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Abstract 

      The Centre Party is one of the oldest political parties in Sweden that is still 

represented in the Swedish parliament. They are also currently the only party 

that originally developed from interest groups in the countryside.  This paper 

focuses on the Centre Party’s church politics. The purpose of the paper is to 

find out how this agrarian party has shifted its’ policies regarding their church 

politics and if this can be traced to broader societal changes. The method of 

the paper is the idea-analysis. Secularization theory and the median voter 

theorem is applied to explain the shift. Previous research regarding the Centre 

Party’s development regarding their church politics is limited. The papers’ 

findings indicate that the Centre Party have developed from a party that 

exhibited a central value on Christianity and its beliefs, to be a party that has 

not mentioned anything related to church politics since 1992 in the election 

programs. In conclusion, these changes can be explained by the secularization 

of the Swedish society that has gradually transformed the country during the 

20th century. The Centre party’s shift in their political rhetoric and platform is 

logical and can be explained by the median voter theorem. The Centre Party 

has adopted its new political stance on church politics in accordance with the 

secularization of the Swedish society, in order to maximize the number of 

votes in elections.  

 

Nyckelord: The Centre Party, Christianity and politics, secularization, median 

voter theorem  

Antal ord: 9966 
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1 Inledning 

I de flesta demokratiska samhällen anses de politiska partierna vara samhällets 

centrala politiska aktörer. Det är de politiska partierna som bildar majoriteter i 

parlament och implementerar policys. Idag finns det inom den statsvetenskapliga 

forskningen en oro över minskat förtroende för etablerade politiska institutioner 

och minskat intresse för att engagera sig i konventionella former av politik bland 

befolkningen i Sverige.  

      Förändrade omständigheter kring sociala, ekonomiska och politiska faktorer 

har blivit utmaningar för moderna politiska partier. Detta tvingar politiska partier 

att anpassa sig till nya krav (Fagerholm 2016, s. 501). Exempel på minskat 

politiskt intresse hos befolkningen är de sjunkande medlemstalen för samtliga 

riksdagspartierna i Sverige över tid (Kölln u.å., s. 4). 

En faktor som studerats inom statsvetenskapen är huruvida ett skifte i den 

allmänna opinionen påverkar de politiska partierna. En omfattande studie på 

området utfördes av Stimson et al. Studien visar att politiska partier ändrar sina 

åsikter när den allmänna opinionen gör det (Stimson et al. 1995, s. 543). 

Nyare forskning har indikerat att mer nischade partier såsom exempelvis 

miljö-, populist- och kommunistpartier inte tenderar att förändra sina politiska 

plattformar på grund av förändringar i den allmänna opinionen. Dessa reagerar 

istället på ett skifte i opinionen hos sina egna anhängare (Fagerholm, 2016 s. 505–

506). 

De studier som gjorts på området politiska partiers förändrade politiska 

policys har än så länge varit fokuserade på kortare tidsperioder, exempelvis 

förändringar mellan två val. Statsvetaren Andreas Fagerholm vid universitetet 

Åbo Akademi hävdar att det skulle vara av statsvetenskapligt intresse att studera 

processen över en längre tidsperiod. Därigenom fångas varaktiga skiften upp, 

vilket kan öka förståelsen till vilken grad och under vilka omständigheter som 

politiska partier genomför varaktiga policyförändringar (Fagerholm 2016, s. 508). 

I en svensk kontext har Centerpartiets förändrade politik och policys på en rad 

områden varit omdebatterade i media (Expressen 2017). Professorn i 

Statsvetenskap Tommy Möller vid Stockholms universitet konstaterar att 

”Centerpartiet är ett helt annat parti än vad det var för bara några år sedan. Och 

det är ett mycket annorlunda parti om man ser till det parti som bildades för 

nästan 100 år sedan” (Aftonbladet 2009). I Statsvetenskaplig Tidskrift beskrivs i 

en artikel från 2015 hur interna konflikter uppkom i samband med att 

Centerpartiets nya idéprogram publicerades 2013. I flera opinionsmätningar efter 

idéprogrammets publikation låg partiet under riksdagens fyraprocentsspärr 

(Sundström & Rosén Sundström 2015, s. 206). I samma artikel i Statsvetenskaplig 

Tidskrift diskuteras även Centerpartiets ideologiska förändring ur ett historiskt 
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perspektiv med en tillbakablick på idéprogrammet från 2001, även kallat 

Västerviksprogrammet (Sundström & Rosén Sundström 2015, s. 214).  

I Sverige finns ytterligare exempel än Centerpartiet som har förändrat sin 

ideologiska profil. Exempelvis gick Moderaterna under 1900-talet från att vara ett 

konservativt parti till att bli ett modernistiskt liberalt parti som omfamnar 

samhällets sekularisering och individualism, både bland partiledningen och 

väljarna (Lindström 2001, s. 326). En motsvarande förändring har skett avseende 

moderaternas väljare.  

Moderaterna har förändrats från att ha haft ett överrepresenterat stöd från 

religiöst traditionella väljare år 1921 till att ha en obetydlig skillnad i stödet under 

1980 och 1990-talet jämfört med det nationella genomsnittet (Lindström 2001, s. 

322).  

Forskning i Statsvetenskaplig Tidskrift beskriver även hur Kristdemokraterna 

transformerats ideologiskt, från att ha haft stark kristen inspirerad ideologisk 

grund, till att bli mer sekulära och inte längre ta ställning för universella kristna 

värden (Brommesson 2010, 165).   

Denna uppsats huvudsakliga statsvetenskapligt förankrade och relevanta 

problem med grund i en pågående debatt är hur och varför politiska partier 

förändrar sina politiska policys. I denna uppsats har Centerpartiet valts då det är 

ett av Sveriges äldsta partier som fortfarande finns representerat i riksdagen och 

som haft stort inflytande på svensk politik. Det är således av vetenskapligt intresse 

att forska om när, varför och hur Centerpartier har förändrat sina politiska 

ståndpunkter.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att kartlägga Centerpartiets ideologiska förändring över tid 

i en specifik fråga. I Sverige finns det forskning som visar på samband mellan att 

de som är mer aktiva i Svenska kyrkan och frikyrkor tenderar att placera sig själv 

till höger på den politiska skalan (Hagevi 2006, s. 145). Därför kan det tänkas att 

kyrkopolitiken fungerar som en proxy för konservatism. Religiösa personer 

tenderar att stödja partier som för en konservativ politik (Hagevi 2006, s. 132). 

Uppsatsen specifika fokus är Centerpartiets kyrkopolitik. Kyrkopolitiken 

valdes för att på ett tydligt sätt kunna spåra en omfattande samhällsförändring, i 

detta fall sekulariseringen i Sverige, till hur ett specifikt parti, i detta fall 

Centerpartiet, har förändrat sin politik i relation till detta. Uppsatsen kan bidra till 

forskningen kring hur Centerpartiet utvecklades från ett konservativt 

landsbygdsparti till dess nuvarande form. Metoden som används för att analysera 

Centerpartiets ideologiska utveckling inom kyrkopolitiken är den beskrivande 

idéanalysen.  

Uppsatsens forskningsdesign möjliggör att studera de samhälleliga 

sekulariseringstrenderna i Sverige under 1900-talet genom att göra en beskrivande 

idéanalys av noggrant utvalda valprogram från Centerpartiet som representerar 

den studerade tidsperioden. Dessutom kombineras sekulariseringsteorin av Karel 
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Dobbelaeres med medianväljarteoremet för att studera hur Centerpartiet har 

anpassat sig under tidsperioden till de sekulära samhällsförändringarna i Sverige.  

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

• Hur har centerpartiet förändrat sin kyrkopolitik?  

• Kan eventuella förändringar inom det kyrkopolitiska området i Centerpartiets 

valprogram kopplas till övergripande samhälleliga sekulariseringstrender i 

Sverige under 1900-talet med hjälp av medianväljarteorin?  

 

Med övergripande samhälleliga sekulariseringstrender i Sverige under 1900-

talet åsyftas den process som Sverige har gått igenom efter industrialiseringen, 

som innebär att Sverige anses vara ett av världens minst religiösa länder och ett av 

världens mest sekulära. Exempelvis rankade Win/Gallup International Association 

Sverige år 2015 som världens tredje mest sekulariserade land (Metro 2015).  

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med ett kapitel med titeln ”inledning.” Därefter kommer kapitel 

med titlarna ”bakgrund”, ”teoretiskt ramverk och operationaliseringar”, ”metod”, 

”material”, ”definitioner och begrepp”, ”resultat och analys”, ”slutsatser och 

diskussion” och ett kapitel med titeln ”vidare forskning.” Slutligen följer 

referenserna.  
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Tidigare forskning om Centerpartiets ideologiska utveckling 

 

På ämnet Centerpartiets ideologiska utveckling så finns en studentuppsats från 

Högskolan i Gävle skriven av Anna-Karin Eklund år 2013. Det är en idéanalys av 

Centerpartiets ”partiideologi” under åren 2001–2013. Uppsatsen behandlar 

emellertid inte partiets kyrkopolitik (Eklund, 2013).  

      En annan uppsats heter ”Centerpartiets ideologiska vandring – En idéanalys av 

centerpartiets partiprogram 1970 till 2013” skriven av Carl-Johans Mölstad vid 

Lunds universitet år 2013. Mölstads uppsatts fokuserar på huruvida Centerpartiet 

ideologiskt har förändrats under perioden 1970–2013 mot ett mer nyliberalt håll 

vad gäller skatter, privatiseringar och bidrag (Mölstad 2013). Uppsatsen berör 

däremot inte Centerns kyrkopolitik eller syn på religion med ett enda ord. 

Mattias Svensson skrev 2008 en kandidatuppsats vid Högskolan i Halmstad 

kallad ”De nya Mauderaterna? – En idéanalys av centerpartiets partiinterna 

idépolitik 2001–2007.” Uppsatsens ämnesområde täcks in i titeln. Den behandlar 

däremot inte partiets kyrkopolitik (Svensson 2008).  

Kandidatuppsatsen ”Separationen mellan stat och kyrka i Sverige – En studie 

av Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets ställningstagande 

i frågan” skriven av Hyra Tahiraj vid Linnéuniversitetet 2013 behandlar som titeln 

antyder bland annat Centerpartiets syn på separationen mellan stat och kyrka i 

Sverige, med fokus endast på 1990-talet (Tahiraj 2013). Inga andra religiösa eller 

kyrkopolitiska frågor avhandlades i uppsatsen. 

I boken Svensk politisk historia 1809–1975 redogör Tommy Möller för 

Centerpartiets utveckling, men Centerns kyrkopolitik diskuteras inte alls (Möller 

2005).   

Sammanfattningsvis så är forskningen på Centerpartiets ideologiska 

utveckling avseende religion och kyrkopolitik begränsad. Det finns således ett 

tomrum att fylla.  
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2.1.2 Tidigare forskning om Centerpartiet som konservativt parti och 

sambandet mellan en framträdande kyrkopolitik och konservatism 

Det finns forskning som visar på ett starkt samband mellan människor som 

identifierar sig själva som konservativa och deras grad av religiositet och i 

synnerhet människor som identifierar sig som kristna. I en undersökning utförd i 

Storbritannien år 2000 bekräftas detta samband. Detta gäller både för kvinnor och 

män (Lewis & Maltby 2000). 

Det är av betydelse att ge historisk bakgrundsinformation för att kunna förstå 

att en förflyttning har gjorts från en position till en annan av Centerpartiet, i 

termer av ideologi.  

I USA har det funnits en koppling mellan konservatism och kristna rörelser 

ända sedan 1930-talet. De kristna och evangeliska rörelserna som strävade efter 

politiskt inflytande blev särskilt prominenta under 1970-talet. Ibland kallas dessa 

för den ”nya högern.” Företrädare för denna ”nya högern” var ofta pragmatiska 

och kunde förhandla gällande specifika sakfrågor, exempelvis stöd för motstånd 

mot vapenkontroll i utbyte mot kristna hjärtefrågor (Lienesch 1982, s. 407–410). 

I Sverige har forskning på området med koppling mellan religiositet och 

konservatism publicerats i Statsvetenskaplig tidskrift (Lindström 2001; 

Brommesson 2010).   

Under 1920 fram till 1940-talen fanns det stora motsättningar mellan extremt 

konservativa och mer liberala och mittenorienterade krafter inom Centerpartiet. 

Under Centerpartiets tidiga period försvarades tydligt traditionella kristna värden.  

Redan från början fanns ideologiska motsättningar inom partiet. Centerpartiet 

började som ett intresseparti för personer boende på landsbygden. De tog då 

väljare både från de liberala och från högern (Lindström 2011, s. 235–236).  

2.1.3 Tidigare forskning kring konservatism med fokus på Herbert 

Tingstens beskrivning  

 

Herbert Tingstens för statsvetenskapen klassiska, definition och historiska 

beskrivning av konservatismen överlappar med resten av uppsatsen genom att 

bidra med att lägga grunden för Centerpartiets utgångsideologi och är relevant för 

den studerade tidsperioden. 

Tingsten beskriver i sin bok De konservativa idéerna, utgiven första gången 

1939, hur begreppet konservatism utvecklats från slutet av 1700-talet till modern 

tid. Begreppet åsyftade först rörelser som ville bevara, till en modern rörelse som 

nödvändigtvis inte försvarar gamla institutioner. Konservatismens förändrade 

karaktär beror enligt Tingsten på att flertalet konservativa individer bevarat sina 

åsikter kring samhället, även efter att samhället förändrats. Exempelvis nämner 

Tingsten monarkister i Frankrike, som inte vill bevara utan snarare reformera 

samhällets institutioner, men de betraktas ändå som konservativa.  

Den moderna konservatismen kan spåras till kritiken av den franska 

revolutionen. Konservativa ämnar försvara hotade idéer i samhället. Det finns 
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inom konservatismen ett flertal inriktningar. En av inriktningarna innebär att 

människan inte ses som en komplett och allvetande varelse. Därför finns det värde 

i att bevara traditioner och lyssna till erfarenhet, då det förutsätts att en 

uppfattning blir allmängiltig endast på grund av rationella överväganden. 

Tingsten beskrev Edmund Burkes betydelse för konservatismen. Burke var 

medlem av whigpartiet och var ledamot i det brittiska underhuset.  

I  Reflections on the revolution in France (1790) framläggs inget förslag på ett 

politiskt system. Problemen som tas upp är nästan endast relaterade till samtida 

skeenden. Den franska revolutionen kritiseras och den engelska författningen 

försvaras. Vad som karakteriserar boken är dess konservativa grundinställning och 

i viss mån ideologins ”substans.” Burkes huvudtes är att samhället utvecklas 

genom långsamma processer. Han nämner Gud, men lyfter även fram nationen 

som viktig (Tingsten 1966, s. 18–19).  

Burkes konservatism kan förstås genom en ofta använd citering som Burke 

framförde i ett tal i parlamentet flera år före utgivningen av Reflections on the 

revolution in France (1790): 

”[…]Ty en nation är ej blott ett visst område och en tillfällig samling 

individer; den innefattar också tanken på varaktighet, både i fråga om tid och folk 

och område. Och denna (hävden) är ej blott ett val för en dag eller av en 

generation av människor, ej ett oroligt och tanklöst val; den är ett övervägt val av 

skilda tider och generationer, den innebär en författning tiotusen gånger bättre 

utformad än genom ett val, ty den uppstår ur de särskilda omständigheter, 

tillfälligheter, lynnesdrag, karaktärsegenskaper och moraliska, medborgerliga och 

sociala vanor som utmärker ett folk… Den enskilde individen är dåraktig; massan 

är under vissa tider dåraktig, då den handlar utan att överväga, men släktet är 

klokt och om det får tid på sig har släktet alltid rätt” (Tingsten 1966, s. 21).   

 Senare tiders konservativa har varit i konflikt med både liberaler och 

socialister. De konservativa lägger vikt vid bl.a. en nations jordbruk av både 

etiska och traditionalistiska anledningar. Inom konservatismen finns också ett 

starkt försvar av religiösa och kyrkliga institutioner (Tingsten 1966, s. 135–136).  

2.2 Centerpartiets historia 

Centerpartiet är sprunget ur Sveriges bonderörelse. År 1913 bildades partiet, 

under namnet Bondeförbundet. Partiet ändrade namn till Landsbygdspartiet 

Bondeförbundet 1943 och 1957 till Centerpartiet bondeförbundet. År 1958 antogs 

det nuvarande namnet, Centerpartiet. Bondeförbundet hade konservativa drag och 

förespråkade exempelvis en restriktiv statlig penningpolitik. Partiet värnade även 

om fosterlandet och kristendomen.  

      Centralt för partiet var även fokuset på städernas och landsbygdens upplevda 

motsatta intressen. Under decennier representerade partiet landsbygdens och 

jordbrukets intressen politiskt. Urbaniseringen, vilket ledde till att landsbygden 

avbefolkades, sågs som ett hot. Under 1930-talet påbörjades gradvis en process 
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som förändrade partiets ideologi, där fokus skulle vara decentralisering av både 

befolkning och verksamheter.  

I 1976 års val fick Centerpartiet 24 procent av rösterna under ledning av 

Thorbjörn Fälldin, vilket innebar att de icke-socialistiska partierna utgjorde en 

majoritet i riksdagen. Fälldin blev vald till statsminister för en majoritetsregering 

som bestod av Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet. Olika 

åsikter inom energipolitiken ledde till att Fälldin avgick 1978 och 

regeringssamarbetet avslutades.  

I valet 1979 fick Centerpartiet 18 procent av rösterna, vilket möjliggjorde att 

Fälldin kunde komma tillbaka som statsminister. Även denna gång upplöstes 

samarbetet 1981, men denna gång på grund av olika åsikter i skattefrågan.  

Under 1990-talet blev partiets ekologiska- och decentraliseringspolitik 

nedtonad. Under 1990-talet var för Centerpartiet initialt viktiga frågor motståndet 

mot Öresundsbron och EU. Under 2000-talet fokuserade Centerpartiets politik allt 

mer på marknadsliberala frågor. Centerpartiet satt i regeringsställning under Maud 

Olofsson som en del av alliansen efter valet 2006.  

Efter att den då 28-årige Annie Lööf tog över ordförandeposten 2011, gjordes 

en översikt av Centerpartiets ideologi. Punkter som togs upp i det nya 

presenterade politiska programmet innefattade uppfattningar om att minska 

centralisering och byråkratisering (Hansson et al. u.å.). 
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3. Teoretiskt ramverk och 

operationaliseringar 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Uppsatsen teoretiska ramverk omfattar dels Karel Dobbelaeres teori om 

sekularisering, dels medianväljarteoremet. Dobbelaeres sekulariseringsteori har 

tre dimensioner. Den första är samhällelig sekularisering, den andra är individuell 

sekularisering och den tredje är organisationssekularisering. Uppsatsen har sin 

utgångspunkt i sekulariseringsteorin såsom den beskrivs i den akademiska boken 

Secularization: An Analysis at Three Levels skriven av Karel Dobbelaere.  

Teorierna är relevanta för den svenska kontexten med anledning av att 

medianväljarteoremet är välkänd och tidigare beprövad inom svensk 

Statsvetenskaplig forskning. Exempelvis användes medianväljarteoremet i en 

artikel från 2014 i Statsvetenskaplig tidskrift (Hagevi 2014, s. 159–170).   

Dobbelaeres sekulariseringsteoris relevans för den svenska kontexten framgår 

med tydlighet i en artikel publicerad i tidskriften Nordic Journal of Religion and 

Society. I artikeln diskuteras den nordiska kontexten och Sverige specifikt och 

sekulariseringsteorins användning i relation till denna (Dobbelaere 2007).  

Sekulariseringsteorin används till att studera samhällsutvecklingen och 

medianväljarteoremet används för att studera hur Centerpartiet har anpassat sig till 

denna förändring.  

3.1.1 Sekulariseringsteorin  

En allmän definition av sekularisering innebär att religionens funktioner i 

samhället på något sätt försvagas. När religion spelar mindre roll exempelvis inom 

politik och lagstiftning, är det rimligt att tala om sekularisering (Furseth & 

Repstad 2005, s. 111). Dobbelaere beskriver hur det är fruktbart att förställa sig 

sekulariseringsprocessen på fler dimensioner än det individuella planet. 

Dobbelaere menar att exempelvis de lägre graderna av konfessionella kyrkobesök 

endast är en dimension av sekulariseringen (Dobbelaere 2002, s. 17-18).    

Sammanlagt beskriver Dobbelaere tre dimensioner av sekularisering som kommer 

att användas som teoretiskt ramverk i denna uppsats.  
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Samhällelig sekulariseringsteori  

 

Den samhälleliga dimensionen av sekulariseringen beskriver hur kyrkans 

ideologi blev till en perifer kraft i moderna industrisamhällen. Kyrkans 

dominerande ställning ersattes med ideologier som var ”rationellt orienterande.” I 

västerländska samhällen tar sig sekulariseringen utryck såsom separationen 

mellan kyrka och stat, fråntagande av kristendomen från utbildningssystemet och 

expropriering av kyrklig mark. 

Samhällelig sekularisering påverkar hela kulturen och visar sig bland annat 

genom minskad religiös symbolism i konst. Tidigare brukade kyrkan ha kontroll 

över samhällets sociala institutioner, vilket förändrades på grund av 

sekulariseringen (Dobbelaere 2002, s. 29).  

Samhällelig sekularisering refererar alltså till ”the shrinking relevance of the 

values, institutionalised in church religion, for the integration and legitimation of 

everyday life in modern society.” Sekularisering är ett resultat av en latent process 

i samhället, men även av avsiktliga policys. En av anledningarna till den latenta 

processen är samhällets ständiga professionalisering, där det förekommer en sorts 

funktionell differentiering, vilket minskar religionens plats inom olika yrken 

(Dobbelaere 2002, s. 19–20).       

En viktig faktor för samhällelig sekularisering är det moderna samhällets 

behov av personer med rationella utgångspunkter. Kraven på vetenskap och 

forskning skapade en värld där utbildningens fokus skiftade. Samhället gick från 

att betrakta präster som lärare, till ett där utbildningssystemet sekulariserades 

(Dobbelaere 2002, s. 31).  

En tillväxt av en pragmatisk ”Weltanschauung” påverkade familjelivet under 

1900-talet, exempelvis preventivmedel. En ny typ av byråkratiskt förhållningssätt 

och amoraliska principer kring en människas funktionalistiska inramning och 

funktion ersatte de tidigare magisk-religiöst betonade uppfattningar inom statlig 

förvaltning och i förlängningen påverkade det människors sociala liv. Samhället 

blev depersonaliserat på grund av teknisk rationalitet. När mellanmänskliga band 

och den sociala kontrollen minskar, ökar sekulariseringsprocessen i ett samhälle 

(Dobbelaere 2002, s. 32–33). 

 

Organisationssekularisering 

 

Samma krafter som omformade och framtvingade samhällelig sekularisering, 

inverkade även på organisationers sekularisering. Från ekonomin till den sociala 

världen, påverkades de samtliga av rationalisering. En pluralistisk 

marknadssituation tvingade religiösa institutioner att marknadsföra sitt innehåll på 

nya sätt. De religiöst samhällsorienterade organisationerna var tvungna att 

byråkratiseras, vilket ledde till att ekumenisk och annan personal med religiös 

anknytning fick se sina jobb bli professionaliserade.  

Dobbelaere beskriver hur professorn i sociologi och luthersk teologi Peter L. 

Berger i sin bok The Sacred Canopy hävdar att den västerländska religiösa 

traditionen haft fröna till sekulariseringen inom sig självt hela tiden. Särskilt 
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utforskar Berger protestantismens roll i utformningen av den moderna världen 

(Dobbelaere 2002, s. 35). 

Där katolicismen försökte hålla tillbaka sekulariseringen genom sina 

teologiska tolkningar, så gjorde protestantismen det motsatta med sitt nedtonande 

av det heliga såsom mystik, mirakel och magi. Calvinismen, i direkt jämförelse 

med katolicismen, eliminerade samtliga vägar till frälsning som gick genom 

kyrkan och sakramentala handlingar (Dobbelaere 2002, s. 37). 

 

Individuell sekulariseringsteori  

 

Individuell sekularisering innebär exempelvis den ”dechristianization” som 

skedde med den västerländska arbetarklassen under 1800-talet.  Termen används 

för att beskriva att utövningen av kristendomen gått ner. En del 

samhällsprocesser, exempelvis ”depersonalization” kan kopplas ihop med det 

moderna storstadslivet.  

Socialismen framfart och popularitet bland arbetarklassen under 1800-talets 

slut innebar att många fick förebilder som var ateister. Socialistpartierna runt om i 

Europa förde även fram sekulära policys (Dobbelaere 2002, s. 39).  

Ett tydligt exempel på hur staten kan påverka den individuella 

sekulariseringen återfinns i Sovjetunionen. I Sovjet initierades ett program av 

Lenin åsyftandes att påskynda den individuella sekulariseringsprocessen genom 

ett dekret publicerat 1918. Friheten för ateister betonades i relation till de troende. 

Dekretet beskrev religion som ”an entirely private matter” och innebar att kyrkan 

och staten separerades och de religiösa inslagen avlägsnades från skolan. En 

militant ateistisk kampanj initierades genom propaganda och utbildning.  

I de forna socialistiska östeuropeiska staterna finns forskning gjord som 

indikerar ett komplext samspel mellan kyrkan och de begränsningar som skiljde 

sig åt mellan staterna påverkade graden av religiositeten på skilda vis. Det finns 

samband mellan så kallad ”laicization” (där staten genomför policys som på olika 

vis tar ifrån kyrkan sin roll i samhället) och individuell sekularisering. En nedgång 

i kyrkonärvaro kan även kopplas till den samhälleliga sekulariseringen 

(Dobbelaere 2002, s. 41–42).  

Ett annat exempel på när staters policys påverkar sekulariseringsprocessen i 

ett samhälle är när staten och kyrkan separeras (Dobbelaere 2002, s. 19–20).       

3.1.2 Medianväljarteorin  

Medianväljarteorin är en användbar modell i statsvetenskapliga sammanhang 

och en fördel är dess transparens. Teorin menar i korthet att ett lands 

medianväljares ålder, kön och inkomst kommer att påverka politiken som förs av 

partierna. Medianväljarteorin blev inte utvecklad förrän kring 1950-talet. Det 

tidigaste spåret av liknande tankegångar fanns hos den franska matematikern 

Nicolas de Condorcet som var aktiv under 1700-talet, men då handlade det om 

majoritetsbeslut i jurygrupper.  
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En av anledningarna till att teorin utvecklades så pass sent kan vara för att 

allmänna val för att välja nationella representanter är en relativt ny företeelse. 

Exempelvis även i USA, där det har hållits lokala val i hundratals år, så var 

medlemmarna av senaten utsedda istället för valda, fram till det 17:e tillägget år 

1913.  

Medianväljarteorin menar i korthet att, förutsatt att det endast finns två 

framträdande företrädare som väljarna kan rösta på kommer de då att rösta på den 

kandidat som har de policys som ligger närmast den hypotetiska medianväljarens 

åsikter. Detta på grund av att den kandidat som ligger närmast medianväljarens 

åsikter, ligger närmast mer än hälften av väljarbasens åsikter (Congleton 2003, s. 

707–712). 

Anthony Downs formulerade medianväljarteorin i sin nuvarande form år 

1957. Han började med att tydligt definiera vad han syftade på med de olika 

begreppen. Med begreppet ”Government” menade han den entitet som är i 

besittning av den ultimata makten i ett angivet område, exempelvis i ett land. I sin 

analys använder Downs begreppet ”Government” synonymt med det styrande 

partiet, till skillnad från institutionerna i samhället.  

Downs definierar en demokrati som ett politiskt system som inkorporerar 

följande karakteristiska identifikationsmarkörer; två eller fler partier konkurrerar 

om makten över statsapparaten i periodiska val och partiet eller den koalition av 

partier som vinner en majoritet av rösterna får kontrollen av statsapparaten tills 

nästa val. De förlorande partierna försöker inte hindra det eller de vinnande 

partierna från att inta statsapparaten och det eller de vinnande partierna använder 

inte makten till att försöka begränsa förlorarpartiet eller partiernas förmåga eller 

möjligheter att delta i framtida val. Slutligen beskrivs att alla personer vid sina 

sinnens fulla bruk, som följer lagen, som blir styrda av statsapparaten är 

medborgare och att alla medborgare endast har en röst som väger lika mycket.  

Downs utgår även från en del axiom, det vill säga grundantaganden inom 

ramen för sin teoretiska modell och det efterföljande system av resonemang som 

följer av dessa antaganden. Dessa är; politiska partier består av en samling 

personer som vill komma i maktställning genom att styra över staten på grund av 

fördelarna detta ger, exempelvis inkomst och prestige. Det andra axiomet är att 

vinnarpartiet har fullständig kontroll över statsapparaten fram till nästa val och för 

modellens skull tas inte interna hinder upp, exempelvis av byråkratisk karaktär.  

Statsapparaten har allsmäktiga ekonomiska krafter och kan således förstatliga 

allt eller privatisera allt och olika alternativ däremellan. Den enda begränsningen 

av statsmakten är att det styrande politiska partiet inte får begränsa 

oppositionspartiernas politiska frihet såvida de inte hotas med övertagande genom 

våld. Slutligen förutsätts att varje agent i modellen beter sig rationellt, exempelvis 

partier och individer. Agenterna handlar alltså på så vis att deras handlingars 

marginella avkastning överväger den marginella kostnaden.  

Downs formulerar sin hypotes utifrån dessa definitioner och axiom, vilket 

innebär att politiska partier aktiva i demokratier formulerar sina policys strikt efter 

deras förmåga att tillskansa sig röster. Politiska partier vill inte komma i 

maktposition för att utföra specifika förutbestämda policys eller för att hjälpa 
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särskilda intressegrupper. Istället så formulerar de sina policys och tjänar sina 

intressegrupper som en del i att få röster för att få makten.  

Hypotesens implikationer innebär att politiska partier i demokratier alltid 

kommer att verka för att maximera de antal röster de kan få i valen. Resultatet blir 

att politiska partier kan liknas vid entreprenörer som säljer policys i utbyte mot 

röster istället för att sälja produkter i utbyte mot pengar. Partierna måste även 

konkurrera med andra partier, precis som två eller flera oligopolister måste 

konkurrera om försäljningen på en marknad (Downs 1957, s. 136–137). 

I en hypotetisk modell med utgångspunkt från att partierna och medborgarna 

har fullständig och perfekt kunskap om världen utgår Downs från att väljarna i 

demokratin är rationella, d.v.s. att väljarna kommer att rösta på det parti som 

gynnar individen mest (Downs 1957, s. 138).  

I verkligheten, som den största delen av modellen och den efterföljande 

analysen baseras på, har inte politiska partier alltid exakt vetskap om vad väljarna 

vill ha och väljarna vet inte alltid vad regeringen eller oppositionen har gjort. 

Väljarna vet därför inte alltid hur de ska rösta för att bäst gynna sig själva och det 

kan vara svårt för den enskilde att få reda på information om alla sakförhållanden 

(Downs 1957, s. 139). 

3.2 Operationaliseringar  

3.2.1 Operationalisering av medianväljarteorin  

      Medianväljarteorin operationaliseras genom analysen av Centerpartiets 

valprogram och de efterföljande jämförelserna med hur väljarna resonerat. När det 

är rimligt jämförs Centerpartiets förflyttningar i kyrkopolitiska frågor med 

förflyttningar i opinionen. Det är rimligt att anta, med medianväljarteorin som 

utgångspunkt, att om en hypotetisk medianväljare ”ändrar” åsikt kring ett 

specifikt kyrkopolitiskt ämne, så kommer även Centerpartiet att förändra sin 

politik för att locka medianväljaren. 

      Emellanåt kan det vara svårt, eller rent av omöjligt att mäta en tilltänkt 

medianväljares åsikter i specifika kyrkopolitiska frågor vid en specifik tidpunkt på 

grund av brist på sådant material. Det gjordes exempelvis inga 

opinionsundersökningar på 1920-talet i Sverige om väljarnas åsikter kring 

religionens inflytande i skolan. Istället sker operationaliseringen av teoremet 

genom att i de fall där det inte finns tillräckligt material, studeras och jämförs med 

övergripande samhällsförändringar. Slutsatser dras därefter utifrån detta med 

utgångspunkt och återkoppling till teorin.  

 

 



 

 13 

3.2.2 Operationalisering av sekulariseringsteorin 

      Sekulariseringsteorin som beskrivs av Dobbelaere operationaliseras på tre 

nivåer. Den första nivån är den samhälleliga nivån. Jämförelser kommer att göras 

med den svenska samhällsutvecklingen inom specifika områden, i det här fallet 

separationen mellan kyrka och stat och expropriering av kyrklig mark. Dessa är 

fall när en regerings policys aktivt har en påverkan på samhällsutveckling kring 

religionens roll i samhället.  En annan mätbar indikator är antal kyrkobesök i 

samhället. Detta relateras i sin tur till Centerpartiets förändring i valprogrammet 

för att utröna i vilken grad samhällsutvecklingen har påverkat partiets ideologi på 

området.  

      Organisationssekulariseringen operationaliseras genom att utforska hur 

Centerpartiet som organisation har sekulariserats genom deras förändrade policys 

i valprogrammen. Även hur Centerpartiet lägger fram förslag och policys som 

påverkar andra organisationers sekularisering kommer att studeras, exempelvis en 

professionalisering och rationalisering av ekumenisk och annan religiös personal.  

      Den individuella sekulariseringen är den största utmaningen att mäta genom 

Centerpartiet valprogram och den har nära anknytning till de två andra nivåerna i 

analysen. Samhället och dess organisationer utgörs av människorna som befolkar 

dessa. Ett sätt att mäta sekularisering är att studera socialismens ökade popularitet 

bland befolkningen. Socialism bidrar till sekularisering på flera nivåer, 

exempelvis att företrädarna lägger fram sekulära policys (Dobbelaere 2002, s. 39). 

Centerpartiet, som inte är ett socialistiskt parti, kan möjligtvis ha påverkats av en 

ökad socialism i samhället och därigenom har det blivit avspeglat i dess politik. 

Ett sätt kan vara, att precis som för den samhälleliga sekulariseringen mäta antal 

kyrkobesök och hur många som uppger att de är religiösa privat.  
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3 Metod 

Med frågeställningarna i åtanke beslutades att en form av kvalitativ textanalys var 

att föredra. När kvantitativ innehållsanalys tillskriver ett stort antal analysenheter 

samma vikt, så innebär kvalitativ textanalys att det väsentliga åskådliggörs i en 

text och att det genomförs en noggrann läsning av den. En anledning att använda 

en kvalitativ metod kan vara när forskaren anser att vissa delar av en text är 

viktigare för forskningsfrågan än andra (Esaiasson et al. 2012, s. 210).  

      Den använda metoden i denna uppsats är den beskrivande idéanalysen. 

Idéanalysen är en metod som möjliggör att politiska texter och utsagor kan 

studeras på ett systematiskt vis (Beckman 2005, s. 9). Idéanalys syftar främst på 

det vetenskapliga studiet av politiska budskap (Beckman 2005, s. 11–12). Att 

beskriva ett material är samhällsvetenskapens mest grundläggande uppgift. 

Beskrivningar av verkligheten hjälper också till att bidra till att förklara den. En 

beskrivning kan inte förklara varför någonting hänt. Däremot kan det förklaras 

vad fenomenen är. 

      För att en beskrivning ska ha ett vetenskapligt värde så måste beskrivningen 

tillföra något och forskaren måste dra slutsatser av materialet. En beskrivande 

idéanalys innebär således inte endast att det politiska budskapet i en text återges. 

Forskaren ska kunna säga något nytt om det material som publiceras. En av den 

beskrivande idéanalysens syften kan vara att säga något om en texts budskap som 

inte är uppenbart från början. Förhoppningsvis kan nya insikter uppdagas.  

      I en beskrivande idéanalys måste forskaren tydligt argumentera för sina 

tolkningar och slutsatser. En beskrivande idéanalys ska dock inte ta ställning i de 

frågor som en text lyfter fram (Beckman 2005, s. 49–51). Ett sätt att göra en 

beskrivande idéanalys är att göra en jämförelse över tid. Om en forskares syfte är 

att skapa en fördjupad förståelse så är jämförelser nästan alltid hjälpsamma 

(Beckman 2005, s. 54–55). 

     Denna uppsats kommer att vara idécentrerad till skillnad från aktörcentrerad. 

Att uppsatsen är idécentrerad innebär att det är argumenten som står i fokus och 

inte vem som framför dessa. Aktörcentrerade studier tar stor kontextuell hänsyn 

till vem som framför något (Beckman 2005, s. 17).  

     Det finns inte en definitiv mall för hur en idéanalys ska se ut. För forskaren 

innebär detta en stor frihet i utvecklingen av analysinstrument (Bergsström & 

Boréus 2012, s. 173).  

Metoden har valts på grund av att den med forskningsdesignen i åtanke, enligt 

uppsatsförfattaren, är den mest lämpliga för att genomföra forskningsuppgiften. 

För att kunna utvinna ny kunskap och dra slutsatser från Centerpartiets 

valprogram och kyrkopolitik så passar den beskrivande idéanalysen, särskilt 

eftersom det sker en jämförelse över en relativt lång tidsperiod.  
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4 Material  

Materialet utgörs av Centerpartiets valprogram från åren 1921–1992. 

Valprogrammen är hämtade från Svensk nationell databas. År 1921 är valt som 

startpunkt på grund av att det var det året som Bondeförbundet och Jordbrukarnas 

Riksförbund slogs ihop. Dessutom är det första valet då även kvinnor har rösträtt i 

Sverige. Syftet är även att spåra ideologisk utveckling över en längre tidsperiod. 

Det skulle varit för omfattande att analysera samtliga valprogram samt inte 

relevant, så därför är ett urval tvunget.  

      Alla valprogram mellan 1921 och 2018 har noggrant studerats. Valprogram 

från åren 1921, 1936, 1956, 1964, 1973, 1976, 1979, 1982, 1989–1991 och 1992–

1994 har valts ut för idéanalysen. Resterande valprogram som inte innehöll 

någonting nytt, intressant eller ingenting alls inom det kyrkopolitiska området har 

inte analyserats vidare. 1992 valdes som slutpunkt eftersom inget valprogram 

efter detta behandlar Centerpartiets kyrkopolitik. Dessutom inkluderades ett 

partiprogram från 1990 som komplettering till valprogrammen då kyrkopolitiken 

kort därefter försvann från valprogrammen.   

Valprogram är ett utmärkt redskap och material för att studera ett partis förda 

politik. Exempelvis visar en studie utförd i Frankrike mellan 1981–2012 att 

valprogram har betydelse för partiers praktiska policyskapande och lagda 

lagförslag, om än under vissa omständigheter. I studien användes data från 

styrande partiers valmanifest skrivna före ett val som sedan jämfördes med de 

lagar som stiftades i Frankrike under perioden 1981–2012 (Brouard 2018, s. 903).  

Ytterligare exempel på en studie som använder valprogram som underlag för 

sin forskning är utförd av Paul Chaney vid Cardiff School of Social Sciences vid 

Cardiff University publicerad år 2014 i den vetenskapliga tidskriften Transport 

Policy. Chaney studerade vilken roll som valplattformar, med specifikt fokus på 

valmanifest för att förstå dessa, spelade med hänsyn till påverkan på politik i 

relation till rälstransportsystem i regionala och landsomfattande val i 

Westminister, Skottland, Wales och Nordirland under perioden 1945–2011 

(Chaney 2014, s. 275).  

     Valprogram har valts delvis på grund av dess relativa lättillgänglighet jämfört 

med andra typer av material. Det hade även kunnat fungera att göra en idéanalys 

av intervjuer med partiledare, som Torbjörn Aronsson gjorde i sin 

doktorsavhandling 1990 vid namn Konservatism och demokrati: en rekonstruktion 

av fem svenska högerledares styrelsedoktriner (Aronsson 1990).  

      Något som uppsatsförfattaren haft i åtanke i denna uppsats har varit att 

utveckla en strategi som är praktiskt genomförbar inom ramen för en uppsats på 

kandidatnivå med den begränsning i omfång som detta dessvärre innebär. Att 

använda andra former av material till denna uppsats med tanke på dess syfte och 

omfång än valprogram skulle vara svårmotiverat. 
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4.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla Centerpartiets kyrkopolitiska utveckling. 

Detta på grund av att det dels inte gjorts tidigare, dels eftersom det fungerar som 

ett utmärkt exempel på ett politiskt område som aldrig varit själva kärnan för 

Centerpartiet som parti till skillnad från landsbygds- och jordbrukspolitiken.  

      En fråga som landsbygdspolitik skulle förvisso varit intressant, men skulle 

riskera att endast reflektera över hur tid och teknik påverkat olika former av 

förklaringar kring hur partiet ska verka för landsbygden på olika positiva vis. Ett 

utmärkt exempel återfinns i skillnaden (eller snarare frånvaron av denna) mellan 

Centerpartiet valprogram från 1944 och 2018.  

      I 1944 års valprogram står följande; ”Landsbygdspartiet Bondeförbundet vill 

verka för: […] bättre och mera välordnade kommunikationer på landsbygden” 

(Landsbygdspartiet Bondeförbundets valprogram 1944). I 2018 års valprogram 

står i liknande ordalag bland annat; ”Snabba på utbyggnaden av den digitala 

infrastrukturen, så att hela Sverige har tillgång till snabbt bredband senast år 

2025” (Centerpartiets valprogram 2018).  

      Kontentan är densamma, nämligen att hela Sverige, både landsbygd och stad 

ska få samma typ av kommunikationer och infrastruktur. Det som förändrats är att 

idag är det mer fokus på det digitala, vilket är självklart med hänsyn till teknikens 

utveckling. Andra politiska frågor kan också vara intressanta att studera, men en 

del av dessa har tillkommit under senare delar av 1900-talet och går alltså inte att 

spåra ända tillbaka till partiets början, exempelvis miljöfrågan. Fokuset på 

kyrkopolitiken kan i detta ljus och med denna vetskap verka mer förståelig, då den 

har potential att blottlägga ideologiska förändringar med tydlighet, vilket är vad 

som kommer att undersökas i denna uppsats.  
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5 Definitioner och begrepp 

Det kan finnas många olika definitioner och begrepp som skiljer sig åt beroende 

på i vilken kontext de använts. Nedan redogörs för vad som åsyftas i denna 

uppsats.  

5.2 Ideologi 

Termen ideologi används på flera olika sätt i modern politik, vilket begränsar 

dess användningsområde som analytiskt koncept. Begreppets främsta ambiguitet 

härstammar från att, såsom de flesta som använder begreppet, de inte skiljer på 

ideologiska och icke-ideologiska tankar. Det är av vikt att klargöra vad som 

skiljer den politiska ideologin från andra symbolsystem (Mullins 1972, s. 498).  

     Uppfattningen om vad ideologi är har förändrats över tid. Termen ”idéa” 

användes redan av antikens greker och har förekommit i filosofin i över 2000 år. 

Platon ansåg att idéerna var det enda som var verkligt. Under medeltiden ansåg 

filosoferna att idéerna fortfarande vara större än värdsliga ting, då de överlevde 

längre tid. Inom katolsk teologi så var idéerna det högsta verkliga som kunde 

uppnås, då de kom från Gud.  

En idé kan sägas vara en specifik tankekonstruktion som görs beständig 

genom att det finns både en kontinuitet och stabilitet. I dagens moderna samhälle 

uppfattas ideologier som olika sorters idéansamlingar med anknytning till 

samhället och politiken. ”Ideologi” som term blev inte utbredd förrän under 1800-

talet. Ordet ”ideologi” kommer från antikens grekiska och betyder ”läran om 

idéer.” Ideologier kan även beskrivas som konstruktioner av olika utopier. 

Inom svensk ideologiforskning har statsvetarprofessorn Herbert Tingsten 

spelat en stor roll. Tingsten menar att en ideologi innehåller tre element. Den 

första av dessa är en grundläggande syn på rättvisa. Den andra är att det finns 

uppsättningar av påståenden om samhällets olika företeelser och förhållanden. Det 

tredje elementet är att en ideologi innehåller handlingsförslag kring hur 

styrelseskicket bör utformas (Bergström & Boréus 2012, s. 139–142).   

5.3 Kyrkopolitik  

Begreppet kyrkopolitik i denna uppsats åsyftar ett partis policys, värderingar och 

politik i relation till kristendomen och kyrkorna. Det handlar till exempel om 
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inställningen till kristna värderingar, kvinnliga präster, inställningen till 

kristendomsundervisning i skolan och sambandet mellan kyrka och stat.   
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6 Resultat och analys 

Resultat och analysdelen är strukturerad i kronologisk ordning, d.v.s. sorterad 

efter valprogrammens publikationsdatum.  

 

6.2 Bondeförbundets valprogram år 1921 

Bondeförbundet listar 14 punkter som de går till val på i andrakammarvalet 1921 i 

Sverige. Den första punkten är ”Lag och ordning.” Den andra punkten är ”Kristen 

tro och lifsåskådning.” Denna punkt är allt som nämns relaterat till religion och 

kristendom i 1921 års valprogram. Hela punkten citeras här:  

     ”Kristen tro och lifsåskådning skola bibehållas som grundval för vår 

folkuppfostran. Tre timmars kristendomsundervisning i såväl de högre som lägre 

läroanstalternas alla klasser bör blifva obligatorisk i alla kommuner. Yrkandet 

härpå under den gångna riksdagen föll på grund af motstånd från 

socialdemokraterna, understödda af en del liberaler.” 

Att Bondeförbundet sätter punkten som nummer två av fjorton visar vilken 

central fråga detta var för partiet och väljarna. Partiet ville bibehålla kristendomen 

som en central del av människors liv och uppfostran. Valprogrammets konkreta 

förslag var tre timmars undervisning i kristendom i samtliga klasser i samtliga 

kommuner. Det noteras i valprogrammet att Bondeförbundets förslag med samma 

innehåll tidigare blivit nedröstat på grund av motstånd från socialdemokraterna 

och ”en del liberaler” (Bondeförbundets valprogram 1921).  

Bondeförbundets ställningstagande i frågan kan orienteras och förstås inom en 

konservativ ideologi. Vid den här tidpunkten förespråkade således 

Bondeförbundet relativt långtgående insatser för kristendomen i samhället.  

I relation till medianväljarteorin kan det konstateras att partiet ansåg sig kunna 

locka medianväljaren genom sitt krav på tre timmars kristendomsundervisning i 

skolan. Samtidigt är det svårt att dra slutsatser endast baserat på detta hypotetiska 

resonemang, då de flesta i 1921 års val trots allt röstade på partier som var emot 

vad Centerpartiet stod för inom kyrkopolitiken, vilket de själva konstaterar i sitt 

valprogram genom ”Yrkandet härpå under den gångna riksdagen föll på grund af 

motstånd från socialdemokraterna, understödda af en del liberaler.”  

Enligt medianväljarteorin kan situationen såklart vara att samtliga väljare inte 

hade en perfekt översikt av de olika partiernas plattformar och därför inte var 

tillräckligt informerade för att göra välgrundade val. Vid den här tidpunkten kan 

det heller inte hävdas på ett övertygande sätt att en långtgående 

sekulariseringsprocess ägt rum i Sverige, däremot en början till den. Sveriges 
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första Socialdemokratiska statminister Hjalmar Branting som blev vald 1920, 

dömdes bland annat för yttrandefrihetsmissbruk på grund av artiklar som 

uppmanade folk att lämna svenska kyrkan och kristendomen, något som han stod 

som ansvarig utgivare för (Stockholmskällan u.å.).  

Enligt sekulariseringsteorin så sker sekulariseringen på tre nivåer. Det är 

rimligt att anta att om personer som har en sekulariseringsagenda får inflytande 

och bestämmande över offentliga och samhälleliga organisationer och 

institutioner så kommer detta i slutändan att bidra till en sekulariseringsprocess på 

samtliga tre nivåer.  

6.3 Bondeförbundets valprogram 1936  

Bondeförbundet skriver såhär om sin kyrkopolitik i 1936 års valprogram:  

     ”Kristen tro och livsåskådning måste kraftigt värnas såsom grundval för vår 

folkuppfostran och vårt undervisningsväsende. Dessa för nutid och framtid 

oersättliga värden få icke givas till spillo. Alla goda krafter såväl inom statskyrkan 

som frikyrkorna böra medverka till detta mål.” 

”Ungdomens karaktärsdaning måste grundas på den kristna religionens 

omistliga värden” (Bondeförbundets valprogram 1936).  

Även i detta valprogram förespråkar Bondeförbundet kristen tro som grund för 

utbildningen i Sverige. Bondeförbundet beskriver hur dessa värden inte får 

försvinna. Intressant är att deras konkreta förslag till hur kristendomsundervisning 

i skolan skulle utformats helt utelämnats. Redan här kan alltså en tydlig 

förändring uttolkas.  

Det nämns även att de ”goda krafterna” inom både statskyrkor och frikyrkor 

ska medverka till att bevara kristna värden. Uppenbart då är att statskyrkans vikt 

likställs med frikyrkorna, vilket inte nämndes i valprogrammet från 1921 och 

skulle kunna tolkas som en liberalisering med uppluckring av statskyrkans 

monopol.   

Det beskrivs även att det är viktigt att forma ungdomarna genom kristna 

värden. Ordet välsignelse används, vilket är ett ord med djup förankring i kristen 

och judisk tradition (Bexell u.å.). Uppenbart är att även språkbruket var influerat 

av den kristna utgångspunkten.  

6.4 Landsbygdspartiet Bondeförbundets valprogram 1956 

Detta valprogram skrevs med 1956:s års andrakammarval i åtanke. Följande 

citering är allt som nämns i 1956 års valprogram relaterat till Landsbygdspartiet 

Bondeförbundets kyrkopolitik: 

”Landsbygdspartiet Bondeförbundet har alltid slagit vakt om kristna och 

fosterländska värden såsom det värdefullaste i vår kultur. Dessa måste vara 
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grundvalen för arbetet på vårt samhälles välfärd och förkovran” 

(Landsbygdspartiet Bondeförbundets valprogram 1956).   

Inget nämns om kristendomens betydelse för skolan längre, endast kryptiskt 

att kristna värden har betydelse för samhällets förkovran. I relation till tidigare 

valprogram så är detta en kontrast. Det har skett en minskning av deras 

kyrkopolitikrelaterade material. Gradvis har de kyrkopolitiska inslagen i 

valprogrammet minskats. Det skrivs förvisso att ”kristna och fosterländska värden 

såsom det värdefullaste i vår kultur” men skillnaden är ändå tydlig jämfört med 

tidigare.   

Enligt medianväljarteorin har dessa frågor bevisligen tappar i värde för den 

tilltänkta medianväljaren.  

6.5 Centerpartiets valprogram 1964 

Den första punkt som Centerpartiet tar upp i detta valprogram berör kristendomen 

i Sverige.  

”Den kristna livsåskådningen med sin syn på människan är den omistliga grunden 

för gemenskapen i vårt samhälle. De tendenser som alltmer framträder i olika 

sammanhang till uppluckring av samhällets fasta normer och moralregler, är en 

allvarlig företeelse, som hotar vår kultur och samhällsgemenskap. Centerpartiet 

understryker vikten av att kristendoms- och överhuvudtaget religionskunskapen 

ges en stark ställning i undervisningen vilket måste anses vara förutsättningen för 

hävdande av en verklig religiös frihet för människan. Det bör också vara en 

angelägen uppgift för samhället att främja olika ideella organisationer, som vill 

verka för upprätthållande av samhällets fasta normer” (Centerpartiets valprogram 

1964).  

Åter igen beskrivs den kristna livsåskådningen som grunden för det svenska 

samhället. I partiprogrammet nämns hur samhällets normer luckras upp och det är 

uppenbart att kristendomens svagare ställning i Sverige åsyftas. Centerpartiet 

beskriver detta som ett hot mot ”vår kultur och samhällsgemenskap.” En viktig 

förändring jämfört med det föregående valprogrammet är att Centerpartiet 

understryker att kristendomsundervisning är viktig, men även ”och 

överhuvudtaget religionskunskapen ges en stark ställning […].” Här understryks 

att det numera inte har någon betydelse vilken religion det gäller, utan samtliga 

religioner likställs när religiös frihet nämns, till skillnad från det tidigare 

valprogrammet från 1921.   

Uppenbarligen är Centerpartiet förändring i policyutformningen ett resultat av 

effekterna från sekulariseringsprocessen i det svenska samhället. Både på 

individuell-, organisations- och samhällelig nivå. Den individuell sekulariseringen 

kan tänkas ha ökat i Sverige vid den här tidpunkten, med tanke på att 

Socialdemokraterna oavbrutet varit i regeringsställning sedan 1932. Precis som 

sekulariseringsteorin menar så kan socialistiska förebilder, exempelvis Hjalmar 

Branting, som var emot kristendomen (Stockholmskällan u.å.), ha en effekt på 
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individers sekularisering i samhället. Dessa personer kan även föra fram sekulära 

policys (Dobbelaere 2002, s. 39).  

Uppenbarligen anser dock Centerpartiet enligt medianväljarteorin att det 

fortfarande finns tillräckligt med stöd hos medianväljaren för att utrycka sig som 

de gör.  

6.6 Centerpartiets valprogram 1973, även känt som 

”Framtidspolitik i 40 punkter”  

”Kristen livsåskådning och humanism representerar en uppfattning om 

människovärdet som utgör en omistlig tillgång för vårt samhälle. Centerpartiet 

slår vakt om denna samhällsetiska grund.” 

”Möjligheter garanteras till religionsutövning i alla delar av landet genom att 

kyrkans beskattningsrätt bibehålls, kyrkan ges möjligheter till angelägna inre 

reformer och de fria samfunden erhåller tillfredsställande resurser för sin 

verksamhet genom förstärkning av det statliga stödet.” (Centerpartiets valprogram 

1973).  

I detta valprogram tas kristen livsåskådning, d.v.s. inte kristendom, upp som 

en ”omistlig tillgång för vårt samhälle.” En intressant förändring från tidigare är 

att Centerpartiet nu nämner humanism som likställt med en kristen livsåskådning. 

Det är dock oklart om de syftar på specifik kristen humanism, eller humanism i 

allmänhet. Uppenbart är att det nu inte längre var önskvärt att endast lyfta fram 

kristendomen, utan det behövdes ytterligare en dimension för att motivera det 

kristna perspektivet.  

Av 40 punkter som tas upp i programmet, nämns punkten som relaterar till 

kyrkopolitiken sist. Detta att jämföra med 1921 då kristen tro utgjorde punkt 

nummer två i valprogrammet.  Detta tyder på att partiet redan vid denna tidpunkt 

inte lade nämnvärd vikt vid kyrkopolitiken.  

Den praktiska frågan om kyrkans beskattningsrätt tas upp. Centerpartiet ville 

behålla denna. Intressant är följande uttalande: ”kyrkan ges möjligheter till 

angelägna inre reformer.” Vilka reformer som åsyftas är vid en modern läsning 

oklart. Som framkommer senare i 1979 års valprogram så åsyftades mest troligt 

kvinnoprästfrågan, vilket är logiskt inom den kontext som valprogrammet 

uppkom i. Däremot är det tydligt att Centerpartiet vid denna tidpunkt inte var 

rädda för att blanda politik och religion och har en vilja att förändra kyrkan i 

något avseende.  

De mest tydliga förändringarna från föregående analyserade valprogram är 

distinktionen mellan humanism och kristendom, samt ett omvänt förhållande i 

relation till synen på kristendomen i samhället. I tidigare program ville 

Centerpartiet styra undervisningen i skolan och få denna influerad av 

kristendomen. I detta valprogram vill Centerpartiet styra kyrkan och dess inre 

angelägenheter.  
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År 1973 var 95,2 procent av den svenska befolkningen medlemmar i Svenska 

kyrkan (Svenska kyrkan u.å.). Det är därför rimligt att anta att den individuella 

sekulariseringen ännu inte fått något större genomslag i Sverige. Däremot så är 

det rimligt att påstå att det redan då skett en professionalisering och rationalisering 

som bidrog till organisationers och samhällets sekularisering. Ett exempel är hur 

det inte längre nämns någonting om kristendomsundervisning i skolan, på grund 

av att det inte längre är en lika viktig fråga med anledning av organisations- och 

samhällssekulariseringen.  

Uppenbarligen har medianväljaren fortfarande en stark relation till kyrkan i 

och med sitt medlemskap. Däremot så är befolkningens relation till kristendomen 

förändrad, vilket märks genom Centerpartiets resonemang kring humanismen.   

6.7 Centerpartiets valprogram 1976 

”Möjligheter till religionsutövning i alla delar av landet måste garanteras 

genom att samband mellan kyrka och stat bevaras, kyrkans beskattningsrätt 

bibehålls, kyrkan ges möjligheter till angelägna inre reformer och de fria 

samfunden ges tillräckliga resurser för sin verksamhet genom en successiv 

förstärkning av det statliga stödet” (Centerpartiets valprogram 1976).  

Centerpartiet tar för första gången i ett valprogram upp frågan om relationen 

mellan kyrka och stat. Centerpartiet vill att kyrkan och staten inte ska separeras. 

Detta tyder enligt sekulariseringsteorin på att Centerpartiet och väljarna ännu inte 

fullständigt omfamnat en samhällelig sekularisering. Åter igen diskuteras 

”angelägna inre reformer.” Åter igen åsyftar detta mest troligt kvinnoprästfrågan i 

den svenska kyrkan.  

6.8 Centerpartiets valprogram 1979, även kallat ”70 

punkter inför valet” 

”Centerns människosyn har sin grund i den kristna livsåskådningen och i 

humanismens krav på respekt för de enskilda människornas frihet och rätt till 

självförverkligande.” 

”Öppen folkkyrka: Sambandet skall bevaras mellan kyrka och stat. Därigenom 

skall möjligheter till verksamhet i en öppen folkkyrka garanteras i hela landet. 

Svenska kyrkan ges rätt till angelägna inre reformer och på alla plan utveckla en 

väl fungerande demokrati. 

”Kvinnor och män skall ha lika villkor inom svenska kyrkan och inga hinder 

får uppställas mot kvinnans rätt att utöva prästämbete” (Centerpartiets valprogram 

1979).  

I valprogrammets inledning upprepas vad som sagts i de tidigare 

valprogrammen, nämligen Centerns människosyn och kopplingen mellan 
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humanism och kristendom. Specifikt nämns också de enskilda människornas 

frihet och rätt till självförverkligande, vilket nästan låter som en anspelning på 

John Lockes naturrätt och en förebrådan av den liberalisering som kom att ske 

under 2000-talet. Av 70 punkter i programmet tar 2 upp partiets kyrkopolitik. 

Dessa punkter kommer tidigt, de utgör punkt 3 och 4.  

Återigen nämns ”angelägna inre reformer.” Vad som åsyftas är fortfarande 

oklart, endast genom en läsning av valprogrammet. Det nämns även att kyrkan ska 

”utveckla en väl fungerande demokrati.” Detta kravet från Centerpartiet är helt 

nytt. Vilken typ av demokrati det är som menas specificeras inte, eller vad det 

skulle innebära.  

Den fjärde punkten innebär en förändring sedan tidigare. Den handlar om 

kvinnor och mäns ställning inom kyrkan och specifikt kvinnors rätt att vara 

präster. Här går Centerpartiet för första gången specifikt in i en kyrklig fråga och 

ämnar detaljstyra denna.  

Varför frågan om kvinnligt prästerskap togs upp vid denna tidpunkt är 

intressant, men har sin förklaring. Redan 1958 beslutade kyrkomötet i Sverige att 

kvinnor hade rätt att bli präster. Samtidigt fanns en klausul som innebar att 

individuella präster inte skulle behöva göra något i strid mot sin personliga 

övertygelse. Vid kyrkomötet 1982 beslutades det att klausulen skulle tas bort. 

Sedan år 2000 får endast de personer prästvigas som accepterar kvinnliga präster i 

kyrkan (Svenska kyrkan 2018). Centerpartiet har tagit upp denna fråga tidigare i 

sina valprogram, men utan att specificera att det handlade om kvinnoprästfrågan. 

Istället använde partiet omskrivningar såsom ”kyrkan ges möjligheter till 

angelägna inre reformer.” I 1979 år valprogram används benämningen ”inga 

hinder” vilket åsyftar den klausul som senare togs bort vid kyrkomötet 1982.  

Förklaringen till att Centerpartiet vid den här tidpunkten omfamnar kvinnliga 

präster, vilket de inte gjort tidigare, återfinns i medianväljarteorin och i 

sekulariseringsteorin. Enligt medianväljarteorin ska detta representera den 

potentielle medianväljarens åsikter, vilket känns rimligt att anta att det gjorde 

1979. Andra bevis på detta är exempelvis kvinnlig rösträtt som infördes redan 

1921 i Sverige. Om medianväljaren i Sverige motsatte sig detta, så skulle de haft 

möjlighet att rösta annorlunda. Med det omvända resonemanget så anpassar 

partierna sig efter vad den tilltänkta medianväljaren vill. Redan 1919 utredde 

staten huruvida kvinnor kunde tillträda statliga tjänster och ställde sig även positiv 

till att öppna upp för att kvinnor skulle kunna bli präster (SOU 1923:22).  

Enligt sekulariseringsteorin så har uppenbarligen statliga policys inverkat för 

att påskynda samhällets sekularisering. Syftet med utredningen som påbörjades 

1919 kan även tolkas som ett symptom på samhällets ökade efterfrågan på 

yrkenas professionalisering och rationalisering av organisationerna, vilket krävs i 

ett modernt kapitalistiskt samhälle.  
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6.9 Centerpartiets valprogram 1982 

”Centerns människosyn har sin grund i den kristna livsåskådningen och i 

humanismens krav på respekt för de enskilda människornas frihet och rätt till 

självförverkligande. Centern slår vakt om dessa värden i ett samhälle som skall 

präglas av öppenhet och tolerans, jämlikhet, solidaritet och medansvar.”  

”För att möjliggöra en öppen folkkyrka skall sambandet mellan kyrka och stat 

bevaras. Detta garanteras genom den reformering av kyrkolagstiftningen som 

nyligen genomförts. Kyrkan har samtidigt fått stor frihet att själv forma den 

inomkyrkliga verksamheten. Kvinnor och män skall ha lika villkor inom den 

svenska kyrkan. 

De fria trossamfunden bör av samhället beredas goda förutsättningar och stöd 

för sin verksamhet” (Centerpartiets valprogram 1982). 

Förutom den bekanta inledningen utvecklas resonemanget här med ”öppenhet 

och tolerans, jämlikhet, solidaritet och medansvar.” Varför denna koppling görs 

först nu är oklart. Samband mellan kyrka och stat ska bevaras enligt Centerpartiet. 

De är stolta över en förändring av kyrkolagstiftningen som gjorts. Det nämns, 

precis som i det förra valprogrammet, att kvinnor och män ska ha lika villkor 

inom kyrkan, men den här gången ingenting om kvinnligt prästskap.  

Detta kan förklaras över att kvinnor fick rätt att verka som präster redan 1958 

och en undantagsklausul, som gjorde det möjligt att som man verka som präst 

inom svenska kyrkan om denna inte accepterade kvinnliga präster, togs bort 1982, 

samma år som detta valprogram skrevs (Svenska kyrkan 2018). Det är dock 

uppenbart att Centerpartiet fortfarande inte ansåg att det var tillräckligt för 

kvinnor, då de fortfarande beskriver män och kvinnors lika villkor inom kyrkan 

som en av de viktigaste punkterna.   

6.10 Centerpartiet partiprogram 1990 

”I utövandet av sin religion eller formandet av sin livsåskådning, skall människan 

vara garanterad religionsfrihet och ha rätt att utöva sin religion. Svenska kyrkans 

karaktär av öppen folkkyrka ska bevaras. De fria kyrkosamfunden ges goda 

förutsättningar att verka och utvecklas.”  

        Här jämställs religion i allmänhet med livsåskådning, vilket är ett nytt inslag 

i Centerpartiet kyrkopolitik. 

”Andelen bolagsmark och institutionellt ägd skogsmark bör minska till förmån 

för ett ökat personligt ägande. Delar av Domänverkets skogar, annan bolagsmark 

och kyrkans mark bör därför säljas till anställda och enskilda brukare för att 

möjliggöra fler stabila familjeföretag.” 

”Människans andliga behov kan ta sig olika uttryck, i ett sökande efter mål 

och mening, i en högst personlig livsåskådning eller i en religiös bekännelse. 
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Denna dimension hos människan måste respekteras och beaktas i det politiska 

arbetet.” 

”Centerns människosyn har sin grund i den kristna livsåskådningen och i 

humanismens krav på respekt för de enskilda människornas fri- och rättigheter. 

Den kristna etikens och humanismens respekt för människovärdet bör prägla 

samhällsarbetet” (Centerpartiet partiprogram 1990). 

Det är väldigt intressant att se denna förändring i inställningen till deras 

kyrkopolitik. Förvisso är detta ett partiprogram och inte ett valprogram. En väldigt 

intressant punkt är att Centerpartiet vill sälja av kyrkans mark till privatpersoner 

och företag. Detta är något som Sveriges Kommunistiska Parti och 

Socialdemokraterna tidigare krävt (Dahlgren 1985, s. 200).  

6.11 Centerpartiets valprogram 1992–1994, även känt 

som ”I hela folkets intresse” 

”Centern värnar den öppna folkkyrkan. För att garantera denna ska det nuvarande 

sambandet mellan stat och kyrka bibehållas. De fria samfunden ska ges goda 

möjligheter att verka” (Centerpartiets valprogram 1992–1994).  

Återigen tas det upp att kyrka och stat inte ska separeras. Detta är det sista 

valprogrammet där Centerpartiet nämner någonting överhuvudtaget relaterat till 

sin kyrkopolitik.   

År 2000 skiljdes kyrkan från staten i Sverige (Svenska Kyrkan 2017). 

Intressant nog nämner Centerpartiet ingenting om att de vill bevara eller återinföra 

detta samband, som de så ofta förespråkat tidigare.  

I en intressant intervju med Annie Lööf från 2014 beskriver hon sin syn på 

kyrkopolitiken som kommer att diskuteras mer ingående i slutsatsdelen.  

Redan när detta valprogram skrevs så var kyrkopolitiken så betydelselös för 

medianväljaren att Centerpartiet drog slutsatsen att de inte borde nämna den alls. 

1992 var 87,9 procent av svenska folket medlemmar i svenska kyrkan (Svenska 

kyrkan u.å.). Detta är såklart en hög siffra. Samtidigt betyder medlemskap 

nödvändigtvis inte att den del av svenska folket som är medlemmar är troende.  

Exempelvis trodde endast 23 procent av svenskarna på Gud år 2015, samtidigt 

som medlemsantalet i den svenska kyrkan vid samma tidpunkt var 63 procent. Det 

finns uppenbarligen en tydlig diskrepans mellan faktiskt medlemskap och 

privatreligiösa åsikter (Nylander 2017). Därför är det rimligt att anta att 

mediansvensken redan vid den här tidpunkten innehade liknande sympatier med 

tanke på Centerpartiets ställning i frågan.  

Sekulariseringsprocessen fortskred ytterligare i och med statens och kyrkans 

separation år 2000, vilket ytterligare stöder teorin. I Sverige har det sammantaget 

skett en sekularisering på individuell, organisations och samhällelig nivå, där 

samtliga samspelat och kulminerat med att kyrkopolitiken blivit irrelevant redan 

vid 1992 för medianväljaren. Ett annat bevis för kyrkopolitikens fullständiga 

irrelevans i Sverige i varje fall i direkt nutid är att partiet med namnet, 
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Kristdemokraterna, sprunget ur de svenska kristna rörelserna inte nämner 

någonting relaterat till kyrkopolitik eller kristendom i sitt valprogram från 2018 

(Kristdemokraternas valmanifest 2018). 
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7 Slutsatser och diskussion  

Den första frågeställningen är:  

Hur har centerpartiet förändrat sin kyrkopolitik? Det korta svaret är att 

Centerpartiet helt har tagit bort sin kyrkopolitik från sina valprogram. 

Centerpartiet har i nuläget inga policys relaterat till kyrkopolitik eller 

kristendomen i Sverige, vilket är en förändring sedan tidigare. Sista gången som 

Centerpartiet nämnde något relaterat till kyrkopolitik eller kristendom i sina 

valprogram var i valprogrammet 1992–1994, även kallat ”I hela folkets intresse.”  

I det första analyserade valprogrammet från 1921 beskrivs kristendomen som 

hela samhällets grund. Partiet framlade även specifika krav på tre timmars 

obligatorisk kristendomsundervisning i skolan. Gradvis minskade Centerpartiets 

krav på kristendomsundervisningen i skolan. I 1936:s år valprogram nämndes 

exempelvis bara att de ville ha en kristen grund för undervisningen och inte som 

förut, specificerat med antal timmar.  

I 1964 års valprogram beskrev Centerpartiet hur kristendomen var hotad. En 

förändring från tidigare var att partiet inte lade så mycket vikt vid just 

kristendomen, utan underströk vikten av all form av religionsundervisning i 

skolan. De nämnde även religionsfrihet.  

Under 1970-talet var Centerpartiet fokuserade på att reformera kyrkan 

angående synen på kvinnliga präster. De beskrev detta som ”angelägna inre 

reformer.” Redan här är det tydligt att Centerpartiet ändrat uppfattning om kyrkan, 

från ovillkorligt stöd, till att vara missnöjda med hur den bedrevs internt. 

Centerpartiet började även jämställa humanism med kristendom.  

Under 1970-talet understryks även vikten av sambandet mellan kyrka och stat, 

något de kom att göra fram till valprogrammet 1992–1994, det sista av deras 

valprogram som behandlade kyrkopolitiken. Under 1980-talet togs referenser om 

kristendomen som samhällsgrund bort helt. Kristendomen som grund för 

människosynen återkommer dock i partiprogrammet från 1990. I partiprogrammet 

från 1990 vill även Centerpartiet sälja av kyrkans mark till privatpersoner och 

företag.   

Valprogrammet 1992–1994 är det sista som nämner kyrkopolitik och 

behandlar framförallt relationen mellan stat och kyrka. Det är uppenbart att det 

skett en gradvis förändring över tid, där kyrkopolitiken gradvis förlorat sin 

betydelse inom Centerpartiet. Uppenbarligen anser Centerpartiet numera att 

kyrkopolitik inte är något som deras väljare är intresserade av.  

Centerpartiet har gått från att driva en djupt konservativt rotad kyrkopolitik, 

till att helt plocka bort den från sina valprogram.  

      Uppsatsens andra frågeställning är:  

Kan eventuella förändringar inom det kyrkopolitiska området kopplas till 

övergripande samhälleliga trender? Annie Lööf har blivit intervjuad angående 
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Centerpartiets kyrkopolitik inför valet 2014. Enligt Lööf är hon ”mycket 

ekumenisk” och även troende. Lööf säger ”Det är en förändring som ligger i tiden, 

tycker jag. Vi tycker inte att politiken på det sättet ska omfamna en viss religion, 

utan vi är öppna för samtliga religioner som bär principen om människors lika rätt 

och värde och de genuina principer som kristendomen har drivit under väldigt 

lång tid. Värderingarna som kristendomen har är ju, i mångt och mycket ska man 

väl säga, tack och lov, allmängods i dag. Att du ska behandla din nästa som dig 

själv och så vidare. De delarna tycker jag präglar sunt förnuft i dag. Så på det 

sättet har ju de kristna värderingarna kommit in hos allt fler människor, vilket jag 

tycker är väldigt positivt. Men vi har valt att lägga den politiska, nämligen den 

liberala, grunden i just hur man ser på människan” (Världen Idag 2014).  

Vad hon säger angående att det ”ligger i tiden” måste sägas vara korrekt med 

hänvisning till medianväljarteorin. Medianväljarteorin säger som bekant att 

politiska partier och dess kandidater har som mål att maximera antal röster som de 

får, genom att lägga sig närmast medianväljaren (Congleton 2003, s. 707–712). 

När intresset för kristendomen och kyrkliga frågor försvann bland befolkningen är 

det såklart logiskt att även Centerpartiet anpassade sina valprogram efter detta. De 

vill ju få så många röster som möjligt.  

Enligt sekulariseringsteorin är det uppenbart att det moderna samhällets 

framväxt, i kombination med socialdemokraternas starka ställning varit drivande 

faktorer för den sekularisering som skett (Dobbelaere 2002, s. 31 & 39).  

Sveriges Kommunistiska Parti krävde redan 1921 en konfessionslös 

undervisning. 1932 krävde partiet expropriering av kyrkans mark, något som 

Centerpartiet själva senare anammade i 1990 års partiprogram. Med start från 

1936 krävde Socialdemokraterna att undervisningen skulle vara konfessionslös. 

De krävde även expropriering av kyrkans egendom (Dahlgren 1985, s. 200). Den 

samhälleliga sekulariseringsteorin hävdar att en viktig brytpunkt är när kyrkan och 

utbildningen skiljs åt, vilket tydligt kan spåras i Centerpartiets valprogram. 

Intressant är även Centerpartiets valprogram från 1990 som ville att kyrkans mark 

skulle säljas av, dvs. att Centerpartiet har anpassat sig till kommunisternas och 

Socialdemokraternas idéer om expropriering av kyrkans mark. 

Den individuella sekulariseringsteorin hävdar att kyrkobesöken minskat 

mycket på grund av ateistiska och socialistiska förebilder (Dobbelaere 2002, s. 

39). Detta verkar speciellt logiskt i ett fall som Sverige som under 1900-talet var 

dominerat av Socialdemokratin.  

1930 var 99,7 procent av Sveriges befolkning medlemmar i svenska kyrkan. 

1978 var motsvarande siffra 93,5 procent (Dahlgren 1985, s. 215). År 2015 tog 

80% av den svenska befolkningen avstånd från organiserad religion, samtidigt 

som 63 procent var med i svenska kyrkan, vilket även innebar frivillig högre skatt. 

Endast 23 procent av svenskarna tror på en Gud, vilket är lågt både internationellt 

och i Europa. Däremot tror ungefär hälften av svenskarna på andar och högre 

väsen, vilket är högt även i ett europeiskt sammanhang (Nylander 2017).  

Trenden är således tydlig. Då endast 23% tror på en gud (Nylander 2017) så 

finns det enligt medianväljarteorin inte mycket intresse för politikerna att fokusera 

på kristendom och kyrkopolitik. 
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Forskning visar dessutom att mellan 1979 och 2014 så tog endast mellan 0 och 

3 procent (median 1 procent) av de svenska väljarna hänsyn till religiösa frågor 

när de röstade. 2010 var siffran noll procent och 2014 var siffran 1 procent 

(Oscarsson & Holmberg 2018, s. 23). 

I Centerpartiets fall är det uppenbart att samhällets sekularisering inte bara har 

förändrat partiets kyrkopolitik utan dessutom helt raderat Centerpartiets 

kyrkopolitik ifrån valprogrammen, vilket kan förklaras av medianväljarteorin. 

Eftersom kyrkopolitik kan ses som en indikator för konservativ politik (Tingsten 

1966, s. 135–136) så är det rimligt att anta att det inom Centerpartiet skett ett 

skifte från konservatism till en helt liberal inställning inom detta område, vilket 

även Annie Lööf diskuterar i intervjun från 2014. Centerpartiets förändring över 

tid kan väl beskrivas av denna uppsatts titel: Tempora mutantur nos et mutamur in 

illis.  

Partiets medlemskap i liberala internationalen sedan 2006 (Liberal 

International u.å.) bekräftar också denna slutsats. Denna uppsats longitudinella 

analys av den studerade tidsperioden visar också på att sekularisering av Centerns 

kyrkopolitik som ett mått på förvandling från ett mera konservativt intresseparti 

från landsbygden till ett liberalt parti skett successivt och startade långt innan 

Maud Olofsson och Annie Lööf blev partiledare. 
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8 Vidare forskning  

Det är möjligt att forska vidare på ämnet från en rad olika infallsvinklar. En 

infallsvinkel skulle kunna vara att genom idéanalytiska verktyg försöka ta reda på 

hur andra politiska områden har förändrats över tid inom Centerpartiet. Det skulle 

även vara intressant att studera hur andra partiers syn på kyrkopolitiken har 

förändrats över tid.  

Det skulle även kunna vara fruktbart att sätta Centerpartiets förändring 

ideologiska förändring i relation till andra samhällsförändringar än 

sekulariseringen. En intressant fråga är hur väljarbasen förändrats över tid.  

Ytterligare ett intressant forskningsområde, som kan vara komplicerat att 

genomföra praktiskt, är hur partiets interna process gått till, med den gradvisa 

ideologiska förflyttningen över tid i fokus.  
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