenska kyrkan ger efter på sin 

makt snarare än att de övriga samfunden förstärker sin position. Man kan även hävda att det 

vore ganska logiskt, från den Svenska statens sida, att genom reformen tydligare poängtera ett 

mer sekulärt förhållningssätt även gentemot de övriga trossamfunden.  

 

Men stämmer verkligen denna logik överens med verkligheten? Vilken ställning har 

egentligen trossamfunden i samhället idag? Drygt 10 år har gått sedan beslutet om reformen 

slogs igenom och det är enligt min mening angeläget att titta närmare på resultatet.  

 

                                                
1 Andersson och Sander 2005, sida 51. 
2 Årsbok 1997 � SST, sida 4. 
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2. Historisk bakgrund. 
År 2000 skiljdes staten från statskyrkan, även kallad Svenska kyrkan. Diskussionen om 

�skilsmässan� hade dock pågått i över hundra år. Kraven drevs särskilt från kristna frikyrkor.3 

Statskyrkan och dess tidigare förbund med staten försvarades länge av överheten, såsom 

präster och adel. I början av 1900-talet, i samband med stora samhällsförändringar, 

organisatoriska utmaningar och tilltagande politisk debatt, förändrades dock delvis 

statskyrkans inställning till staten. Statskyrkan ville fortfarande behålla sin nära relation till 

staten, men man poängterade allt mer betydelsen av ökat kyrkligt självbestämmande. 

Statskyrkan störde sig bl.a. på statens sätt att hantera kyrkoangelägenheter.  

 

Debatten kring �skilsmässan� ligger delvis vilande under andra världskriget. Efter kriget 

återupptas dock diskussionen. Regeringen var vid denna tid bl.a. kritisk över kyrkans 

agerande under kriget.4 1943 tillsattes dissenterlagskommittén för att utreda frågan kring 

religionsfrihetens principer. Detta ledde fram till 1951 års religionsfrihetslag. Svenska kyrkan 

var kritiska till den nya lagen, men från frikyrkligt håll mottogs den väl. Trots bibehållen 

relation mellan stat och kyrka medförde den nya lagen en klar förbättring för de övriga 

trossamfunden. Om staten höll en �positiv neutralitet� var man nöjd, sades det.5  

 

Från och med 1950-talet ökade invandringen kraftigt till Sverige. Detta ledde till att även 

samfundsbilden förändrade. Nu tillhörde inte längre alla trossamfunden den kristna läran. 

Regeringen tillsatte en beredning för att undersöka hur staten och kyrkan skulle hantera dessa 

förändringar. 1968-års stat-kyrka beredning möttes dock av massiv kritik från Svenska 

kyrkan. Svenska kyrkan hade direkt inflytande i beredningsarbetet i form av förhandlingar 

och möten med beredningsgruppen och regeringsrepresentanter. P.g.a. kritik från Svenska 

kyrkan valde regeringen att inte lägga fram någon proposition. Regeringen skriver  

 

�� Ur de remissyttranden om stat-kyrka förslaget som inkommit liksom av de utförligt 

redovisade förberedelserna för de flesta övriga kan klara tendenser utläsas. Från många håll, 

särskilt från allmänt samhälleliga insatser kommer positiva reaktioner. Det står emellertid 

redan nu klart att förslagen vållat stark splittring inom de kristna grupperna.  

 

                                                
3 Ekström 2003, sida 32. 
4 Ibid, sida 64. 
5 Ibid, sida 87. 
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Frikyrkorna liksom »invandrarkyrkorna« är i stort positiva till grundprincipen för förslagen. 

Inom den svenska kyrkan har däremot starka krafter verkat för att avvisa förslagen.   

� Vi har efterstävat en samlande lösning. Den kan inte i dagens läge uppnås. Under sådana 

förhållanden kommer regeringen icke att utforma eller framlägga förslag i denna fråga.� 6 

 

Ovanstående visar tydligt på Svenska kyrkans tidigare starka maktposition. Alva Myrdal, som 

lett beredningen, menade bl.a. att regeringen var alltför rädd att ta en sådan strid under ett 

valår.7 Skilsmässofrågan lades således på hyllan, i alla fall för en tid. 1995 nåddes dock den 

politiska enighet som saknades 1968. Nu fanns även enighet från Svenska kyrkan. Alla parter 

var överens om att det var nödvändigt att genomföra förändringar gällande relationen mellan 

stat och kyrka för att kunna anpassa sig till samhällsförändringar, såsom mångkulturalism, 

mångreligiositet, minskat religiöst intresse och ökad pluralism.8 Varför Svenska kyrkan lade 

kraven om statligt förbund åt sidan just i detta skede är dock inte helt tydligt. En anledning 

skulle kunna vara att trycket från de övriga trossamfunden blev allt för stort i kombination 

med interna problem i organisationsstrukturen.  

 

1995 kom man alltså överens om ett principbeslut, om förändrade relationer mellan stat och 

kyrka. Efter principbeslutet följde ett omfattande utredningsarbete. Arbetet innefattade både 

nya lagförslag om Svenska kyrkan samt lagförslag som reglerar de övriga trossamfunden. 

Målet var att skapa större jämlikhet mellan de olika trossamfunden. Besluten från den s.k. 

stat-kyrka reformen skulle senast träda ikraft den 1 januari år 2000.  

 

Den långa historiska och politiska processen som ledde fram till principbeslutet 1995 kan 

beskrivas som en hård dragkamp mellan Svenska kyrkan och övriga trossamfunden. Länge 

kunde statskyrkan försvara sin maktposition genom sin allians med staten, men till slut 

tycktes alltså inte statskyrkan förmå att stå emot trycket från de övriga trossamfunden.  

 

Under hela historiens gång har de övriga trossamfunden tvingats använda sig av andra typer 

av påtryckningsmetoder, vilket den Svenska kyrkans institutionaliserade status inte fodrade. 

När nu det religiösa klimatet skulle få en mer pluralistisk och jämlik karaktär hade troligen de 

övriga trossamfunden ett överläge.  

                                                
6 Ekström 2003, sida 117. 
7 Ibid, sida 118. 
8 Ibid, sida 230. 
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3. Problem.  
Den politiska ambitionen med principbeslutet, om stat-kyrka reformen, var att skapa större 

jämlikhet mellan Svenska kyrkan och de övriga trossamfunden samt att hantera samhälls-

förändringar såsom mångfald och sekularisering. Beslutet kan alltså ses som ett steg i den 

samhällsutveckling som Sverige under denna tid genomgick, från korporatism, homogenitet 

och kristenhet till pluralism, ökad sekularisering och mångfald. 

 

Utifrån premissen om ökad pluralism och sekularisering borde reformen ha lett fram till ett 

beslut där Svenska kyrkans ställning försvagades till en nivå som kunde jämställas med de 

övriga trossamfunden. Det mest logiska är alltså att Svenska kyrkan ger efter på sin makt, 

snarare än att trossamfundens maktposition förstärks. Man kan även hävda att det vore ganska 

logiskt från den svenska statens sida att, genom reformen, tydligare poängtera ett mer sekulärt 

förhållningssätt även gentemot de övriga trossamfunden. Men stämmer verkligen denna logik 

överens med verkligheten?  

 

Har de religiösa trossamfundens maktinflytande verkligen avtagit? Eller har den kanske 

snarare stärkts till följd av reformen? Försökte trossamfunden påverka reformen till sin egen 

fördel? Har staten idag verkligen ett mer sekulärt förhållningssätt gentemot dessa religiösa 

trossamfund jämfört med före reformen? Stat-kyrka reformen föder en rad olika frågor, frågor 

som i dagsläget sällan diskuteras. Om det skulle visa sig att trossamfundens maktposition har 

stärkts till följd av reformen skulle detta i så fall gå emot tidigare tankebanor om 

sekularisering och religiös avpolitisering. I och med att allt färre människor beskrivs som 

religiösa vore det en aning paradoxalt om religiösa organiseringars maktinflytande samtidigt 

har ökat. Trossamfundens eventuella privilegierade status och maktinflytande skulle i längden 

kunna upplevas som odemokratisk.  

 

Uppsatsen har ej som avsikt att säga något om hur förhållandet för Svenska kyrkan har 

förändrats, utan forskningen fokuserar istället på de övriga trossamfunden.  
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4. Syfte. 
Syftet är att beskriva och förklara stat-kyrka reformens inverkan på trossamfundens 

maktförhållanden gentemot staten. Detta görs bl.a. genom att undersöka deras politiska 

inflytande och agerande under stat-kyrka reformen. Utifrån detta hoppas jag kunna dra 

slutsatser om dess mer generella maktposition i samhället. I dagsläget saknas liknande svensk 

statsvetenskaplig forskning. Förhoppningsvis kan min uppsats bidraga med värdefull 

information samt initiera till ytterligare forskning inom området. Den statsvetenskapliga 

disciplinen bör bli bättre på att studera hur religion och religiösa grupper påverkar vår politik 

och samhällsutveckling.  

 

5. Forskningsfråga. 
Vad kännetecknar maktförhållandet emellan trossamfund och stat, under och efter stat-kyrka 

reformen? 

 

6. Förtydliganden. 
Med stat-kyrka reformen avses den process som bl.a. ledde fram konstitutionsutskottets 

betänkande 1999/2000:KU59 med påföljande beslut och verkställande. Reformen behandlar 

således frågor som aktualiserades till följd av det principbeslut som fattades år 1995, om 

förändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Reformen berör både Svenska 

kyrkans och trossamfundens verksamheter. Den resulterade bl.a. i flera lagförändringar och 

beskrivs som en av Sveriges mest omfattande juridiska reformer. Bl.a. skapades lagen om 

trossamfund samt lagen om Svenska kyrkan. Reformen trädde ikraft år 2000. 

 

Med religiösa samfund avses statligt registrerade trossamfund. För att ett trossamfund ska 

kunna bli registrerat krävs bl.a. att samfundet är stabilt med egen livskraft samt betjänar minst 

3000 personer med verksamhet på flera platser i landet.10  I lagen om stöd till trossamfund 

(1999:932) definieras trossamfund på följande sätt: ��en sammanslutning för religiös 

verksamhet i vilken det ingår att anordna gudstjänst, eller en grupp av samverkande 

församlingar eller trossamfund (samverkansorgan)�� 11 

 

 

                                                
9 1999/2000:KU5, Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. 
10 Ekström 2006, sida 16. 
11 Lag (1999:932) om stöd till trossamfund, Utfärdad: 1999-11-25. 
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Många av dessa trossamfund är organiserade i nationella förbund eller paraplyorganisationer, 

det finns även �religionsöverskidande� samverkan sinsemellan dessa. När jag talar om 

religiösa organiseringar avses trossamfunden i plural, enskilt eller kollektivt agerande. Av 

olika skäl innefattas inte Svenska kyrkan i uppsatsens definition av trossamfund. 

 

7. Teoriavsnitt. 
I min undersökning vill jag utöver maktinflytande även studera huruvida Mancurs Olsons 

resonemang kring gruppbeteende och kollektivt agerande kan förklara de religiösa 

samfundens position i samhället, särskilt i förhållande till staten. Maktinflytande och 

kollektivt agerande är nära sammankopplade. Kollektivt agerande är t.ex. en viktig maktresurs 

och maktinflytande kan leda till kollektiv uppbackning. Det ena kan leda till det andra och 

vice versa. Om trossamfunden både besitter maktresurser samt kan agera kollektivt kan deras 

maktinflytande och påverkansmöjligheter således maximeras. 

7.1. Makt, inflytande och maktresurser. 
Begreppet makt är på många sätt problematiskt, bl.a. så finns det sådan makt som är svår att 

empiriskt observera och mäta, t.ex. makten över �icke beslut� eller makten över tankarna, 

maktens andra och tredje ansikte.12  

 

I denna undersökning används främst maktbegreppet i bemärkelsen endimensionellt 

maktutövande (maktens första ansikte); A har makt över B till den grad att A får B att göra 

något som denna annars inte hade gjort.13   

 

Begreppen makt och inflytande används så när som synonymt. Makt är en form av inflytande 

och inflytande en form av makt. Resonemanget kring maktens första ansikte och 

maktinflytande har bl.a. föranletts av Robert Dahl. Dahl menar att �inflytande utmärks av en 

situation i vilken en aktörs behov, önskemål, preferenser eller intentioner påverkar andra 

aktörers agerande�.14 Maktens första ansikte fokuserar alltså på inflytandet i faktiska beslut. 

Med maktresurs avses de egenskaper (förmågor eller medel) hos en aktör som gör det möjligt 

att utöva inflytande över andra aktörer.15  

 

                                                
12 Feltenius 2004, sida 15. 
13 Lukes 2005, sida 16. 
14 Feltenius 2004, sida 14. 
15 Ibid, sida 15. 
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Olof Pettersson delar in maktresurserna i tre fält, �maktens tre källor�. Dessa tre källor utgörs 

av övertalning, tvång och belöning. Med övertalningsmakt, eller betingad makt, menas makt 

som utövas genom förändringar i övertygelse. �Övertalning, utbildning eller anslutning till 

vad som samhälleligt synes naturligt, rätt och riktigt gör att individen underkastar sin vilja 

någon annans eller några andras.�  Med tvingande makt innebär att man framkallar 

�underkastelse genom att åsamka eller hota med tillämpligt negativa följder.�  

Belöningsmakt, s.k. kompensatorisk makt, är maktinflytande genom positiv belöning.16 

 

Aktörernas möjligheter och förutsättningar för att nyttja sina maktresurser för att få inflytande 

över beslut kan variera. Man skiljer ofta på �insidesstrategin� och �utsidesstrategin�. 

Insidesstrategin innebär direkta konsultationer och kontakter med politikerna medan 

utsidesstrategin syftar till att påverka beslut från �utsidan� i form av opinionsarbete etc. Om 

en aktör har tillgång till insidesstrategin innebär det att aktören förfogar över en privilegierad 

position i beslutsprocessen.17 Insidesstrategin har vissa likheter med de korporativa 

metoderna.  

7.2. Kollektivt agerande.  
Utifrån ett maktperspektiv är det enligt min mening även viktigt att se huruvida 

trossamfunden tillsammans kan agera kollektivt för att maximera sitt eventuella 

maktinflytande. Av denna anledning används Mancur Olsons teoretiska resonemang om 

gruppbeteende och kollektivt agerande. 

 

Organisationer syftar till att främja medlemmarnas gemensamma intressen. För att en 

organisation ska fungera effektivt krävs bl.a. att medlemmarna delar föreställningen om  �the 

common interest�, det �gemensamma intresset�. Mancur Olson frågar sig dock varför det så 

ofta kommer sig att grupper, trots gemensamma intressen, ändå inte agerar kollektivt. Olson 

kommer bl.a. fram till slutsatsen att om alla människor, eller en stor grupp, får ta del av ett 

�common interest�, alltså snarare ett �public interest�, är förutsättningarna för kollektivt 

agerande små.  

 

 

 

                                                
16 Petersson 1989, sida 175. 
17 Feltenius 2004, sida 32. 
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Ett exempel skulle kunna vara att agera för att förbättra vår luft. Bättre luft är en nyttighet 

som alla människor kan åtnjuta lika mycket, oavsett om man arbetar aktivt för en förbättring 

eller ej. Att då motivera folk att arbeta för något som sedan övriga kan åtnjuta lika mycket är 

enligt Olson svårt. Ens egen insats blir nämligen inte avgörande och frestelsen att åka snål-

skjuts blir allt för stor.18  

 

�When the number of participants is large, the typical participant will know that his own 

efforts will probably not make much difference to the outcome, and that he will be affected by 

the meeting�s decisions in much the same way no matter how much or little effort he puts into 

studying the issues.� 19 

 

Det råder hela tiden en kamp eller tävlan mellan medlemmarnas individuella och 

gemensamma intressen. Medlemmarna måste hela tiden ta ställning till huruvida det är 

rationellt och lönsamt att agera individuellt eller i grupp.20 Ju större en organisation är och ju 

mer allmännyttigt deras gemensamma intresse är desto svårare blir det alltså att motivera 

medlemmarna att agera kollektivt. 

 

I stora organisationer räcker det ofta inte med �moroten� om �det gemensamt goda�. Ibland 

måste man locka med andra typer av nyttigheter. Dessa s.k. selektiva nyttigheter bör vara 

privilegierade enbart för den kollektivt agerande gruppen.21 �� large organizations that are 

not able to make membership compulsory most also provide some noncollective good in order 

to give potential members an incentive to join.� 22 Motivationen till kollektivt agerande ligger 

alltså ofta i den vinst av selektiva nyttigheter som man eventuellt kan tjäna.  

 

En annan anledning till att det faktiskt finns framgångsrika stora organisationer med stort 

inflytande, så som lobbyorganisationer, beror enligt Olson också på att dessa organisationer, 

utöver lobbyingarbete, även har andra typer av syften. �It will be argue that the main types of 

large economic lobbies � the labor unions, the farm organizations, and the professional 

organizations � obtain their support mainly because they perform some function beside 

lobbying.� 23 

                                                
18 McLean 2000, sida 3. 
19 Olson 2000, sida 53. 
20 Ibid, sida 10-12. 
21 Ibid, sida 36. 
22 Ibid, sida 16. 
23 Ibid, sida 135. 
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7.3. Hypoteser. 
 

Undersökningen utgår från följande tre hypoteser: 

H1. Trossamfunden besitter maktresurser som staten tar i beaktande vid beslutsprocesser.  

H2. När det finns selektiva nyttigheter att tjäna så lyckas trossamfunden framgångsrikt agera 

kollektivt. 

H3. Efter stat-kyrka reformen har trossamfundens ställning gentemot staten stärkts 

ytterligare. 

 

H1 utgår från teoriavsnittet om makt, inflytande och maktresurser och H2 ifrån det teoretiska 

resonemanget kring kollektivt agerande. H3 avser att utifrån de båda teoriavsnitten beskriva 

dagens situation, alltså reformens konsekvenser. Oavsett vilka svar som hypoteserna ger kan 

man förhoppningsvis dra intressanta slutsatser. I denna forskning kommer stat-kyrka reformen 

stå i fokus. Jag välkomnar dock andra forskare att pröva liknande hypoteser mot andra typer 

av besluts- och reformprocesser. Det vore t.ex. intressant att se vilken roll trossamfunden har 

spelat i processen gällande den nya äktenskapslagen. 

 

8. Metod.  
I och med att det varit svårt att finna statsvetenskaplig forskning kring religiösa 

organiseringars maktförhållanden i Sverige har jag istället inspirerats en hel del av David 

Feltenius avhandling om pensionärsorganisationers maktinflytande.24 Denna undersökning 

vilar t.ex. på liknande metoder och teorier.  

 

Undersökningen avgränsas till själva stat-kyrka reformen, eftersom denna specifikt påverkar 

trossamfundens samhällsroll och position. Undersökningen kan alltså beskrivas som en 

fallstudie, där fallet utgörs av en specifik situation, nämligen trossamfundens agerande vid 

politiska beslutsprocesser.  

 

Stat-kyrka reformen är dock ett relativt unikt �fall�, dels eftersom reformen var så omfattande, 

dels för att besluten påverkade trossamfundens interna verksamhet samt att den uttryckte ett 

slags politiskt paradigmskifte.  

 

                                                
24 David Feltenius 2004. 
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Min empiriska undersökning vilar på tre hypoteser. Målet är att analysera reformen och titta 

på varför det blev som det blev, utifrån trossamfundens perspektiv. Eftersom det är svårt att 

mäta makt och inflytande utgår jag främst ifrån hur olika människor och aktörer upplevde 

situationen. I och med detta anser jag att intervjuundersökningar lämpar sig väl. Jag tittar även 

på vad staten beaktar och värdesätter hos trossamfunden, bl.a. i lagtext och i diverse 

utredningar. Även trossamfundens årsböcker och olika mötesprotokoll ingår i materialet. 

8.1. Processpårning. 
Jag kommer att använda mig av processpåring som metod. Med processpårning avser man att 

ta reda på vad som påverkat aktör X att fatta beslut Y. I boken Rethinking Social Inquiry 

definieras metoden på följande sätt: �Analysis of process of change that seeks to uncover 

causal mechanisms and causal sequences.� 25 

 

Det är ett slags detektivarbete där man utreder bakgrunden till ett beslut genom att spåra 

�bevisen� bakåt i tiden. Metoden är kvalitativ och flera olika typer av material används. Jag 

tar min utgångspunkt i stat-kyrka reformen och försöker �spåra� bakomliggande faktorer och 

förklaringsvariabler till aktörernas ageranden. Valet av hypoteser blir ett sätt att avgränsa sig. 

Hypoteserna följer även en viss kausalitet vilket processpårningsmetoden efterfrågar. Som 

framgår förhåller jag mig dock inte helt slaviskt till metoden. Jag har ett kvalitativt 

angreppssätt vilket är ett medvetet val, jag anser nämligen att denna typ av öppenhet och 

kreativitet leder till mer intressant forskning.  

8.2. Material. 
Eftersom stat-kyrka reformen är en av landets kanske största juridiska och politiska reformer 

är det omöjligt att redovisa den i detalj, således har vissa avgränsningar varit nödvändiga. 

Huvuddelen av materialet utgår därför från ett antal intervjuer av några av reformens 

�huvudpersoner�. Genom sina personliga reflektioner och iakttagelser ges en mer överskådlig 

bild över ett annars ganska komplicerat skeende. Jag har utgått från att informanterna talar 

sanning och att dennes iakttagelser i huvudsak är korrekta. I vissa fall har jag gått vidare i 

andra källor för att få vissa uppgifter bekräftade. Fokusen i intervjuerna har handlat mer om 

trossamfundens agerande och mindre om reformens faktiska innehåll. Att mer i detalj återge, 

analysera och jämföra reformens principer, lagar och innehåll lämnas öppet för eventuell 

framtida forskning.  

                                                
25 Brady & Collier 2004, sida 300. 
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Mina informanter består av Jan-Erik Levy, Åke Göransson och Sven Bernhard Fast. Jan-Erik 

Levy är generalsekreterare på den statliga myndigheten �Samarbetsnämnden för statsbidrag 

till trossamfund� (SST), vilket han även var under stat-kyrka reformen. Åke Göransson, 

lobbade för frikyrkornas vägnar under stat-kyrka reformen och ingick i frikyrkosamrådets 

religionsfrihetskommitté. Åke Göransson företrädde den katolska kyrkofamiljen. Sven 

Bernhard Fast är nuvarande generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd (SKR). Han var inte 

specifikt engagerad i stat-kyrka reformen men har goda insikter kring den aktuella situationen 

för både Svenska kyrkan och de övriga samfunden.  

 

Dessa personer har, genom personligt möte, intervjuats. Frågorna skickades ut ett par dagar 

före själva intervjun. Frågorna var ett sätt för informanten att förbereda sig inför ämnet. Vid 

själva intervjun förhöll jag mig dock ganska öppet till frågorna och lät informanten istället 

tala rätt fritt. Intervjuerna pågick i ca 1 timme, de har spelats in på band och vidare skrivits ut 

i sin helhet. Transkriberingarna finns tillgängliga och jag rekommenderar andra forskare att ta 

del av dessa.26  

 

Som framgår av empirin utgör endast reformens propositioner, statliga utredningar, direktiv 

o.s.v. en mindre del av huvudmaterialet. Detta beror inte på att dessa källor är ointressanta 

utan snarare på att jag tvingades göra vissa avgränsningar i mitt material. Förhoppningen är 

att intervjuerna på ett enklare och tydligare sätt kan förmedla en bild över vad som egentligen 

hände. I en intervju kan även sådan information, som annars är svår att observera, komma upp 

till ytan, så som upplevelser kring påverkan, makt och inflytande. Det är just sådana 

iakttagelser som jag har intresserat mig för. 

 

Jag har även tillgång till arkivet på Ekumeniska Centret i Sundbyberg där bl.a. arkiverat 

material från SST (�Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund�) och olika 

trossamfund finns samlade. Jag har bl.a. gått igenom SST:s mötesprotokoll, från år 1994-

2000. Detta för att få en överblick över processen och tydligare se hur SST agerade. Delar av 

detta material var dock konfidentiellt vilket har påverkat redovisningsmöjligheterna.  

 

 

 

                                                
26 Transkriberade intervjuer finns tillgängliga och förses digitalt eller i pappersform om så efterfrågas.  
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Under själva insamlingen av material var jag stationerad på Ekumeniska Centret i 

Sundbyberg. Detta har varit en styrka vid bearbetning och insamling av olika material. Jag har 

även haft möjlighet att ställa direkta frågor till såväl myndighetspersonal på SST som till olika 

trossamfundsföreträdare. Mitt �detektivarbete�, d.v.s. processpårningsmetoden, har i och med 

detta underlättats avsevärt.27 Jag har även kunnat göra mer personliga observationer, t.ex. i 

form av iakttagelser kring Ekumeniska Centrets arbetsmiljö och funktion.  

8.3. Reliabilitet och validitet. 
Som vanligt i en kvalitativ studie uppkommer ofta diskussioner kring undersökningens 

reliabilitet. Jag har försökt åtgärda eventuella reliabilitetsbrister på olika sätt. Alla intervjuer 

har t.ex. spelats in på band och därefter transkriberats till text. Både ljudinspelningar och de 

transkriberade texterna finns tillgängliga för granskning. På så sett kan eventuella tolkningar 

från min sida genomskådas.  

 

Det var drygt tio år sedan som man fattade principbeslutet om förändrade relationer mellan 

stat och kyrka, därför finns det uppenbar risk att informanterna har glömt viktiga delar eller 

omformulerat reformens verkliga skeende. Av denna anledning har jag varit noggrann med att 

kunna bekräfta och komplettera information genom andra källor och material. På så sätt stärks 

min reliabilitet ytterligare. 

 

Undersökningens validitet håller en relativt hög nivå, jag undersöker nämligen det som jag 

avser att undersöka. Forskningen söker svar på vad som kännetecknar maktförhållandet 

emellan trossamfund och stat, under och efter stat-kyrka reformen. Utifrån detta avser 

forskningen även kunna beskriva trossamfundens mer generella maktposition i samhället. 

Forskningen täcker således ovanstående områden och validiteten blir därför god. En 

berättigad invändning är dock att det är svårt att undersöka fenomen så som makt och 

inflytande.  

 

Validiteten hade troligen stärks ytterligare om jag även hade intervjuat någon politisk 

representant. Det hade varit intressant att höra politikernas personliga åsikter eftersom det är 

dem som fattar de formella besluten. Jag har dock försökt att komma i kontakt med ett flertal 

representanter men alla har avböjt p.g.a. tidsbrist. 

 

                                                
27 Jag vill passa på att tacka alla på Ekumeniska Centret. Genom tillhandahållande av material, arbetsyta, välvilja 
och visat intresse har mitt arbete både blivit roligare och enklare. 
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9. Tidigare forskning. 
Torsten Bergsten har skrivit boken Frikyrkor i samverkan 28, vilken ger en uttömmande 

redogörelse över frikyrkoekumenikens historia mellan åren 1905 och 1993. Torsten Bergsten 

är teologidoktor och docent i kyrkohistoria. Trots att Bergsten inte är statsvetare har hans 

forskning ändå stor statsvetenskaplig relevans. Boken beskriver bl.a. just hur kristna frikyrkor 

under historien har varit framgångsrika påtryckare och lobbyister. Det var t.ex. påtryckningar 

från frikyrkorna som ligger bakom den svenska religionsfrihetslagen. Bergsten beskriver även 

hur frikyrkor effektivt och gemensamt har lyckats organisera sig för att effektivt kunna möta 

samhällsförändringar.  

 

Den enda egentliga statsvetenskapliga forskningen som jag kunde finna på området kommer 

från tidskriften West European Politics 29 (-Volume 26), vilken består av 10 vetenskapliga 

artiklar som alla rör frågor kring relationen mellan stat och kyrka i Europa. Artiklarna 

beskriver bl.a. att kyrkan ofta har ett stort politiskt inflytande samt att staterna sällan är 

�värdeneutrala�. En artikel behandlar just stat-kyrka separationen i Sverige. Författaren, 

Göran Gustavsson, ger dock främst en historisk redogörelse över processen. Han nämner 

knappt trossamfundens eventuella roll utan fokuserar främst på den politiska utvecklingen 

samt hur reformen påverkade Svenska kyrkan. 

 

10. Empirisk analys.  
Följande empiriska analys utgår ifrån de tre hypoteserna med återkopplingar till teori. Jag vill 

än en gång poängtera att empirin tar sin utgångspunkt från de s.k. övriga trossamfunden, där 

Svenska kyrkan alltså ej inkluderas. Frågor kring Svenska kyrkans eventuella inverkan på 

reformen och dess aktuella maktposition i samhället lämnas alltså obesvarat, jag uppmanar 

dock till framtida forskning inom området.  

10.1. Hypotes 1.   
- Trossamfunden besitter maktresurser som staten tar i beaktande vid beslutsprocesser. 

För att se om staten tog trossamfunden i beaktande vid beslutsprocessen beskrivs 

inledningsvis trossamfundens inflytande i processen (A). Detta görs genom att beskriva 

trossamfundens agerande i kronologisk ordning, från principbeslut till verkställande. Därefter 

följer en redogörelse kring trossamfundens eventuella maktresurser (B).  

                                                
28 Bergsten 1995 
29 Fawn & Madeley 2003. 
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Trossamfundens inflytande under reformen (A). 

Dahl skriver att �inflytande utmärks av en situation i vilken en aktörs behov, önskemål, 

preferenser eller intentioner påverkar andra aktörers agerande.� 30 Jag kommer därför att 

utforska vilka behov, önskemål och preferenser som trossamfunden framförde samt se till 

vilken grad staten beaktade dessa.  

 

Det verkar som om trossamfunden var den drivande kraften för att överhuvudtaget få 

�skilsmässofrågan�, alltså ett skiljande mellan stat och kyrka, på den politiska dagordningen. 

Detta framgår även delvis i den tidigare historiska redogörelsen. 

 

I samband med den s.k. ERK-utredningen (Ekonomi och rätt i kyrkan) lade dock 

trossamfunden in extra krut för att få tillstånd en passande reform. Så här skriver �Sveriges 

frikyrkoråd� och �De fria kristna samfundens råd� i ett öppet brev till regeringen och 

riksdagspartierna 1991: 

 

�� De flesta politiska partier har insett att det nuvarande systemet är ohållbart och har 

numera förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten på sina program. I den nya 

riksdagen finns därför en stabil majoritet för förändring. Om Svenska kyrkans egna initiativ 

dröjer, är det vår bestämda uppfattning att politikerna i regering och riksdag har ansvar för 

att ta initiativ till förändrade relationer. Vi förutsätter att avgörande beslut om sådana 

förändringar ska kunna fattas under mandatperioden som just inletts�� 31 

 

Huruvida det verkligen var detta uttalande som, fyra år senare, fick riksdagen att driva igenom 

principbeslutet om förändrad relation mellan staten och Svenska kyrkan är dock oklart. Men 

att det var genom krafter från trossamfunden står nog klart.  

 

En viktig del i trossamfundens påverkansarbete var frikyrkorådets religionsfrihetskommitté. 

Denna leddes fr.o.m. år 1991 av Evert Svensson. Genom samarbete med SST täckte 

kommitténs sammansättning såväl frikyrkorna, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor som judiska 

och muslimska trosinriktningar.32 Kommittén blev en kollektiv kraft som fick stort 

genomslag. Kommitténs ledningsgrupp bestod av 5 personer, där bland Åke Göransson.  

 

                                                
30 Feltenius 2004, sida 14. 
31 Carlsson. Älvsjö 1991-10-17. 
32 Frikyrkorådets årsbok från 1997, sida 13. 
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Att man 1995 nådde fram till ett principbeslut var i sig ett tecken på inflytande. Däremot 

ansåg trossamfunden att det principbeslut som fattats var allt för otillfredsställande. I SST:s 

mötesprotokoll 29/8 1995 kan man t.ex. läsa att principbeslutet inte kommer att innebära full 

religionsfrihet och att ��statens relationer till trossamfunden ej kommer att kännetecknas av 

likabehandling och neutralitet mellan trossamfunden.� 33  

 

I samband med principbeslutet gör även SST och frikyrkoråden, även kallat frikyrkosamrådet 

(FSR), ett gemensamt uttalande: 

 

�Sveriges frikyrkosamråd och Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, som 

tillsammans företräder omkring 800 000 medlemmar i fria trossamfund i Sverige, beklagar 

det beslut som kyrkomötet fattat i anledning av regeringens skrivelse om relationerna mellan 

staten och Svenska kyrkan. Förslagen i regeringens skrivelse innebär inte att religionsfrihet 

fullt ut genomförs i vårt land eller att statens relation till trossamfunden kommer 

kännetecknas av likabehandling och neutralitet och kyrkomötet har heller inte tagit tillvara 

möjligheten att gå längre än regeringen och bidra till att dessa mål uppfylls. Regeringens 

förslag har presenterats och därför också kommit att uppfattas som ett förslag om 

�skilsmässa mellan stat och kyrka�. Detta anser vi vara en överdrift. Vad som föreslås är en 

relationsförändring, men relationen kommer också i fortsättningen bestämmas enskilt av 

staten�� 34 

 

Åke Göransson håller med om att principbeslutet var otillräckligt, men säger samtidigt att 

principbeslutet var mycket bättre än det som ERK-utredningen tidigare hade lagt förslag på.   

� Hela det arbete man gjort i ERK, lades egentligen i byrålådan, vilket var förvånande men 

positivt. ERK-utredningen, Ekonomi och rätt i kyrkan, handlade ju bara om Svenska kyrkan 

och om att göra Svenska kyrkan ännu starkare som statskyrka. Man ville binda Svenska 

kyrkans beslutande organ ännu tydligare till riksdagen på delegation än vad som var. Innan 

var det egentligen bara delar av rikskyrkan som var en del av statsapparaten, men ERK ville 

göra hela Svenska kyrkans nationella plan som del av riksdagens mandat. Men det lyckades vi 

ju faktiskt tillsammans med krafter inom Svenska kyrkan få bort�35 

 

                                                
33 A2:39. Protokoll 29/8 1995. 
34 Carlsson. Uttalande 14/9 1995. 
35 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
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Trots uppenbar skepsis, måste nog ändå det faktum att principbeslutet överhuvudtaget blev 

av, samt att samfunden upplevde detta som ett bättre förslag än det som tidigare framförts av 

ERK-utredningen, ses som en delseger. Åke Göransson säger att om inte trossamfunden hade 

�legat på� så hade utfallet sett helt annorlunda ut.  

� Då hade det bara handlat om Svenska kyrkan, möjligtvis någon slags �makeup�, alltså 

gjort stat-kyrka systemet lite snyggare. Hade inte vi drivit frågan så tror jag inte man hade 

hittat något politiskt skäl till att göra en förändring.36 

 

Vid genomgång av olika material framgår att det som trossamfunden särskilt reagerade emot i 

principbeslutet var följande: 

• Att i �lagen om Svenska kyrkan� slå fast att Svenska kyrkan skall vara en evangelisk-

luthersk folkkyrka med demokratisk organisation och rikstäckande verksamhet. 

• Att Svenska kyrkan och övriga trossamfund regleras enligt två olika lagar. 

• Svenska kyrkan föreslås vara huvudman för hela begravningsväsendet. 

• Att kungahuset även i fortsättningen enligt lag skall bekännas den lutherska 

trosbekännelsen. 

 

Så här säger Åke Göransson om den första punkten: 

� Det blir ju lite lustigt om Svenska kyrkan i sin ekumeniska strävan på något sätt skulle vilja 

ompositionera sig, då måste man gå till riksdagen för att ändra på definitionen av det 

teologiska innehållet.37  

Åke Göransson har även starka invändningar mot att Svenska kyrkan skulle vara huvudmän 

för all begravningsverksamhet. Han berättar även att man inledningsvis också hade lagt 

begravningsväsendet utanför Svenska kyrkan men att Centerpartiet lyckades driva igenom 

krav om att Svenska kyrkan även i fortsättningen skulle vara huvudman på området. 

� � Det var ju faktiskt så att så sent som två dagar innan regeringen skulle ta propositionen 

om principöverenskommelsen så låg begravningsväsendet utanför Svenska kyrkan, men p.g.a. 

uppgörelsen med Centerpartiet, som var den första större uppgörelse som den dåvarande 

regeringen och Centerpartiet gjorde som sedan blev det stora skattereformssamarbetet, så 

var det kravet från Centerpartiet, som jag förstår det, att av mer regionalsysselsättningsskäl 

skulle det ligga kvar hos Svenska kyrkan.38 

 

                                                
36 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Efter principbeslutet följde ett strukturerat och omfattande lobbyarbete för att påverka utfallet 

av reformen. När man läser mötesprotokollen ser man tydligt hur SST och frikyrkosamrådet 

fungerade som ett samordningsorgan för trossamfundens påverkandearbete. Man beslutar om 

uppvaktning till civildepartementet, man kontaktar riksdagspartier osv. Onsdagen 18/10 1995 

samlar man t.ex. till möte med civilministern Marita Ulvskog för att diskutera den nya 

relationen mellan Svenska kyrkan och staten.39 Eftersom SST i sin ordinarie verksamhet haft 

nära kopplingar med statsmakten kan man utgå från att man även i sitt påverkandearbete 

värnade extra om dessa kontakter.  

 

Man kan alltså absolut säga att trossamfunden avsåg att påverka processen. Så här beskriver 

Åke Göransson religionsfrihetskommitténs påverkandearbete: 

� Det var tre delar. Det vanliga tråkiga, att skriva remisser. Det andra var att skapa opinion 

genom att plantera ett antal tidningsartiklar. Det tredje var att vi var en grupp på fyra 

personer som, minst en gång per år under denna fem års period, träffade varje riksdagsgrupp 

för att presentera våra argument. Varje riksdagsgrupp tog emot dessa eftersom det fanns en 

stor osäkerhet i den här frågan. Det var jätteintressanta diskussioner som vi hade med 

riksdagsgrupperna. Några svängde något, några kunde inte utifrån sin valmanskår�40  

 

Jag drar slutsatsen att man från samfundens sida hade tillgång till både �insidesstrategin� och 

�utsidesstrategin�. �Insidesstrategin� genom t.ex. konsultationer med politiker och 

�utsidesstrategin� i form av opinionsarbete. Att förfoga över båda dessa sfärer var troligen en 

stor tillgång, vilken bör ha förbättrat dess förutsättning till inflytande. Frågan kvarstår dock 

huruvida samfunden lyckades förändra utfallet av reformen. Att samfunden haft inflytande 

när det gäller att få upp frågan på dagordningen står redan klart, men vad lyckades man 

konkret åstadkomma när väl principbeslutet var fattat?  

 

En sak som Åke Göransson nämner är möjligheten för trossamfund att via skatteverket, 

genom skattesedeln, få hjälp med uppbörd av medlemsavgifter. Denna funktion, d.v.s. att 

medlemmarna kan betala medlemsavgift via sin deklaration, var till en början endast avsedd 

för Svenska kyrkan. Men här lyckades alltså trossamfunden, särskilt genom påtryckningar 

från den katolska kyrkan, påverka så att systemet även skulle inkludera de övriga 

trossamfunden.  

                                                
39 A2:39. Protokoll 1/11 1995.  
40 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
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Åke nämner även att man lyckades påverka statens syfte med statsbidragen så att samfundens 

samhällsnyttiga egenskaper uppmärksammades mer.41 Trossamfunden lyckades även förändra 

det förslag, som Svenska kyrkan lagt, om att bestämmelser kring Svenska kyrkans verksamhet 

och teologiska innehåll skulle vara grundlagsskyddat. Efter påtryckningar från de övriga 

trossamfunden mildrades förslaget något så att det inte blir skyddat i grundlag.42  

 

De fyra punkter som tidigare presenterades, över vad man ansågs vara de mest allvarligaste 

bristerna med principbeslutet, lämnades dock i det stora hela oförändrade. Man lyckades alltså 

inte, i alla fall inte avsevärt, förändra dessa förslag. Trots detta tycks man ändå finna sig i 

utfallet av reformen. Man fick även till en del övriga förändringar efter principbeslutet, bl.a. 

rätt till statlig uppbördshjälp. Om trossamfunden helt och hållet skulle ha �skrotat� reformen 

skulle man troligen ha fortsatt driva frågan mer aktivt. Mig veterligen är t.ex. projektet med 

religionsfrihetskommittén tillsvidare nerlagt, vilket skulle kunna ses som ett tecken på viss 

acceptans från samfundens sida.  

 

På många sätt påverkades trossamfunden av reformen. Enligt samfunden troligen till det 

bättre. Den största skillnaden är troligen den nya lag som särskilt berör trossamfunden, �lag 

om trossamfund.� Genom denna får nu samfunden en egen juridisk identitet som trossamfund, 

en sådan juridisk identitet saknades tidigare.43  

 

Sammanfattningsvis kan man hävda att trossamfunden hade inflytande i reformen, man driver 

inte frågan lika högljutt längre och man tycks finna sig i den nya situationen. Trossamfunden 

anpassade sina krav till en nivå som i många fall accepterades av staten. En sådan moderering 

tyder på visst inflytande. När det gäller att ha inflytande i att överhuvudtaget få upp frågan på 

dagordningen tycks inflytandet ha varit relativt högt. Det krävs dock ytterligare forskning för 

att exakt kunna mäta nivån på trossamfundens inflytande, gärna genom jämförelse med 

Svenska kyrkan och deras inflytande. 

 

Trossamfundens maktresurser (B). 

Som har framgått i tidigare stycken hade trossamfunden inflytande i stat-kyrka reformen. I 

följande redovisar jag de maktresurser som trossamfunden fogar över.  

 

                                                
41 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
42 Frikyrkorådets årsbok från 1997, sida 13. 
43 Ibid, sida 13. 
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Följande redogörelse utgår dels från den specifika diskussion som fördes i samband med stat-

kyrka reformen men även utifrån mer allmänna iakttagelser när det gäller statens 

förhållningssätt gentemot trossamfund. Jag tar alltså inte specifikt ställning till vilken, eller 

vilka, maktresurser som bidrog till mest inflytande i just stat-kyrka reformen utan beskriver 

trossamfundens maktresurser i mer generella termer. Med maktresurs avses de egenskaper 

(förmågor eller medel) hos en aktör som gör det möjligt att utöva inflytande över andra 

aktörer.44 

 

En sak som är slående är frikyrkosamrådets och de kristna frikyrkornas förmåga att �lobba�. 

Kanske ligger det i frikyrkornas natur, de har ju ända från start tvingats anpassa sig till 

statskyrkosystemet. När man inte inbjöds till �maktens korridorer� agerade man utanför, s.k. 

utsidesstrategi. Frikyrkornas förmåga att agera utanför maktens rum beskrivs även i den 

tidigare historiska redogörelsen.  

 

Trots lång tradition och skicklighet inom lobbyism förutsatte påverkandearbetet under stat-

kyrka reformen vissa andra resurser, såsom tid och pengar. Frikyrkorådet skapade ett 

religionsfrihetsprojekt där 5 personen ingick. Projektet pågick under en två års period, mellan 

åren 1994-1996. En projektledare anställdes, som på en 30 % tjänst skulle driva projektet och 

verkställa ledningsgruppens beslut.45  

 

Religionsfrihetsprojektet utgjorde endast en del i trossamfundens påverkandearbete, men det 

var troligen det mest planenliga. Religionsfrihetsprojektet, som ingick i religionsfrihets-

kommittén, kostade givetvis en hel del pengar. I detta fall blev därför trossamfundens 

förmögenhet en maktresurs, de hade ekonomiska möjligheter att avsätta tid och resurser på 

lobbyarbete. En viktig inkomst för trossamfunden är de statsbidrag som staten varje år 

fördelar ut (ungefär 50 miljoner kronor per år).46 

 

När man går igenom material, dels ifrån staten men även från samfunden själva, framgår dock 

att trossamfunden även fogar över andra maktresurser. En avgörande maktresurs är 

trossamfundens medlemsantal. Trossamfunden representeras av över 800 000 medlemmar.  

                                                
44 Feltenius 2004, sida 15. 
45 Carlsson. Riktlinjer för projektledare�1994-05-30.  
46 Årsbok 2004 � SST, sida 5. 
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Enligt Åke Göransson är det just politikernas rädsla om röster som får politikerna att förhålla 

sig väl med trossamfunden. Nu när även Svenska kyrkan är fri och kan ansluta sig till de 

övriga trossamfunden utgör hela Sveriges organiserade samfundsväsendet ca 90 % av 

befolkningen.47 

 

En följd av reformen blev även att trossamfunden skulle ta en mer aktiv roll inom kris-

beredskap. Enligt krisberedskapsmyndigheten har nämligen de olika trossamfunden en viktig 

roll att spela i samband med olika kriser. År 2000 tillsatte centralstyrelsen för civil beredskap 

det rådgivande organet �Trossamfundens beredskapsråd�. Gunnar Sandberg, konsulent för 

samordning av krisberedskap i församlingar med anknytning till SST, säger att �Vi kan se 

från händelser och katastrofer som skakat om lokalsamhället och nationer att de nästan alltid 

aktualiserar religiösa och kulturella dimensioner.� 48 

 

Trossamfundens resurs vid krissituationen kan således beskrivas som en samhällsnyttig 

egenskap, därigenom även en maktresurs i förhållande till staten. Vi såg t.ex. att missnöjet 

kring hur staten agerade under tsunamin kostade regeringen minskat förtroende. Utan 

trossamfundens delaktighet hade kanske förtroendet för statsmakten minskat ännu mer.  

 

Trossamfundens krisberedskap är således en värdefull resurs, kanske mycket eftersom den 

delegerar bort visst ansvar från statsmakten i situationer där denne annars är hårt utsatt för 

press och granskning. Självklart finns även ekonomiska vinningar med att trossamfunden 

utför verksamhet som annars staten hade varit tvungen att utföra. 

 

Varje år delar staten ut ungefär 50 miljoner kronor i statsbidrag till trossamfunden. Dessa 

ekonomiska bidrag har, jämfört med andra organisationers, särpräglade regler och system. 

Detta kan tolkas som att trossamfunden även har en säregen maktposition i jämförelse med 

andra organisationer. Jan Erik Levy, generalsekreterare på SST, bekräftar just detta. Han 

säger bl.a. att när staten tvingas göra nedskärningar inom olika områden prioriteras ändå 

bidragen till trossamfunden.49  

 

 

                                                
47 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
48 Årsbok 2006 � SST, sida 7. 
49 Intervju med Jan-Erik Levy, 14 maj 2007. 
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Genom att titta närmare på statens argumentation kring varför trossamfunden ska berättigas 

särskilda ekonomisk ersättning hoppas jag kunna säga något om trossamfundens eventuella 

maktresurser.  I SOU 1997:45 skriver man: �Det finns goda motiv för att staten även i 

framtiden skall stödja trossamfunden. Genom att ge människor andligt stöd, inspireras 

människor att öka sin etiska medvetenhet och genom att effektivt lösa konkreta sociala 

problem kan trossamfunden bidra till harmoni i vårt demokratiska samhälle.� 50 

Trossamfundens verksamhet anses alltså bl.a. lösa konkreta sociala problem samt bidra till 

harmoni. Vidare anser staten att trossamfunden generellt sett �medverkar i den ständigt 

pågående normbildningsprocess som är nödvändig för att upprätthålla och stärka de 

grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på.� 51  

 

Detta kan tolkas som att trossamfunden besitter maktens s.k. andra källa, nämligen 

övertalningsmakt eller betingad makt. Trossamfunden påverkar samhällets normer vilket i sin 

tur påverkar människors medvetande och agerande. Denna normbildningsprocess beskrivs 

som en garant för vår demokrati och är således en viktig maktresurs. Sven-Bernhard Fast 

säger följande om samfundens betydelse i samhället. 

� Genom att vara en motkraft till en total privatisering av livet, eller en total 

individualisering, så är trossamfunden, oavsett bakgrund, en fostran för gemenskap. 

Gemenskap är i sin tur en fostran i demokrati�52 

 

Att staten beaktar denna normbildningsprocess som en maktresurs blir även tydlig i de 

aktuella diskussionerna om att eventuellt politiskt styra och villkora bidragen till 

trossamfunden. Staten inser att trossamfunden innehar normbildningsmakt, vilken vissa 

politiska krafter nu försöker eftersträva att kontrollera. Under mer informellt samtal, hävdar 

en av informanterna, att detta troligen beror på en allt mer utpräglad islamofobi i samhället. 

Man vill häva normer och värderingar som går emot de traditionellt svenska.  

 

En annan samhällsnyttig egenskap som ofta framhävs, både från statens sida och från 

samfunden själva, är trossamfundens stora kontaktyta med invandrare och flyktingar. Att 

staten håller sig väl med landets minoriteter är viktigt för att upprätthålla stabilitet. Runt om i 

Europa har man de senaste åren sett flera exempel på hur minoritetsgrupper tagit avstånd från 

majoritetssamhället i form av upplopp och terror.  

                                                
50 SOU 1997:45. 
51 Prop. 1998/99:124. 
52 Intervju med Sven-Bernhard Fast, 9 maj 2007. 
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Om inte staten säkrar kontakten med dessa grupper kan troligen samma sak inträffa i Sverige. 

Genom latenta hot om sociala konflikter och splittringar blir detta en maktresurs som 

trossamfunden förfogar över. Jan Hultman skriver i SST:s årsbok från 1999 att en av de stora 

andledningarna till att ge statligt stöd till trossamfund är just att ge ��etniska, språkliga och 

religiösa minoriteter möjlighet att utveckla och behålla ett eget kultur- och samfundsliv och 

att underlätta integration i det svenska samhället.� 53 Sven-Bernhard Fast håller med. 

� Om man tittar på detta med de invandrade grupperna i Sverige är ofta kyrkor och 

samfunden gemenskapsgrupper som kan vara ett slags avstamp för att orka med att 

organisera sig i ett nytt sammanhang. 54 

 

Att trossamfunden representeras, i motsats till Svenska kyrkan, av minoritetsreligioner får 

även vissa juridiska �privilegier�. I regeringsformen kapitel 1, § 2, stycke 6, står det att 

�Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 

kultur- och samfundsliv bör främjas.�  Vad detta innebär i praktiken är dock oklart. 

Trossamfundens grundlagsfasta särställning bör dock betraktas som en maktresurs. 

Grundlagar är tröga att förändra och så länge lagen finns där skulle trossamfunden i praktiken 

kunna åberopa denna paragraf, den bör därmed bedömas som en maktresurs.  

 

Trossamfunden har även en förmåga att lyckas samverka och agera kollektivt. I och med detta 

kan samfunden maximera effekterna av de maktresurser som man fogar över. I nästa avsnitt, 

där min andra hypotes behandlas, kommer jag att beskriva denna resurs mer ingående. I 

följande listas trossamfundens olika maktresurser, utan inbördes rangordning: 

 

• Lobbyistiska färdigheter. 

• Ekonomiska resurser. 

• Medlemsantal.  

• Krisberedskap och övrig samhällsnyttig verksamhet, alltså sådan verksamhet som 

staten i annat fall hade tvingats betala för. 

• Betingad makt i form av normbildning.  

• Fäste bland invandrargrupper. 

• Minoritetsrättigheter. 

• Trossamfundens kollektiva agerande. 

                                                
53 Årsbok 1999 � SST, sida 6. 
54 Intervju med Sven-Bernhard Fast, 9 maj 2007. 
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10.2. Hypotes 2.  
- När det finns selektiva nyttigheter att tjäna så lyckas trossamfunden framgångsrikt agera 

kollektivt.   

Intresset om utökad religionsfrihet och skiljandet mellan stat och kyrka delades troligen av en 

stor massa. Precis som i exemplet om renare luft, var detta ett s.k. �common interest� som alla 

i Sverige skulle kunde få ta del av, även de som inte ingick i ett trossamfund. Ett sådant 

�common interest�, s.k. allmänintresse, försvårar ett kollektivt agerade eftersom det blir allt 

för frestande för den stora massan att åka snålskjuts.  

 

Detta framgick även vid intervjun med Jan-Erik Levy som menade att allmänintresset för 

reformen var ganska lågt. Det var så självklart att statskyrkan skulle upplösas och att 

samhället skulle bli mer sekulariserat att man inte fann någon direkt anledning att aktivt 

engagera sig i frågan. Men hur kommer det sig att trossamfunden de facto lyckades agera 

kollektivt? Enligt Mancur Olson behövs selektiva nyttigheter som är specifikt privilegierade 

den agerande gruppen, i detta fall nyttigheter som specifikt berörde trossamfunden. 

 

Samfundens kollektiva agerande samordnades främst genom frikyrkosamrådets 

religionsfrihetskommitté ofta i samarbete med SST. Frikyrkosamrådet sammanställde i ett 

tidigt skede ett PM som skickades ut till olika trossamfund. I detta uppmanade man till 

bredare massivt agerande. Detta kan ses som startskottet för ett framgångsrikt kollektivt 

agerande bland samfunden. 

 

�Orsaken till att vi gör detta PM är för det första att den alldeles övervägande delen av de 

tillfrågade remissinstanserna är delar av eller nära kopplade till Svenska kyrkan. Dessutom 

kommer alla Svenska kyrkans församlingar att beredas tillfälle att avge sina synpunkter på 

betänkandet. Det går inte att komma ifrån att det inte bara är innehållet i de remissvar som 

avges som har betydelse för att ett ärendes vidare behandling. Också andelen svar som är till 

övervägande delen för respektive emot förslagen i betänkandet har stor betydelse. Dessutom 

är religionsfriheten ingen inomkyrklig fråga utan en fråga för hela samhället. Genom detta 

PM vill vi stimulera flera instanser också inom de fria samfunden att ta vara på möjligheten 

att svara...� 55 

 

                                                
55 Carlsson, PM. 
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SST, som särkilt representerade Sveriges icke-kristna grupper, hade under reformarbetet 

många möten. Just under stat-kyrka reformen hade staten uppmanat SST, just genom sin 

bredd, att företräda sina medlemmar i stat-kyrka frågan. Vid genomgång av SST:s mötes-

protokoll framgår att närvaron på dessa möten var hög. Medlemmarna var alltså angelägna 

om att agera kollektivt. Men hur kommer sig detta? Kan det vara så att trossamfunden hade 

selektiva nyttigheter att vinna på att agera gemensamt?  

 

Så här beskriver Åke Göransson det hela. 

� Många av de fria samfunden, särskilt de traditionella frikyrkorna, de bildades en gång i 

tiden i protest mot statskyrkan. Så det var egentligen att vara trogen sitt arv� Den katolska 

kyrkan kan väl bara konstatera att det var ett sätt för oss att få lite bättre arbetsmöjligheter. 

Jag menar fram till 2001 var vi, katolska kyrkan, inte erkända som ett trossamfund utan vi var 

en stiftelse. Vår biskop var en ordförande i en stiftelse och inte en biskop. Det var även en 

fråga om att faktiskt hitta vettiga möjligheter för våra medlemmar att bidraga till kyrkans 

ekonomi och stabilisera den o.s.v. För oss var det, om inte en överlevnadsfråga, så ett sätt för 

att få bättre arbetsvillkor. Hos de andra trossamfunden tror jag att det var mer 

principiellt�56 

 

Det fanns alltså olika selektiva incitament som specifikt berörde trossamfunden. Att katolska 

kyrkan hade särskilda selektiva nyttigheter att tjäna, t.ex. i form av förbättrade arbetsvillkor, 

skulle kunna förklara varför just företrädare för den katolska kyrkan tog en så framträdande 

roll i samfundens gemensamma påverkandearbete. Åke Göransson, som även var studierektor 

på Stockolm katolska stift, var en av religionsfrihetskommitténs nyckelpersoner.  

 

Det fanns även selektiva vinster bl.a. i form av fortsatt ekonomiskt stöd till trossamfunden. 

Om staten, vilket de i och för sig inte gav sken av, hade fört en mer sekulär argumentation och 

drivit religionsfrihetsargumentet till sin spets hade trossamfunden kanske förlorat sitt 

privilegierade bidragssystem och istället likställts med övriga organisationer och föreningar. 

Trossamfunden var nöjda med det bidragssystem som redan fanns. Intresset att även i 

fortsättningen ha ett specifikt bidragssystem för trossamfund blev troligen en selektiv 

nyttighet som man kunde enas kring. Även den nya lagen, lag om trossamfund, gav 

trossamfunden selektiva nyttigheter i form av ny juridisk identitet.  

                                                
56 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
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Kort sagt att agera kollektivt var ett sätt att maximera de vinster som specifikt kom att beröra 

trossamfundens fortsatta verksamhet. Åke Göransson nämner även följande: 

� � vad de inte lyckades med, som det fanns tendenser till, var att spela ut oss mot varandra. 

Det är ju annars det bästa sättet, att om man inte vill lyssna på en opinion så spelar man ut 

delarna mot varandra� Naturligtvis fanns det sådana krafter, men när vi nu kom och faktiskt 

kunde säga att vi kunde representera, åtminstone de kristna kyrkorna och ibland även andra 

religioner, så blev det ju svårare�57 

 

Detta betyder alltså att om trossamfunden inte hade agerat gemensamt hade troligen 

motparten försökt spela ut samfunden mot varandra och på så sätt skapa konflikt och vidare 

försämrat trossamfundens förhandlingsläge. Genom trossamfundens enighet skapades istället 

bättre förhandlingsläge och genom inflytande kunde trossamfunden i stället stärka sin 

privilegierade och selektivt gynnsamma ställning.  

 

I SST:s arkiv fanns bl.a. en intressant enkätundersökning att tillgå, med originalsvaren 

bifogade.58 Man kunde utifrån information från dessa original dra vissa slutsatser, bl.a. 

gällande trossamfundens verksamhet och syfte. 34 trossamfund ingick i undersökningen. 

Trossamfundens ändamål/syfte: 

Att betjäna sina medlemmar: 3 

Mission och utbildning: 14 

Mission och socialt arbete: 2 

Riktad verksamhet till en viss etnisk grupp: 6 

Ej svar: 9 

 

Av detta drar jag slutsatsen att trossamfundens �övriga syfte�, alltså utöver påverkandearbetet 

vid stat-kyrka reformen, var förhållandevis lika. Trossamfunden har alltså en annan, mer 

primär, uppgift än att enbart lobba och påverka politiska beslut. Mancur Olson poängterar att 

detta är betydelsefullt när man agerar kollektivt. �It will be argue that the main types of large 

economic lobbies � the labor unions, the farm organizations, and the professional 

organizations � obtain their support mainly because they perform some function beside 

lobbying.� 59  

 

                                                
57 Intervju med Åke Göransson, 22 maj 2007. 
58 Dun 88(96) Enkäter rörande de förändrade relationerna mellan stat och kyrka � 1996. 
59 Olson 2000, sida 135. 
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Med detta sagt kan man alltså hävda att trossamfunden lyckades agera kollektivt mycket 

p.g.a. att det fanns selektiva nyttigheter att vinna på att göra detta, nyttigheter som specifikt 

berörde trossamfunden. Att också samfunden delade ett annat syfte, utöver lobbyingarbetet, 

förbättrade troligen förutsättningarna för framgångsrikt kollektivt agerande. Det tycks alltså 

inte ha varit allmänintresset i form av utökad religionsfrihet som motiverade trossamfunden 

att agera gemensamt, i alla fall inte primärt, utan snarare specifika selektiva fördelar. 

10.3. Hypotes 3. 
- Efter stat-kyrka reformen har trossamfundens ställning gentemot staten stärkts ytterligare. 

Sven-Bernhard Fast, som är generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd och som således har 

insyn i både Svenska kyrkan och de kristna trossamfunden, säger följande om statens nya 

förhållningssätt gentemot trossamfund: 

� � Om man ser rent strukturellt på det så kanske det på ett vis är lättare för staten att söka 

dialog med kyrkor och trossamfund idag, när det inte längre är en kyrka som har några 

speciella band med staten. � En av åtgärderna som hängde ihop med den s.k. skilsmässan 

var att det inrättades �regeringens råd för kontakt med trossamfunden�. Det är väl ett 

symboliskt uttryck för dialog, men en dialog med hela fältet, med såväl kristna som andra�60 

 

En följd av reformen var alltså att staten instiftade ett råd för att föra regelbunden dialog med 

trossamfunden. Åke Göransson menar att rådet är ett sätt för staten att säkra sin kontakt med 

trossamfunden.  

� En dialog gör ju att man undviker konfrontationer. Det är ju ett sätt att lyssna in och skaffa 

kunskap. Det gör ju att man kanske inte lägger helt tossiga förslag som gör att det blir en 

slags offentlig konfrontation, för det tror jag ingen regering skulle tjäna på.  

  

Efter stat-kyrka reformen tycks alltså statsmaktens intresse av att lyssna till trossamfunden 

ökat. Detta bör även ha påverkat trossamfunden som remissinstans. I följande diagram 

redovisas statistik om SST:s remissvar. SST är en av Sveriges största mötesplatser för olika 

trossamfund och ett ökat intresse för SST som remissinstans skulle kunna ge en bild av 

huruvida statsmaktens beaktande gentemot trossamfunden har förändrats till följd av 

reformen. Allra oftast var det frågan om anmodade yttranden. 61 

                                                
60 Intervju med Sven-Bernhard Fast, 9 maj 2007. 
61 SST-arkiv, remissyttranden. 
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Som man ser av diagrammet går det inte att dra några direkta slutsatser kring frekvensen av 

SST:s remissvar. Från år 2000 kan man dock se en viss avtrappning. Detta går alltså emot det 

tidigare resonemanget om att statsmakten lyssnar till trossamfunden allt mer. Jan-Erik 

framhäver dock att utvecklingen inom SST följer sig ganska naturlig. Efter att Sveriges 

Kristna Råd (SKR) bildades blev den en allt viktigare remissinstans. Enligt Jan-Erik får SST 

idag främst remisser som har med ekonomi och bidrag att göra medan SKR har blivit en mer 

intressant remissinstans för att höra trossamfundens åsikter, i alla fall de kristna. Vid en 

genomgång av SKR:s remissvar och yttranden ser man en 60 procentig ökning mellan åren 

2000 och 2002. År 2000 skickade SKR iväg 7st, år 2001 ökade det till 15st och året efter till 

18.62 Att staten, genom ökat antal remisser, mer vill inkludera trossamfunden i det politiska 

samtalet kan därför bekräftas. Däremot har kommunikationen flyttats ifrån SST, som är en 

statlig myndighet, till SKR. Övriga icke-kristna organisationer, såsom islamiska 

samarbetsrådet och judiska centralrådet ombeds svara på remisserna enskilt.  

 

Så här svarar Åke Göransson på frågan om trossamfundens möjlighet till politiskt inflytande 

har förändrats till följd av reformen. 

� Det är svårtolkat. Å ena sidan kan vi konstatera att de riksdagsmän som hade sin hemvist i 

de fria samfunden blir allt färre och färre. Å andra sidan kan man nu se att regeringskansliet 

månar mer och mer om att ha bredare remissrundor. I stället för att bara ha Svenska kyrkan 

så inbjuds nu hela bredden av de svenska samfunden att skriva remisser, alternativt att det 

går via SST och Sveriges Kristna Råd.  

� Alltså inflytande på så sätt att man mer och mer lyssnar. Ibland undrar vi till och med 

varför de skickar vissa remisser. En del departement verkar inte våga låta bli att skicka� Det 

blir mer och mer och jag tycker att det är positivt, det sitter på något sätt i hjärnbalken på 

dem. 

                                                
62 SKR - 2007-05-15, http://post.skr.org/skr_remissyttranden.html.  



28

Det verkar alltså som om staten mer och mer beaktar trossamfundens åsikter. Det är dock 

svårt att se till vems fördel. Det finns t.ex. tecken på att staten allt mer går mot att kontrollera 

trossamfunden. På senare tid har diskussionen om statlig målstyrning och kontroll blivit allt 

mer intensiv. Det är ganska svårt att säga något om vad statens målstyrningsambitioner säger 

om trossamfundens maktposition. Det skulle kunna vara ett tecken på att trossamfunden 

besitter sådana maktresurser som staten vill kontrollera, särskilt intressant är nog 

trossamfundens normbildningsmakt och dess kontaktyta med invandrare. Detta framfördes 

delvis i avsnittet om trossamfundens maktresurser. Att staten nu efter reformen allt mer 

uttrycker dessa målstyrningsambitioner skulle i så fall tyda på att trossamfundens 

maktresurser på senare tid har stärkts ytterligare. En annan orsak kan även vara att det tycks 

finnas en trend i väst att försöka kontrollera och motarbeta de livsåskådningar som går emot 

majoritetens och det kristna. 

 

Kanske har just kristenheten stärkt sitt fäste till följd av reformen. Walter Persson, Allan 

Näslundh och Tord-Ove Thordsson, alla erkända företrädare för olika frikyrkliga samfund i 

Sverige, skrev 1991 i ett öppet brev till regeringen och riksdagspartierna att �Vi ser fram mot 

den dag då vi ska kunna möta Svenska kyrkan, fri från sina band till staten och de politiska 

partierna, fri att vara kyrka av egen kraft och på jämlika villkor med övriga samfund. Då har 

också förutsättningar skapats för den ekumeniska samverkan i vårt land.� 63  Som en följd av 

reformen har nu denna ekumeniska samverkan stärkts. Denna samverkan finns idag inom 

ramen för Sveriges Kristna Råd, där alltså Svenska kyrkan nu ingår, vars totala medlemsantal 

utgör ca 90 % av Sveriges befolkning. Förbättrade förutsättningar för ekumeniska samverkan 

innebär, utöver djupare ekumenik, troligen att trossamfundens kollektiva positionering 

gentemot staten har stärkts ytterligare. Både Åke Göransson och Sven Bernhard Fast nämner 

påskuppropet som ett exempel där samverkan inom SKR fick en viktig betydelse.  

� Ett exempel är påskuppropet, då kyrkorna gick ut med kraftfull kritik kring situationen för 

gömda flyktingar. Uppropet fick ett väldigt genomslag. Alla kristna grupperingar, inom SKR, 

var eniga om att detta är en människovärdesfråga. Det bottnade i vår syn på människan och i 

hur vi ska bemöta vår medmänniska, oavsett om han är främling eller ej. Det var en stark 

kritik över hur vi i samhället hade hanterat detta. Uppropet ledde också till en del 

förändringar, t.ex. i form av en tillfällig lagstiftning som fick många gömda flyktingar att 

träda fram ur sina gömställen och sina �icke liv� och kunde få asyl. 64 

                                                
63 Carlsson� Älvsjö 1991-10-17. 
64 Intervju med Sven-Bernhard Fast, 9 maj 2007. 
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11. Slutsats och diskussion. 
Till att börja med har det varit svårt att exakt mäta eller avgöra fenomen så som 

�maktposition� eller �maktförhållanden�. Istället har jag fört ett mer allmänt resonemang 

kring huruvida och på vilket sätt trossamfunden och staten förhåller sig till varandra, utifrån 

teorier om makt, inflytande och kollektivt agerande.  

 

Min undersökning avsåg att svara på frågan vad som kännetecknar maktförhållandet emellan 

trossamfund och stat, under och efter stat-kyrka reformen. Genom mina tre hypoteser har jag 

delvis kunnat ge svar på detta. I min empiriska analys har jag nämligen kunnat verifiera mina 

tre hypoteser. Jag har dock haft svårt att hävda till vilken grad.  

 

Det står alltså klart att trossamfunden besitter maktresurser som staten tar i beaktande vid 

beslutsprocesser (H1), när det finns selektiva nyttigheter att tjäna så lyckas trossamfunden 

framgångsrikt agera kollektivt (H2) och efter stat-kyrka reformen har trossamfundens 

ställning gentemot staten stärkts ytterligare (H3), men inte till vilken nivå. Jag uppmuntrar till 

fortsatt forskning inom området, gärna kvantitativ, för att mer exakt kunna avgöra till vilken 

grad eller nivå som hypoteserna är adekvata, eventuellt i form av en jämförelse emellan 

Svenska kyrkan och trossamfunden.  

 

Mina slutsatser går alltså emot det vedertagna antagandet om ökad sekularisering. Staten har 

gentemot trossamfunden visat tecken på motsatsen. Stat-kyrka reformen var kanske ett tecken 

på ett mer sekulärt förhållningssätt gentemot Svenska kyrkan men knappas gentemot de 

övriga trossamfunden. Jag måste hålla med Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, 

som under ett seminarium om �Det europeiska projektet och religionsfrihetens gränser� 65 

hävdade att Sverige har en politisk oförmåga att hantera frågor som rör religionsfrihet samt att 

staten i dessa frågor ofta visade tecken på inkonsekvens.  

 

SST och frikyrkosamrådet hävdade att reformen inte innebar religionsfrihet fullt ut. Det håller 

jag med om. Men man kan fråga sig vad en total religionsfrihet i en mer sekulär riktning 

egentligen hade inneburit? Då hade kanske trossamfunden istället likställts med andra 

kulturella sammanslutningar och på så sätt inte fått tillgång till samma privilegierade 

positionering. Man kan fråga sig om trossamfunden åkte �snålskjuts� på den politiska 

ambivalens som finns rörande frågor inom religionsfrihetsområdet.  

                                                
65 Tisdag den 15/5, Tankesmedjan: Religion och Politik. Utrikespolitiska institutet. 
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Statsmakten tycks även efter reformen vara angelägen om att bibehålla kontakt med religiösa 

organiseringar. Som framgick i empirin finns det till och med tecken som tyder på att statens 

intresse gentemot trossamfunden har ökat efter reformen. Detta kanske beror på att religion 

alltmer bedöms som en viktig analysvariabel i politiken. Världspolitiken har allt mer religiösa 

förtecken. Runt om i Europa ser man t.ex. hur marginaliserade muslimska grupper väljer att 

avskärma sig från samhället och blir mer och mer radikala och fundamentalistiska. Staten vill 

kanske motverka sådana scenarier genom att skapa närmare �förbund� med religiösa krafter 

och samfund. Trossamfunden besitter alltså bl.a. maktresurser i form av latenta hot om sociala 

konflikter och splittringar. Detta bekräftades även i min empiri. Denna maktresurs är troligen 

trossamfundens tyngsta. Jag uppmuntrar dock till fortsatt forskning för att mer tillförlitligt 

kunna verifiera ett sådant påstående. 

 

Det finns säkerligen andra saker som kännetecknar trossamfundens maktförhållanden, under 

och efter stat-kyrka reformen, än vad som presenterades i denna uppsats. Min förhoppning är 

dock att mina observationer och slutsatser skapar nyfikenhet så att även andra forskare väljer 

att gräva djupare i ämnet. På så sätt kan vi i framtiden få bredare kunskap inom området, ett 

område som fram tills nu har varit relativt outforskat. 
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