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Abstract 

There is no consensus on whether Church of Sweden should comment on political issues and 

participate in the political debate or not. The opponents argue that religion and politics should 

be kept apart, while others claim it is the duty of the church to raise its voice on political issues 

when it witnesses injustice and oppression. As an Evangelical Lutheran church, Martin Luther's 

two kingdoms doctrine is a part of the theological tradition in which Church of Sweden stands. 

The purpose of this essay is to analyze parts of the debate about Church of Sweden as a political 

actor during the 21st century, based on Luther's two kingdoms doctrine and later interpretations 

and comments on it. Debate articles from Swedish newspapers have been the primary source in 

the study of this debate, along with both historical and contemporary Lutheran documents on 

the two kingdoms doctrine. 

The outcome of this argumentation analysis shows that the arguments defending a politically 

active church are to be considered the strongest. A prophetic political theology can be partially 

supported in the 16th century interpretation of the two kingdoms doctrine. The Lutheran World 

Federation, in its document The Church in the Public Space, speaks even more in favour of this 

view of the relationship between church and politics. The Lutheran tradition of keeping an 

ongoing interpretation and exposition of the faith in each new era is also an important factor in 

assessing what can be considered a reasonable view of the Church of Sweden's role as a political 

actor. 

To legitimize its political commitment, it is crucial for the church that this always derives from 

and is motivated by its faith. The 16th century reformists as well as the Lutheran World 

Federation of today identifies the political task of the church to be to take action motivated by 

its faith, when the governing power pursues a policy incompatible with the word of God. Thus, 

it is crucial that the church can motivate its political commitment theologically. If the church 

does, it can justifiably act as an nongovernmental organization in political debates. 
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1.Inledning 

Man ska inte blanda ihop religion, politik och ekonomi, säger de, till exempel.1 Nej, inget 

politiskt parti eller ideologi och ingen ekonomisk skola har monopol på kristen tro – men 

kristen tro har grundvärden för vilken politik och ekonomi som är försvarbar. Och då går 

det inte att smita undan ansvaret för varandra, även för dem som är långt borta, för dem 

som har kommit bortifrån och hit eller för dem som inte är friska och nyttiga 

samhällsmedborgare. Vi kristna kan och ska göra skillnad!2 

De som ärkebiskop emeritus Anders Wejryd syftar på när han talar om de är de som är kritiska 

mot att Svenska kyrkan och dess företrädare gör sin röst hörd i politiska frågor. De som 

ifrågasätter debattartiklar om klimatförändringar och upprop för en humanare 

migrationspolitik. Enligt Wejryd tycks det inte vara några tveksamheter, som kyrka och som 

kristen har man ett ansvar för världen och de människor som lever i den och att det måste få 

konsekvenser. Men att det ska få konsekvensen i form av att kyrkan blir en politisk aktör är alla 

långt ifrån lika överens om. Kyrkan ska hålla sig till att fira gudstjänst, döpa, viga och begrava 

skulle någon kritisk röst kunna uttrycka det. Religion och politik hör inte ihop! 

Vi vänder oss till kyrkan för att där få höra det som inte sägs någon annanstans: att Du är 

av Gud och underbar. Var går den som vill höra evangeliet, när kyrkan i sin iver att 

nutidsanpassa sig erbjuder allt det där som finns överallt annars i samhället? Som yoga, 

lunchmackor, politiska diskussioner, kurser i akvarellmålning eller upprop mot diverse 

politiska reformer.3 

Är det Wejryd eller Maria Ludvigsson, liberal debattör, som har rätt? Ska kyrkans röst enbart 

eka under kyrkvalven eller även på landets torg och tidningarnas debattsidor? Är de olika 

åsikterna, både för och emot kyrkan som en politisk aktör, enbart ett uttryck för tyckande eller 

finns det argument som är mer rätt än andra? Båda sidor tycks säkra på sin sak. Tankar om 

kyrkans relation till statsmakten är inget nytt, förmodligen lika gamla som kyrkan själv. Men 

vilken är Svenska kyrkans roll i dagens samhällsdebatt? Den profetiska rösten som hörs utanför 

kyrkans murar eller en tyst sådan som håller sig till att sjunga Härlig är jorden och innesluta 

världen i sina böner? 

                                                 
1 Min kursivering. 
2 Wejryd, Tolfte söndagen efter trefaldighet. 
3 Ludvigsson 2011. 
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1.1 Bakgrund  

Den som läser evangelierna kan hitta flertalet ställen där Jesus uppmanar sin omgivning till att 

tjäna varandra och göra gott. Människor uppmanas till att vara salt och ljus i världen och att allt 

som de gör för någon annan gör de också för Herren. Även utanför evangelierna finner läsaren 

av Bibeln flertalet texter som uppmanar till social rättvisa, att handla rätt och ta hand om det 

som Gud har skapat. Samtidigt rymmer också Bibeln texter som talar om lydnad inför överheten 

och världens makthavare som en ordning skapad av Gud och att människor verkar i världen 

som Guds tjänare. Den som läser evangelierna kan också läsa att Jesus säger att hans rike är av 

ett annat slag än denna världen.4 

Under kyrkans historia, i hennes olika utformningar under olika tider, har relationen mellan 

henne och den styrande makten i samhället sett olika ut. Från att de första kristna församlingarna 

var förföljda av den romerska staten under de första århundradena till att sedan knyta allt 

starkare band till statsmakten. Denna relation har under historiens gång sedan tagit sig olika 

uttryck och förändrats i takt med att såväl samhället som kyrkan har förändrats.5 

Relationen mellan kyrka och stat var också något som teologen Martin Luther hade åsikter och 

tankar om. I ett samhälle där kyrka och stat hade blivit allt mer sammanblandade formulerade 

han sina idéer om och syn på andlig och världslig makt. Enligt Luther regerar Gud i världen på 

två skilda sätt. I ett andligt regemente genom givandet av evangeliet som ska leda till tro och 

frälsning samt i ett världsligt regemente där ordning och rätt upprätthålls genom det världsliga 

styrets makt och lagar. Båda regementena är ett uttryck för Guds kärlek till världen och de ska 

under inga omständigheter gå utanför det som är deras syfte och uppgift. Kyrkan och dess 

företrädare ska inte göra anspråk på världslig makt och ett samhälle kan inte styras utifrån 

evangeliet.6 

Reformationen och Luthers teologiska tankar spred sig allt eftersom och kom så även till 

Sverige under 1500talet. Kyrkan i Sverige blev nu en evangeliskluthersk kyrka och kom att 

få nära band till staten och allt mer gå mot att bli en statskyrka. Kyrkans liv och organisation 

reglerades i 1686 års kyrkolag och alla medborgare var förpliktigade att bekänna sig till den 

lutherska tron. Dissenterlagen 1860 gjorde det möjligt att gå ur Svenska kyrkan till förmån för 

ett annat samfund, vilket skulle vara godkänt av staten, och helt fritt att lämna utan krav på att 

                                                 
4 Amos 5:1015. Matt 5:1316. Matt 25:37–40. Joh 18:36. Rom 12:4–5. Rom 13:1–10. 2 Kor 8:8–15. Jak 2:14
17.  
5 Rasmussen & Thomassen 2007, 75–76, 103–106, 150, 271–272. 
6 Gassman & Hendrix 2017, 25–26. Grenholm 2014, 13, 42, 44, 62, 157–158. Wingren 1993, 34–35, 37–38. 
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gå med i något annat samfund blev det först efter religionsfrihetslagen 1951. Sedan den 1 

januari år 2000 är Svenska kyrkan inte längre en statskyrka likt hon varit sedan reformationen. 

Svenska kyrkan kan dock anses ha en särskild relation till staten jämfört med andra trossamfund 

i Sverige då grunden för hennes identitet och verksamhet regleras i lagstiftning genom Lagen 

om Svenska kyrkan.7 

Kyrkan har i alla tider varit en samhällsaktör och under lång tid även en självklar del av 

människors liv. Men vilken är och bör vara Svenska kyrkans roll i dagens samhällsdebatt då 

hon inte längre är nära sammanbunden med staten? Hur förenar hon uppmaningen från 

evangelierna om att vara salt och ljus i världen med sitt lutherska arv där Martin Luther istället 

framhöll att samhället inte ska styras utifrån evangeliet? Då kyrkans företrädare mer eller 

mindre regelbundet gör sin röst hörd i politiska frågor tycks deras uppfattningen vara att 

Svenska kyrkan kan och bör vara en aktör i den svenska samhällsdebatten. Bland de som istället 

är kritiska till kyrkan som en politisk aktör varierar motiven för kritiken. Vissa menar att kyrkan 

enbart framför åsikter som ligger till vänster på den politiska skalan och därmed går den 

politiska sidans ärenden. Andra är kritiska utifrån ett teologiskt resonemang och då med 

hänvisning till Luthers tvåregementslära och åtskiljandet av lag och evangelium. Oavsett 

argument så menar man att Svenska kyrkan och dess företrädare inte ska blanda sig i politiska 

frågor.8 

Skilda åsikter i frågan har skapat debatt och debatten lär med största sannolikhet fortsätta. Att 

man är kritisk till att Svenska kyrkan ska uttala sig i politiska frågor för att man tycker att 

åsikten i sig är fel är en sida av diskussionen. Men den teologiska frågan, huruvida det är rätt 

av Svenska kyrkan att som en evangeliskluthersk kyrka delta i samhällsdebatten, oavsett vilken 

åsikt hon har, är för denna uppsats av större intresse att fördjupa sig i. Är Luthers tankar om två 

regementen enbart något som går att applicera på den tid då han levde eller är det lika gällande 

idag? Hur förhåller sig Svenska kyrkan till sina bekännelseskrifter där dessa tankar finns med 

och hur ska man förstå hennes relation till staten idag? Hur bör hon förhålla sig till politiken 

och hur motiverar hon sitt deltagande i den politiska debatten?  

                                                 
7 Berntson, Nilsson & Wejryd 2012, 93, 109–110, 124–125, 155, 195–196, 273–274, 325–327, 348–349. 
8 Borg 2016b. Ludvigsson 2014.   
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1.2 Syfte och frågeställning  

1.2.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera argumentationen för och emot Svenska kyrkan som en 

politisk aktör idag utifrån Martin Luthers tvåregementslära.   

1.2.2 Frågeställning  

Hur argumenterar olika debattörer för vilken roll Svenska kyrkan bör ha i den politiska 

debatten idag utifrån att hon är en evangeliskluthersk kyrka? 

För att besvara denna frågeställning kommer jag att arbeta utifrån följande analysfrågor:  

1. Vilka är de grundläggande delarna i Martin Luthers tvåregementslära? 

2. Vad går att finna i Svenska kyrkans bekännelseskrifter vad gäller tvåregementsläran?  

3. Hur ser Lutherska världsförbundet, som Svenska kyrkan är en del av, på Martin Luthers 

tvåregementslära idag?  

4. Vilka argument har framförts i debatten för respektive emot Svenska kyrkans deltagande i 

politiska frågor och hur relaterar de till Martin Luthers tvåregementslära?  

1.3 Teori och metod  

För att redogöra för olika åsikter om kyrkan som politisk aktör kommer jag använda mig av tre 

modeller för relationen mellan kristen tro och politik vilka kommer från den brittiske teologen 

Duncan Forrester. De speglar olika ideal i hur kyrkans förhållande till den styrande makten bör 

se ut vilket även återspeglas i den debatt jag valt att undersöka i denna uppsats och därmed 

finner jag denna teori användbar.9   

Den första modellen förespråkar en legitimerande politisk teologi vilket innebär en nära och 

harmonisk relation mellan kyrka och stat och där den kristna teologin stödjer det politiska styret 

och de gällande samhällsordningarna. En statskyrka är inget främmande i denna modell utan 

snarare ett ideal för relationen mellan kyrka och stat. Den uppmanar inte till att ifrågasätta eller 

kritisera makthavarna då de anses vara Guds redskap för att upprätthålla ordningen i världen. 

Detta förhållningssätt gentemot staten innebär ett teologiskt legitimerande av såväl rättvisa som 

förtryckande samhällsordningar.10 

                                                 
9 Forrester i Grenholm 2014, 253. 
10 Forrester i Grenholm 2014, 253.  
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En sekteristisk politisk teologi innebär istället att kyrkan ska dra sig undan från det omgivande 

samhället och utveckla en alternativ kristen gemenskap. Som gemenskap ska kyrkan leva efter 

och förverkliga sådana värden så att man ger en föraning om det kommande Gudsriket redan 

här och nu. Inom gemenskapen kan det därmed skapas en etik och moral som skiljer sig från 

det omgivande samhället. Enligt denna modell finns det inget intresse från kyrkan att påverka 

eller förändra samhället utan snarare ett ytterst litet intresse för dess styre och politiska 

strukturer.11   

Den tredje modellen beskriver en profetisk politisk teologi. Inom denna modell finns en vilja 

att förändra och påverka det omgivande samhället utifrån en vision om ett mer rättvist samhälle. 

Evangeliet och kristologin är den främsta grunden för dess samhällskritik och man avstår inte 

ifrån att ifrågasätta och kritisera rådande samhällsordningar och den politiska makten. Denna 

modell bygger på en noggrann samhällsanalys samtidigt som man som kyrka har en egen vision 

om ett mer rättvist samhälle, inspirerad av evangeliet.12      

Teorin används främst i ett jämförande syfte för att på ett systematiskt sätt kunna redogöra för 

olika ståndpunkter som finns om Svenska kyrkan som politisk aktör. Denna teori täcker inte 

alla möjliga perspektiv och åsikter i frågan men är en grund att utgå ifrån för den fortsatta 

diskussionen. Utifrån vad som kommer fram i denna studie kan denna teori komma att behöva 

kompletteras med alternativ för det som ej ryms i de nyss presenterade modellerna. 

Då mitt fokus för denna uppsats är Svenska kyrkan kommer jag arbeta utifrån ett lutherskt 

perspektiv. Då Svenska kyrkans lutherska arv och identitet är en viktig del av den fråga jag valt 

att undersöka anser jag att detta är ett grundläggande perspektiv att arbeta utifrån. Det lutherska 

perspektivet kommer finnas med såväl i analysen av materialet som i den avslutande 

diskussionen. Om inget annat uttrycks är det Svenska kyrkan eller lutherska kyrkor generellt 

som jag syftar på då jag använder begreppet kyrkan i detta arbete. 

Ett studium av såväl äldre som nutida dokument från den lutherska traditionen har en viktig 

funktion i detta arbete, både för att ge en bild av vilken tradition och lära som Svenska kyrka 

står i, men också för att visa på en idéhistorisk utveckling i fråga om tvåregementsläran. Denna 

redogörelse för såväl historiska som nutida sätt att tolka tvåregementsläran kommer sedan att 

ligga till grund för den argumentationsanalys som görs av de olika argument som framförts i 

debatten för och emot en politiskt aktiv kyrka.  

                                                 
11 Forrester i Grenholm 2014, 254.  
12 Forrester i Grenholm 2014, 255.  
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Argumentationsanalysen kommer att göras genom en inledande beskrivning av Svenska 

kyrkans företrädares och de olika debattörernas argument för sina respektive åsikter om kyrkan 

som en politisk aktör, där syftet är att ge en översikt över argument som förekommer i debatten. 

Denna presentation kommer jag att göra utifrån en första analys av debattartiklarna där jag efter 

min läsning av dem ordnar och presenterar dem dels utifrån om de innehåller argument som är 

för eller emot och sedan utifrån vilka ämnen/teman som lyfts i argumentationen t.ex. politisk 

tendens, kristen tro och tvåregementsläran. Med utgångspunkt i Grenholms modell för 

argumentationsanalys kommer det därefter att göras en kritisk bedömning av argumenten 

utifrån kriterier om sanning/rimlighet och relevans. Påståendena i argumenten kommer att 

jämföras med det material som presenterats i den idéhistoriska redogörelsen i de föregående 

kapitlen för att på så vis kunna se och bedöma hållbarheten i argumentationen. Det blir således 

också utgångspunkten för att kunna bedöma vad som kan anses vara en rimlig tolkning av 

Svenska kyrkans roll som politisk aktör idag.13 

I var och ett av kapitlen kommer jag inleda med att göra en deskriptiv beskrivning av materialets 

innehåll för att sedan analysera och diskutera det. Det idéhistoriska materialet kommer att 

presenteras i kronologisk ordning för att på så vis kunna visa på eventuella förändringar som 

skett under historiens gång i förståelsen av den lutherska tvåregementsläran. I kapitlet som 

redogör för 2000talets debatt om Svenska kyrkan som politisk aktör kommer materialet istället 

att presenteras dels utifrån vem som debatterar, representant för kyrkan eller ej, och dels utifrån 

innehållet i argumentationen. 

1.4 Material och avgränsningar  

Luthers tankar om andligt och världsligt regemente har påverkat lutherska teologer och kyrkor 

genom tiderna i deras syn på kyrkas relation till den styrande makten. I redogörelsen av de 

grundläggande idéerna i den lutherska tvåregementsläran har jag använt mig av litteratur från 

ett antal teologer som behandlar detta ämne. Utifrån sina skilda studier om Luthers 

tvåregementslära, som både är skrivna i olika tider och med olika ingångar i ämnet, har de 

bidragit med olika perspektiv till förståelsen av idén om de två regementena. Tecknandet av de 

huvudsakliga dragen i tvåregementsläran är av betydelse för uppsatsen för att ge en historisk 

bakgrund till dessa idéer och med bidrag från flera teologer har denna bild kunnat visa på lärans 

skilda delar och komplexitet.     

                                                 
13 Grenholm 2006, 278, 284–285, 288–289, 299–300. 
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För att mer specifikt undersöka Svenska kyrkans förhållande till tvåregementsläran har jag 

studerat Svenska kyrkans bekännelseskrifter och då de delar som lyfter för uppsatsen relevanta 

ämnen kopplade till tvåregementsläran. Bekännelseskrifterna är bejakade dokument av Svenska 

kyrkan och utgör en del av det som ligger till grund för hennes tro, bekännelse och lära.14 De 

har en särskild ställning jämfört med övriga texter som Luther eller andra lutherska reformatorer 

författat om tvåregementsläran och är därför av särskilt intresse för denna uppsats.  

För att få en samtida uppfattning om tvåregementsläran inom den lutherska kyrkogemenskapen 

har jag läst Lutherska världsförbundets dokument Kyrkan i det offentliga rummet. Ett 

studiedokument av Lutherska världsförbundet som gavs ut 2016. Det är framtaget av teologer 

från lutherska kyrkor från olika delar av världen och är att se som en gemensam tolkning och 

position från Lutherska världsförbundet och dess medlemskyrkor. Då Svenska kyrkan är en av 

dess medlemmar och ärkebiskop Antje Jackelén rekommenderar en läsning av dokumentet i 

stift och församlingar är det för uppsatsen av intresse att studera det för att se hur Svenska 

kyrkan idag tolkar och förhåller sig till tvåregementsläran.15 

En betydande del av materialet för denna uppsats utgörs av debattartiklar från svenska tidningar 

där debatt förts om Svenska kyrkan som politisk aktör alternativt Svenska kyrkans inlägg i 

politiska frågor. I arbetet med att finna debattartiklar som lyfter detta ämne har jag använt mig 

av det digitala nyhetsarkivet Retriever Mediearkivet där jag med hjälp av sökord så som Svenska 

kyrkan, politik, klimat och migration fått fram artiklar som sedan fått bedömas om innehållet 

kunnat användas för uppsatsen. Flera artiklar från sökträffarna gallrades bort i en första läsning 

då de gick utanför syftet med uppsatsen. Av de debattartiklar som jag valde att arbeta vidare 

med sorterades ungefär hälften bort efter en närmare läsning av dem på grund av satta 

avgränsningar för uppsatsen eller för att argumenten som lyfts i dem redan presenterats i 

flertalet andra artiklar. Kvar blev ett fyrtiotal debattartiklar som har kommit att utgöra materialet 

för uppsatsens argumentationsanalys.  

Debattartiklarna har även kompletterats med blogginlägg och rapporter som haft till syfte att 

vara en del av denna debatt. Att jag valt att studera denna typ av material är för att få fram olika 

röster om Svenska kyrkan som politik aktör och att dessa debattinlägg i större eller mindre grad 

innehåller en argumentation för eller emot detta, vilket är det jag önskat studera i denna uppsats. 

Jämfört med akademisk forskning och tryckt litteratur är debattartiklar ett format som fler 

                                                 
14 Kyrkoordningen 1§ 1 kap.  
15 Lutherska världsförbundet 2016, 5, 8. 
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enkelt kan delta i och har tillgång till. Det innebär att det är ett forum som både kan nå och 

engagera fler samt ha en större bredd i vilka röster och åsikter som kan komma till tals. Dialogen 

i debattartiklar i form av det direkta bemötandet av kritik och påståenden är även det något som 

jag finner intressant för ämnet. En nackdel med denna typ av material är samtidigt att det sällan 

redogörs för några källor för de påståenden och argument som framförs. Det lägger ett större 

ansvar på läsaren att vara medveten om debattörens bakgrund och intressen samt att kritiskt 

ifrågasätta de argument som presenteras. 

Den sekundärlitteratur som jag främst använt mig av är Günter Gassman och Scott Hendrix´s 

bok För Kristi skull. Introduktion till de lutherska bekännelseskrifterna som gett nyttiga 

perspektiv och kommentarer till både Luthers och de övriga reformatorernas tankar om 

tvåregementsläran. I övrigt har litteraturen och dokumenten som utgör primärmaterial till den 

idéhistoriska redogörelsen för tvåregementsläran samtidigt en funktion av sekundärlitteratur till 

argumentationsanalysen för att kunna avgöra argumentens rimlighet och relevans.  

För analysen av debatten om Svenska kyrkan som politisk aktör har ett flertal avgränsningar 

varit nödvändiga att göra vilket därmed avgjort urvalet av artiklar. I denna uppsats har jag valt 

att inkludera debattartiklar och debattinlägg som gjorts från den 1 januari 2000 fram till 31 

oktober 2019. Det omfattar därmed den period då Svenska kyrkan varit skild från staten. 

Relationsförändringen och att Svenska kyrkan då inte längre var en statskyrka är främsta 

motivet till denna avgränsning. En betydande del av den debatt som varit under denna period 

har varit under de senaste åren. Så även om en majoritet av det använda materialet kommer från 

2010talet har även debattartiklar från 2000talets inledande år utgjort möjligt underlag för 

denna uppsats. 

En annan större avgränsning handlar om vilka som ska inkluderas i Svenska kyrkan och mer 

specifikt Svenska kyrkan som politisk aktör. Jag är medveten om att det finns flera möjliga 

alternativ och utan att lägga någon egen värdering i det har jag för denna uppsats valt att 

begränsa det till Svenska kyrkans biskopar och därmed debattartiklar undertecknade av dem. 

Det är ofta de som uttalar sig för Svenska kyrkans räkning då det sker debatter på riksplanet 

och de har även en särskild representativ roll jämfört med andra som har vigningstjänst i 

Svenska kyrkan. Enligt biskopsbrevet Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan. Ett 

biskopsbrev om kyrkans ämbete ingår det i biskopens uppdrag ”att delta i det offentliga samtalet 

och ge röst åt kyrkans tro och värderingar”.16 I sin position som ledare för sitt stift och för 

                                                 
16 Biskopsmötet 1990, 20.  
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Svenska kyrkan som helhet finns det en större tyngd i deras uttalanden gentemot andra inom 

kyrkan som uttalar sig i politiska frågor. Ett uttalande från en biskop betraktas sannolikt i högre 

grad som ett uttalande från Svenska kyrkan som samfund jämfört med om en enskild präst eller 

diakon skulle uttala sig. Denna avgränsning görs i syfte att kunna se hur Svenska kyrkan, i form 

av sina biskopar, argumenterar i politiska frågor samt motiverar sitt deltagande i den politiska 

debatten. Det kan sedan jämföras med andra debattörer, i och utanför Svenska kyrkan, för att 

se eventuella likheter och skillnader i argumentationen för eller emot Svenska kyrkan som en 

politisk aktör.17  

Debatten om Svenska kyrkan och mer specifikt dess roll som politisk aktör sker i många olika 

sammanhang och forum. Att ta med alla dessa i en uppsats på denna nivå är inte möjligt och 

min ambition är istället att ge en bild av vilka åsikter och argument som kan förekomma i dessa 

debatter och analysera dem. Jag har därmed valt att inte studera de debatter som förts i olika 

sociala medier eller andra internetforum. Rikstäckande svenska tidningar och deras debattsidor 

är det som jag valt att arbeta med som material utifrån att det är på dessa tidningars debattsidor 

som debatten om Svenska kyrkan som politisk aktör främst har förts och där representanter för 

Svenska kyrkan själva deltar i den politiska debatten i rollen som representanter för kyrkan. Då 

jag valt att gå utanför denna avgränsning är det med motiveringen att materialet är av stort 

intresse för debatten eller att det är en debattör som redan förekommit i tidigare material och 

att detta då enbart är hämtat från ett annat forum.  

Eftersom det sällan förekommer några teologiska argument i debattartiklar som representanter 

för Svenska kyrkan skriver under tillsammans med ickereligiösa aktörer har jag valt att inte 

analysera dessa. Inte heller debattartiklar som Svenska kyrkan skrivit tillsammans med 

representanter för andra kyrkor har utgjort underlag för uppsatsens analys. Även om dessa kan 

innehålla en teologisk argumentation och uttrycka en åsikt som Svenska kyrkan har valt att 

ställa sig bakom har de inte tagits med i syfte att begränsa mängden möjligt material att 

analysera. 

Då de politiska sakfrågorna i sig inte är av intresse i denna uppsatsanalys, utan själva 

argumentationen i dessa frågor, så har det ej gjorts någon avgränsning utifrån politiska ämnen. 

Att vissa politiska områden är mer förekommande än andra beror istället på att de varit föremål 

för debatt under den valda tidsperioden. Däremot har det varit ett aktivt val att inte ta med några 

                                                 
17 Biskopsmötet 1990, 19, 35. Kyrkoordningen 1§ 8 kap. 
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debattartiklar som rör frågan om Israel och Palestina då det är en särskilt svår och komplex 

fråga som rymmer fler dimensioner än de som behandlas i denna uppsats.  

Politiseringen av Svenska kyrkan och de politiska partiernas närvaro i Svenska kyrkans 

beslutande organ är inget som kommer att tas upp i detta arbete. Det som är av intresse är istället 

kyrkans roll i den politiska debatten utanför kyrkan.  

1.5 Forskningsöversikt  

Denna uppsats sträcker sig över flera teologiska forskningsområden och inriktningar. Det finns 

gott om forskning om såväl Martin Luther och luthersk teologi som om Svenska kyrkan och 

relationen mellan teologi och politik. Jag har valt att främst lyfta forskning som rör relationen 

mellan religion, samhälle och politik då det är ett centralt ämne för min uppsats. Då jag kommer 

att göra en analys av argumenten i den svenska mediedebatten om Svenska kyrkans politiska 

engagemang är även forskning om religion och debatt om religion i media av intresse och lyfts 

således också i denna forskningsöversikt. Det redogörs främst för forskning med en anknytning 

till Sverige och den svenska kontexten eftersom det är den jag studerar i min uppsats då jag 

behandlar frågan om Svenska kyrkan som en politisk aktör. 

Bernhard Lohse ger i sitt verk Martin Luther's theology: its historical and systematic 

development såväl en bild av den historiska kontext som Luther präglades av och verkade i som 

en presentation av Luthers idéer och tankar i flertalet stora teologiska frågor. Han binder 

samman Luthers liv och historiska sammanhang med den teologi han kom att utveckla och visar 

på samspelet mellan dessa. Lohse menar att Luthers tanke om sola scriptura är grundläggande 

för den som vill förstå hans teologi då det var något fundamentalt för honom och något som 

han hade som utgångspunkt då han formulerade sin teologi.18    

Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle var ett svenskt forskningsprojekt som hade 

till syfte att studera och kritiskt granska innehållet i några av de mest centrala delarna i luthersk 

teologi och etik. Under 2010talet utkom ett flertal publikationer varav en belyste Luthers tankar 

om moralen och tog också upp hans lära om de två regementena. I Tro, moral och uddlös politik. 

Om luthersk etik driver CarlHenric Grenholm tesen att luthersk politisk etik, utifrån 

tvåregementsläran, saknar redskap för samhällskritik. Han menar att den skarpa 

gränsdragningen mellan lag och evangelium gör den politiska etiken uddlös då det inte går att 

åberopa det kristna kärleksidealet eller hämta inspiration från Jesu liv och gärningar. Istället 

                                                 
18 Lohse 1999. 
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blir man passiv inför rådande maktordningar då man ska se till den naturliga lagen och låta det 

mänskliga förnuftet styra. Grenholm menar istället att evangelium ska få ta plats även i 

socialetiken och där bidra med en profetisk politisk teologi som rymmer ett budskap om allas 

lika värde och jämlikhet.19  

I Lutheran Identity and Political Theology samlar CarlHenric Grenholm och Göran Gunner en 

grupp teologer som i varsitt kapitel får presentera olika perspektiv på luthersk identitet och 

politisk teologi. Boken tar sin utgångspunkt i tre huvudfrågor. Hur ska man förstå luthersk 

identitet i dagens globala värld? Finns det perspektiv i den lutherska teologin som kan ge stöd 

åt kvinnors frigörelse och en kritik mot traditionella patriarkala maktstrukturer? Är det möjligt 

att utveckla en luthersk politisk teologi som inte stödjer redan befintliga auktoriteter? I de 

kapitel som lyfter frågan om luthersk teologi och politik lyfts kritiken mot att lutherska kyrkor 

historiskt haft för vana att förhålla sig okritiskt till den rådande makten och genom sin teologi 

bidragit till patriarkala strukturer. Behovet av att skapa sig en ny förståelse och tolkning av 

Luthers tvåregementslära lyfts utifrån bland annat dagens mångreligiösa samhälle och vad det 

innebär att vara kyrka i olika kontexter och delar av världen.20 

Niclas Blåder och Kristina Helgesson Kjellin samlar i Mending the World?: Possibilities and 

Obstacles for Religion, Church, and Theology forskare från olika delar av världen som utifrån 

olika perspektiv diskuterar förhållandet mellan religion och samhälle. Utifrån ett globalt 

perspektiv vill boken undersöka om, hur och på vilket sätt som religion, kyrka och teologi kan 

vara med och bidra i samhället i form av en konstruktiv kraft. Religion har genom historien haft 

en viktig roll och påverkat såväl individer som historiska skeenden, men vilken är dess ställning 

och betydelse idag i en global värld där religion kommer till uttryck i såväl meningsfulla 

gemenskaper som i religiös extremism och fördomar mot troende människor?21  

I sin avhandling Public religions in Swedish media: a study of religious actors on three 

newspaper debate pages 2001–2011 studerar Marta Axner frågan om religion i det offentliga 

rummet genom att analysera religiösa aktörers deltagande på tre olika tidningars debattsidor. 

Både vilka religiösa aktörer som deltar, i vilken utsträckning de gör det och vilka frågor som 

de lyfter tas upp i avhandlingen. Det resultat som Axner kommer fram till är att det finns en 

tydlig närvaro av judiska och muslimska aktörer men att det är de kristna som är de som 

vanligen syns på tidningarnas debattsidor, och då representanter för olika kristna samfund. Hon 

                                                 
19 Grenholm 2014. Svenska kyrkan, Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle. 
20 Grenholm & Gunner 2014. 
21 Blåder & Helgesson Kjellin 2017. 



 

12 
 

konstaterar också att det finns en större bredd i vilka ämnen som de kristna aktörerna tar upp i 

jämförelse med de judiska och muslimska samt att även då specifika frågor diskuterades så 

kunde man ofta även se en metadebatt om religionens plats i det offentliga rummet.22 

Även Mattias Martinson analyserar religionsdebatten i media i boken Sekularism, populism, 

xenofobi: en essä om religionsdebatten. Martinson granskar delar av 2010talets mediedebatt 

om religion och visar på de populistiska och främlingsfientliga åsikter som allt mer uttryckts 

och tar plats i debatten. I sin genomgång av olika mediedebatter de senaste åren visar han på 

förenklade och slentrianmässiga resonemang, sakfel, ett allt mer populistiskt språkbruk och 

retoriska knep i debatten, vilka Martinson menar alla bidrar till att underminera sakliga samtal 

och debatter om religion i media. En av de argumentationer som förekommit i religionsdebatten 

och som Martinson problematiserar och påvisar bristerna i är Annika Borgs kritik mot Svenska 

kyrkans politiska agerande vilken hon motiverar med Luthers tvåregementslära, något 

Martinson menar inte är hållbart.23 

1.6 Begrepp och definitioner  

Under rubriken material och avgränsningar definierades vilka jag avser då jag i denna uppsats 

talar om Svenska kyrkan som politisk aktör i den politiska debatten, nämligen Svenska kyrkans 

biskopar.  

Begreppet politisk aktör kan också vara förtjänt av en närmare definition. En aktör är någon, 

t.ex. en enskild person eller en institution, som agerar i ett sammanhang.24 Politik är ett begrepp 

som rymmer flera olika dimensioner och jag vill här lyfta fram två olika beskrivningar av vad 

politik är. Nationalencyklopedin beskriver politik som ”dels de processer genom vilka makt 

utövas och politiska beslut fattas (engelska politics), dels den förda politikens principer och 

faktiska sakinnehåll (engelska policy)”.25 I Svenska akademins ordlista står det om politik 

”statskonst; principer el. metoder för strävan att förverkliga program rörande samhällslivet; 

taktik, tillvägagångssätt”.26 Utifrån dessa två skulle politik kort kunna beskrivas som processen 

för offentligt beslutsfattande vars fattade beslut rör och påverkar det gemensamma samhället 

och de människor som lever i det. En politisk aktör blir således någon som på ett eller annat sätt 

är med och agerar i processen för offentligt beslutsfattande. Gruppen av möjliga politiska 

                                                 
22 Axner 2013. 
23 Martinson 2017. 
24 Nationalencyklopedin, Aktör. 
25 Nationalencyklopedin, Politik. 
26 Svenska akademins ordböcker, Politik. 
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aktörer kan därmed rymma både de som är valda till att fatta besluten och de som har ett intresse 

av att påverka beslutsfattandet i någon riktning.  

1.7 Disposition  

Efter detta inledande kapitel kommer jag att behandla och besvara de för frågeställningen valda 

analysfrågorna i olika kapitel, där även syftet med vardera analysfråga kommer att förtydligas. 

Först kommer materialet i den idéhistoriska översikten att presenteras och diskuteras för att 

sedan ligga till grund för den nästkommande argumentationsanalysen där debattinlägg kommer 

att presenteras, granskas och diskuteras. Därefter ämnar jag att föra en avslutande diskussion 

om Svenska kyrkan som politisk aktör utifrån vad som presenterats i föregående kapitel och då 

med utgångspunkt i hennes identitet som en evangeliskluthersk kyrka. Avslutningsvis har jag 

för avsikt att redogöra för de slutsatser jag anser mig kunna dra utifrån min gjorda studie. 

 

2. De grundläggande delarna i Martin Luthers tvåregementslära 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de huvudsakliga delarna i Martin Luthers 

tvåregementslära utifrån ett antal valda teologer. Syftet är att visa vilken idétradition Svenska 

kyrkan som en evangeliskluthersk kyrka står i samt att ge en grund för att senare i uppsatsen 

kunna bedöma de argument som bygger på hänvisningar till Luthers tvåregementslära. 

2.1 Martin Luther och tvåregementsläran 

I det tidiga 1500talets Europa uppfattade människorna att de levde i ett kristet samhälle där det 

fanns två styrande makter. Den världsliga makten utgjordes av kungar, drottningar, furstar och 

kejsare medan påven i Rom var den högsta andliga ledaren. I den andliga hierarkin fanns också 

ärkebiskopar och biskopar runt om på kontinenten med inflytande och makt i kyrkans olika stift 

och provinser. Vid 1500talets början ansåg såväl påven som Europas kungar och furstar sig 

kunna vara makthavare även utanför sitt egna ämbetes givna ramar. Påven gjorde anspråk på 

politisk makt medan de världsliga makthavarna ansåg sig ha rätt att fatta beslut rörande kyrkans 

arbete och religiösa liv. I detta politiska landskap, där staten och kyrkan blivit allt mer 

sammanblandade, formulerade Martin Luther sina tankar om andligt och världsligt 

regemente.27   

                                                 
27 Gassman & Hendrix 2017, 25–26. Lohse 1999, 314, 319. 
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Enligt Luther har Gud skapat fyra olika regementen varav de två första regeras av honom själv 

och av änglarna. Det tredje och det fjärde, det andliga och det världsliga, är de två regementen 

som står i centrum i Luthers tvåregementslära. Nära sammankopplat med Luthers uppdelning i 

andligt och världsligt regemente är åtskillnaden mellan lag och evangelium samt läran om 

rättfärdiggörelse genom nåd allena. Andra viktiga principer är den naturliga lagen och Luthers 

lära om kallelsen. I de båda regementena utövar Gud sin kamp emot det onda men genom olika 

medel och med strävan mot två olika former av rättfärdighet, en borgerlig i det världsliga 

regementet och en andlig i det andliga regementet.28 

Evangelium hör hemma i det andliga regementet och är en gåva som människan får ta emot i 

nåd. Genom Jesus Kristus är hon rättfärdig inför Gud och inga gärningar kan påverka denna 

rättfärdighet. I det andliga regementet verkar Gud genom Ordet som förmedlar budskapet om 

evangeliet som räcks till människan av nåd och vars svar önskas vara att hon tar emot det i tro.29  

I det världsliga regementet använder sig Gud av lagen och svärdet för att motverka människans 

synd och vill istället verka för en borgerlig rättfärdighet där människor kan leva i ett samhälle 

som präglas av fred och ordning. Här är Guds olika skapelseordningar och människans kallelse 

och den tjänst för nästan som ingår i den av betydelse. Förståelsen för vad som är en god och 

riktig handling finns nedlagd i alla människor och därmed är uppenbarelsen i Kristus och 

evangeliet inte av betydelse i det världsliga regementet. Detta regemente rymmer alla 

människor, såväl kristna som icke kristna.30 

För Luther är det viktigt att skilja mellan lag och evangelium och att de hålls till vart och ett av 

sina respektive regementen. I det gemensamma livet i samhället ska evangeliet och nåden 

glömmas och istället är det lagen som ska styra människors liv och handlande. Dekalogen är 

det som vägleder människan i ett gott handlande och de handlingar som stämmer överens med 

Guds bud anser Luther vara goda gärningar. Genom sitt förnuft kan människan förstå hur hon 

bör handla, det är därmed något som är nedlagt i varje människa genom skapelsen och inget där 

evangeliet kommer med något ytterligare bidrag. Evangeliet ska inte styra i det världsliga 

regementet likväl som den världsliga makten inte ska kunna regera i det andliga regementet. 

Istället bör det världsliga regementet styras av människans förnuft.31 

                                                 
28 Billing 1971, 181–182. Grenholm 2014, 13.  
29 Grenholm 2014, 13, 42, 44. Wingren 1993, 35.  
30 Grenholm 2014, 13–14, 42. Wingren 1993, 35, 37–38.  
31 Billing 1971, 154, 160. Frostin 1994, 65–66. Grenholm 2014, 43, 52, 56, 58, 62–63. Lohse 1999, 315, 320–
321. 
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Ytterligare en distinktion som Luther gör är mellan den individuella etiken och socialetiken 

d.v.s. etiken för individen och etiken i den offentliga gemenskapen. I Luthers socialetik ska det 

i sekulär ordning vara människans förnuft som styr och inte evangeliet. Det radikala 

kärleksbudskapet i Jesu bergspredikan bör dock vara en anvisning för den enskilda kristna i hur 

den ska handla i relation till andra individer. Det finns därmed en dubbelhet i Luthers etik där 

den kristne i det privata ska leva efter en kristen etik medan den i det offentliga ska rätta sig 

efter en sekulär ordning.32 

I Luthers tvåregementslära ingår också en hierarkisk samhällssyn. Att samhällets medborgare 

ska underordna sig makten grundar Luther på dekalogens fjärde bud. Den världsliga makten 

har fått sin makt av Gud och i denna gudomliga ordning ska man lyda och ej göra uppror mot 

överheten, endast då överhetens handlande strider mot Guds ord kan det vara tillåtet. Då den 

världsliga makten är en del av en gudomlig ordning menar Luther att det våld som utförs av det 

världsliga styret är ett uttryck för Guds kärlek till och omtanke om världen. Den likhet som 

finns bland människor i det andliga regementet inför Gud gäller inte i det världsliga regementet 

där det istället finns en tydlig över och underordning.33 

Nära kopplat till tvåregementsläran är Luthers lära om kallelsen. Enligt Guds ordning har var 

människa fått en uppgift, en kallelse till ett ämbete och ofta flera ämbeten och kallelser 

samtidigt, genom vilket Gud vill bruka henne till sin tjänst. Då alla kallelser och uppgifter är 

givna av Gud är de ett uttryck för hans kärlek och omtanke med sin skapelse. Kallelsen och de 

gärningar som görs i den är något som hör till det världsliga regementet, i det andliga vill Gud 

enbart ha tro. Gärningarna är för nästans skull, inte för Guds och när människan sköter sin 

kallelse och hjälper sin nästa med dennes behov, då är Guds kärlek verksam. Gud handlar 

genom människorna och då någon har till uppgift att bruka svärdet eller avge en dödsdom är 

det inte människan själv som gör det utan Gud och att det är ett uttryck för Guds kärlek. Därav 

Luthers åsikt om att det våld och bestraffande som utförs av maktens ämbeten i det världsliga 

regementet är ett uttryck för Guds barmhärtighet, de följer enbart sin kallelse.34 

2.2 Sammanfattning  

Martin Luthers tvåregementslära försöker besvara frågan hur de kristna ska leva i världen. Inom 

det andliga regementet räcks evangeliet som en gåva till dem som de ska ta emot i tro och då 

de gör det är de rättfärdiga inför Gud. Av nåd ges det till människorna och allt de kan och ska 

                                                 
32 Grenholm 2014, 63. Grenholm & Gunner 2014, 174, 178. Lohse 1999, 321.  
33 Grenholm 2014, 66–67, 157–158. Lohse 1999, 319–320. Wingren 1993, 26. 
34 Billing 1971, 110, 184, 191–192. Wingren 1993, 18–19, 21, 23, 53, 201. 
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göra är att tro på det. Utanför det andliga regementet har evangeliet ingen roll att fylla. Här är 

det lagen och svärdet som upprätthåller ordningen i samhället. Genom sitt förnuft förstår 

människor hur de bör handla och vad som är gott, det är inget man behöver ha tagit emot 

evangeliet för att förstå. 

Då båda regementena är ett uttryck för Guds regerande i världen ska de inte överträda sina 

respektive områden. Evangeliet ska inte styra i samhället och det världsliga styret ska inte ha 

något inflytande över kyrkan. Den världsliga makten är likt Ordets förkunnare Guds förlängda 

arm i världen och ska därmed inte ifrågasättas. Enda undantaget från denna lydnad är om den 

styrande maktens handlande strider mot Guds ord. I det världsliga regementet brukar Gud 

människan genom dess olika kallelser och då dessa fullföljs blir Guds kärlek synlig och 

verksam, även då det synes vara en handling som innefattar våld och bestraffning. 

2.3 Diskussion  

Att Luther formulerade tanken om de två regementena grundade sig i hans funderingar kring 

frågan att om Guds rike redan tagit sin början i Jesus, hur ska då de kristna leva i världen fram 

tills den dag då Jesus kommer tillbaka och Guds rike kommer breda ut sig med full kraft? Det 

som står i fokus är därmed livet för den enskilde kristne, inte hur relationen ska se ut mellan 

stat och kyrka på ett institutionellt plan. Luther konstaterade till en början att den världsliga 

makten och dess lagar inte fyller någon funktion för de kristna då deras liv innebär att följa 

Kristus och leva efter bergspredikan. Men då det kristna livet även innebär ett tjänande av 

nästan så underkastar man sig den världsliga makten och dess ordningar för att leva som en god 

medborgare och handla gott för andra. Även om Luther själv gör åtskillnaden mellan kristna 

som individer och kyrkan som institution bör man fråga om det ändå inte kan ge en vägledning 

till hur man ska förstå kyrkans roll i samhället? Som kristen är man en del av gemenskapen av 

kristna som utgör kyrkan och för många är kyrkan som gemenskap och institution en del av 

deras liv som kristna. I denna relation mellan individen och gemenskapen, kan man då säga att 

det råder två olika förhållningssätt till det omgivande samhället med dess ordningar eller bör 

man istället tala om att det speglar både hur enskilda kristna och kristna som gemenskap och 

institution ska se på sin roll i världen?35 

Luther formulerade dessa tankar under 1500talet, i ett samhälle som ser tämligen annorlunda 

ut jämfört med det vi finner i Sverige idag. Såväl hur samhället styrdes och kyrkans position i 

det som människors förhållande till kyrkan och det religiösa landskapet i samhället skiljer sig 

                                                 
35 Gassman & Hendrix 2017, 193, 195, 200. 
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åt. Är då Luthers tvåregementslära enbart något som går att applicera på hans samtid eller är 

det även något som är överförbart till vår tid? Einar Billing menar att de teorier om samhället 

som var aktuella på Luthers tid är något helt annat än det vi har idag och att det därför är i 

princip omöjligt att överföra hans teser till vår tid. De svar Luther försökte ge var avsedda för 

hans tid och samhällsförhållanden. Även Per Frostin lyfter detta och uppmärksammar också att 

konceptet av en lära om de två regementena bara funnits sedan början av 1900talet. Även om 

inledningen av 1900talet ligger närmare i tid finns det även där stora skillnader gentemot 

samhället idag. Bernhard Lohse betonar också han att man måste förstå Luther och hans tankar 

utifrån den historiska tradition, dåtidens politiska maktstrider och Luthers egna erfarenheter 

som på olika sätt präglade honom och hans tänkande. Luther formulerade aldrig någon doktrin 

om de två regementena och likväl som det kan vara problematiskt att överföra 1900talets 

tvåregementslära på vår tid är det historiskt olämpligt att tillskriva Luther en syn på stat och 

kyrka som utformades långt efter hans egen tid.36 

Kan man då förkasta tvåregementsläran utifrån argumentet att den formulerades i en annan tid 

och utifrån den tidens utmaningar? Att påstå att evangeliet, eller någon annan religiös text, inte 

ska styra samhället och att människans inneboende förnuft ska vara det som vägleder henne 

som samhällsmedborgare känns som ett högst möjligt påstående i Sverige år 2020. Det svenska 

samhället är ett mångreligiöst sådant och olika människor bekänner sig till olika religioner och 

därmed olika religiösa skrifter likväl som det finns de som inte ser sig som troende och då inte 

följer någon religiös skrift. Av betydelse är också idéen om att staten ska vara sekulär och inte 

ska främja eller prioritera någon religion före någon annan utan grunda sig på universella 

principer som omfattar alla människor oavsett tro eller icketro. Kritiska röster om de politiska 

partiernas inblandning i Svenska kyrkan finns det också gott om. Så på de punkterna känns 

tvåregementsläran möjlig att applicera på dagens samhälle. Men att Svenska kyrkan vill göra 

sin röst hörd i samhällsdebatten hör knappast ihop med att hon skulle vilja gå ifrån principen 

om en sekulär stat till förmån för teokrati. Istället är tanken att hon som kyrka ska kunna delta 

i debatten som en av flera aktörer i civilsamhället utifrån sin vision om vad som är ett gott 

samhälle och då främst när hon anser att den styrande makten styr i motsatt riktning jämfört 

med denna vision. 

Enligt CarlHenric Grenholm var Luthers grundhållning att man från kyrkans sida ska lyda den 

världsliga makten och inte lägga sig i dess styre men att man kunde göra avsteg från detta då 

                                                 
36 Billing 1971, 13, 20. Frostin 1994, 1, 53. Gassman & Hendrix 2017, 25–26. Grenholm & Gunner 2014, 157. 
Lohse 1999, 314–315. 
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den styrande maktens handlande stred mot Guds ord. Denna möjlighet för kyrkan att vara en 

kritisk röst i samhället finner även Frostin. Han beskriver hur predikanten har till uppgift att 

vägleda människors förnuft och samvete och definiera vad som är förenligt eller ej med ett gott 

samvete. Han skriver också att det ända sedan Luthers egen tid varit en missuppfattning 

angående hans teologi om att predikanterna inte ska kritisera dem i samhället som har makt. 

Utifrån evangeliets grund ska präster granska och påvisa social orättvisa. I regel ska politiska 

och ekonomiska frågor inte tas upp av predikanterna men då den världsliga makten handlar 

orättfärdigt och inte fullföljer sina plikter ska detta kritiseras, annars misslyckas predikanten 

med att tydligt visa på evangeliet. Såväl predikoämbetet som varje kristen individ har också ett 

ansvar i att alltid vittna om sanningen. Det finns därmed en gräns för lydnaden till den världsliga 

makten, sker det ett missbruk av den naturliga lagen och ett negligerande av Guds ordning ska 

det påvisas och markeras, en skyldighet som alla kristna har.37 

Utifrån detta perspektivet tycks det snarare vara kyrkans uppdrag att agera i den politiska 

debatten än att strikt hålla sig borta från den. Handlar den styrande makten oansvarigt så ska 

det påpekas och kritiseras. Men det framhålls också att denna kritik eller vägledning i vad som 

är förenligt med ett gott samvete ska ha sin grund i evangeliet. Det är därmed viktigt att tydligt 

grunda sitt agerande utifrån den kristna tron och evangeliet.  

Utifrån vad som till en början redogjordes för om Luthers tvåregementslära avspeglar den 

främst en legitimerande politiks teologi där man avstår från att kritisera makthavarna. Med 

Frostins bidrag i förståelsen av Luther ges det dock redskap för att även tala om en profetisk 

politisk teologi. Att vi står med dagens debatt med skilda åsikter och uppfattningar om huruvida 

Svenska kyrkan kan och bör vara en politisk aktör tycks därför inte vara så konstigt. Beroende 

på hur man väljer att läsa och förstå Luther kan man belägga sina argument för eller emot en 

åsikt. Att enbart studera Luthers egna tankar ger inget entydigt svar på frågan om vilken roll 

Svenska kyrkan, utifrån sin identitet som evangeliskluthersk kyrka, bör ha i dagens 

samhällsdebatt. Av det Luther tänkte och skrev har vissa texter en mer central roll än andra och 

dessa tillsammans med skrifter från andra reformatorer utgör bekännelseskrifter för lutherska 

kyrkor, så även Svenska kyrkan. Dessa texter får därmed anses ha ett extra värde då man 

studerar Svenska kyrkans identitet och för uppsatsens intresse hennes roll i dagens 

samhällsdebatt, vilket motiverar en fördjupad läsning av dessa i kommande kapitel. 

 

                                                 
37 Frostin 1994, 80–82, 106, 118–119, 142–143, 145–146. Grenholm 2014, 67. 
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3. Bekännelseskrifterna om tvåregementsläran 

I detta kapitel kommer jag att studera de lutherska bekännelseskrifterna då de är uttryck för 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och bör anses ha en annan ställning jämfört med andra 

texter och verk från Martin Luther och övriga lutherska reformatorer. I bekännelseskrifterna 

har de delar som är av relevans för frågan om tvåregementsläran och kyrkans roll som politisk 

aktör studerats och materialet kommer att presenteras i kronologisk ordning för att visa på den 

eventuella utvecklingen eller förändringen av dessa idéer som skedde under tillkomsttiden för 

dessa skrifter.38 

3.1 Svenska kyrkans bekännelseskrifter 

Då Luther i ”Lilla katekesen” redogör för det fjärde budet inkluderar han även herrar, d.v.s. 

överheter eller makthavare, i de som ska hedras. Jämte föräldrarna ska dessa vördas och tjänas 

och man ska visa dem lydnad och älska dem. Vidare skriver han under rubriken ”Om världslig 

överhet” att man ska vara lydig sin överhet då all överhet är bestämd av Gud. Att sätta sig upp 

mot en överhet är att gå emot vad Gud har påbjudit och inrättat. Överheten är en Guds tjänare 

som har till uppdrag att straffa de som utför onda handlingar.39 

Även i ”Stora katekesen” lägger Luther ut sina tankar om det fjärde budet och här beskriver han 

föräldrarna som det högsta näst efter Gud. Kärleken till och vördnaden av dem ska både finnas 

i hjärtats kärlek till dem men också komma till synligt uttryck så att ens aktning inför dem även 

blir uppenbar i ens handlande. Landsfurstar är att se som fäder för landet och av en kristen bör 

dessa vördas och hedras likt andra fäder. Genom dem verkar Gud för att bevara och skydda 

människan och utifrån sin titel och sitt uppdrag bör de hedras och aktas. Lydnad är något som 

är av stor betydelse för den kristne och så även lydnaden av överheten. Att vara lydig och villig 

att tjäna sin överhet och i det visa sin heder mot denna är att göra det som Gud önskar av den 

kristne vilket också kommer att bringa lycka och glädje i lön. Sätter man sig istället upp mot 

och visar förakt mot sin överhet kommer det föra med sig att man inte längre är förtjänt av nåd 

eller välsignelse och att många förluster och stort lidande är att vänta. Denna vördnad av de 

fäder som omger en människa i hennes liv är en ordning från Gud och därmed att betrakta som 

något rikt och en gudomlig lära.40 

                                                 
38 Kyrkoordningen 1§ 1 kap. 
39 Luthers lilla katekes 1985, 362–363, 375. 
40 Luthers stora katekes 1985, 405–406, 410–412. 
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I ”Augsburgska bekännelsen” finner vi att de borgerliga ordningarna är skapade av Gud och att 

det är tillåtet för de kristna att ta del av och följa dessa. Vidare står det skrivet att evangelium 

inte upplöser dessa ordningar utan att de ska bevaras som en gudomlig ordning och att man som 

kristen ska lyda sin överhet och följa dess lagar. Undantag från denna lydnad ska dock göras 

om efterlevnaden av lagarna innebär handlingar som leder till synd. I dessa fall ska man lyda 

Guds ord före människors.41 

Om tro och goda gärningar skriver reformatorn Philipp Melanchthon att det enbart är genom 

tron som en människa kan bli rättfärdig inför Gud, inte genom sina gärningar. De goda 

gärningarna är däremot något som den troende bör göra, inte för att förtjäna nåden utan för att 

Gud önskar det. Genom den helige Ande och dennes verkan i den troende blir tron källan till 

den goda viljan och de goda gärningarna.42 

Även den andliga makten behandlas i ”Augsburgska bekännelsen” och här betonas vikten av 

att inte sammanblanda andlig och världslig makt. Båda är tillsatta av Gud och bör därav vördas 

och hedras. Den andliga maktens uppgift är att predika evangelium och förvalta sakramenten 

och så länge den håller sig till att utföra sitt uppdrag utgör den inte något hinder för den 

världsliga makten att utföra sitt uppdrag då dessa två har olika syften och funktion. Att lägga 

sig i världsliga ordningar och bestämmelser om hur samhället ska styras, ha åsikter om 

lagstiftning, domar och lydnad av överhet eller göra anspråk på kunglig makt är inget som den 

andliga makten ska ta sig för. Om en biskop har världslig makt så har den inte det i form av sitt 

ämbete utan på samma grunder som alla andra människor.43 

Om det världsliga regementet står det i ”Augsburgska bekännelsens apologi” att de lagliga 

borgerliga ordningarna är skapade av Gud och därmed en gudomlig ordning och att det är fritt 

för den kristne att ta del av och bruka dessa. Det föreligger en skillnad mellan Kristi rike och 

det världsliga riket och då det första är ett andligt rike är det inget som står i vägen för att man 

som kristen är en del av och följer de ordningar som är gällande i samhället. Oavsett om lagarna 

är stiftade av troende eller ej så ska man lyda dem, främst då evangeliet inte ger några nya lagar 

angående det världsliga livet utan istället påbjuder efterlevnad av redan rådande lagar. 

Evangeliet upplöser varken ekonomiska eller världsliga ordningar utan påbjuder istället till att 

underkasta sig dessa då de är av Gud skapade ordningar.44 

                                                 
41 Augsburgska bekännelsen 1985, 61–62. Gassman & Hendrix 2017, 197. 
42 Augsburgska bekännelsen 1985, 64–66. 
43 Augsburgska bekännelsen 1985, 82–83. 
44 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 234–236. Gassman & Hendrix 2017, 197–198. 
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I frågan om tro och goda gärningar citeras Petrus då han talar om att goda gärningar bör göras 

för att hålla fast i sin kallelse. Gärningarna kommer utav att man fått ta emot syndernas 

förlåtelse och de blir på så sätt också vägen för att följa sin kallelse och inte synda på nytt. 

Vidare går det att läsa att de goda gärningarna är en nödvändig följd av tron. Det är genom den 

och närvaron av den helige Ande hos den troende som Andens frukter så som kärlek kan 

utvecklas hos den kristne.45 

Om den andliga makten går det att läsa att evangeliet ger biskoparna makten att predika Ordet, 

förvalta sakramenten, ge avlösning till de som omvänder sig samt utesluta de som begått 

allvarliga brott ur kyrkans gemenskap. De har varken någon tyrannisk eller kunglig makt utan 

det är Guds ord som sätter ramarna för utövandet av deras ämbete och i vilken mån de kan utöva 

den domsrätt som hör biskopen till.46 

De ”Schmalkaldiska artiklarna” behandlar frågan om goda gärningar. Det är enbart genom tron 

som en människa kan bli rättfärdig inför Gud då hon tror och litar på att Kristus har tagit på sig 

hennes synd och brist. Med en tro på denna nåd och rättfärdighet förnyas hon och ur denna 

förnyelse och det nya rena hjärtat följer goda gärningar. De goda gärningarna sker genom nåden 

och barmhärtigheten från Gud och likväl som de är ett tecken på människans tro är avsaknaden 

av goda gärningar ett bevis på en falsk och osann tro.47 

Även ”Konkordieformeln” behandlar frågan om goda gärningar och säger att dessa på intet sätt 

är en grund för rättfärdiggörelse inför Gud men att de istället är en följd av en sann tro och att 

alla människor är förpliktigade att göra goda gärningar. De blir ett tecken på den helige Andens 

närvaro bland människorna och det goda handlandet är ett svar på rättfärdigheten från Gud, inte 

något man utför för att få den eller som skulle vara skadligt för den. Den som tagit emot Guds 

nåd blir själv villig att handla gott och tjäna andra. De goda gärningarna är något nödvändigt 

och inget som den troende frivilligt kan välja att göra. Det är Guds vilja och befallning att man 

som kristen ska göra goda gärningar och det är utifrån hans ord och befallningar som man kan 

avgöra vad som är gott eller ej. Människan själv är inte kapabel att uträtta dessa gärningar utan 

det bygger på en försonad relation med Gud och förnyelse genom den helige Anden. Från 

Luthers inledning till Romarbrevet lyfter man att det är omöjligt att separera tron och 

gärningarna från varandra. En tro som är levande, verksam och stark kan inte föra med sig annat 

än goda gärningar medan det hos den som inte gör några goda gärningar inte heller finns någon 

                                                 
45 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 241–242. 
46 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 303–304. 
47 Gassman & Hendrix 2017, 122. Schmalkaldiska artiklarna 1985, 336. 
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tro. Tron och tacksamheten över nåden förvandlar människan och för att ära honom som skänkt 

henne detta blir hon en tjänare och förebild i att handla gott.48 

Om lag och evangelium görs det tydligt att dessa inte ska sammanblandas utan att det istället är 

ytterst viktigt att se till deras syfte och mening. Lagen förmedlar vad som är rätt respektive 

syndigt enligt Gud och evangeliet lär vad en människa ska tro och att hon genom vad Kristus 

har gjort har fått syndernas förlåtelse, är rättfärdig inför Gud och har vunnit evigt liv. Att predika 

evangelium ska vara att förmedla budskapet om bättring och syndernas förlåtelse, om Guds 

kärlek och nåd. Det ska inte vara ett tal om bot och straff då det för med sig att evangeliet blir 

en laglära och på så sätt skymmer det glada budskapet om nåden genom Kristus och 

rättfärdigheten inför Gud.49 

3.2 Sammanfattning  

De olika bekännelseskrifterna lyfter diverse frågor med koppling till tvåregementsläran och är 

i stort samstämmiga i sin redogörelse för detta. De borgerliga ordningarna är likt den andliga 

skapade av Gud och att betrakta som gudomliga och bör därmed följas av en kristen. Evangeliet 

ger inga nya lagar för det borgliga livet utan befintliga lagar ska istället följas. På samma sätt 

ska även den världsliga överheten hedras och lydas, detta då den är att betrakta som en fader 

för landet och någon som Gud verkar genom för att skydda och skapa ordning i världen. Att 

sätta sig upp mot sin överhet är att sätta sig upp mot Gud. Dock gäller undantag från denna 

lydnad av den världsliga makten om den innebär ett handlande som leder till synd. Då ska man 

följa Guds ord före människors.  

Likväl som andliga och borgerliga ordningar inte ska sammanblandas ska inte heller andlig och 

världslig makt förväxlas. Båda är tillsatta av Gud men har olika uppgifter och syften och 

evangeliet är det som anger ramarna för den andliga makten. Om en biskop skulle ha världslig 

makt är det inte på grund av sitt ämbete utan det skulle ges den av samma anledningar som 

övriga människor i samhället. Inte heller lag och evangelium ska blandas samman. Avsikten 

med dem är olika och att göra evangeliet till lag medför att dess budskap, om tröst, nåd och 

kärlek från Gud, skyms och döljs bakom ord om bot och straff. 

Om goda gärningar skrivs det att de på intet sätt är grunden för människans rättfärdighet inför 

Gud, det kan hon enbart vara genom tron. Däremot är de goda gärningarna en följd av tron och 

                                                 
48 Gassman & Hendrix 2017, 123–124. Konkordieformeln 1985, 512–513, 591–594. 
49 Konkordieformeln 1985, 514–515, 597, 601–603. Lohse 1999, 315. 
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något som Gud önskar se. Lika lite som man kan skilja ljuset från elden kan man skilja de goda 

gärningarna från tron.   

3.3 Diskussion   

I Svenska kyrkans bekännelseskrifter kan man finna såväl argument för som emot en politiskt 

aktiv kyrka. Luther gör det tydligt att överheten ska lydas utifrån sin position som fader för 

landet och som en av Gud tillsatt upprätthållare av ordning i världen. Att statsministern har en 

viktig och ansvarsfull position är de flesta överens om men att den skulle vara ett uttryck för 

Guds vilja i och med världen och en del av en gudomlig ordning är knappast något som är 

förenligt med dagens uppfattning och tanken om den sekulära staten. Det samma gäller synen 

på samhället, de borgerliga ordningarna, som en gudomlig ordning. Inte heller den tanken 

uppfattas som särskilt överensstämmande med dagens samhälle. Vill man betrakta dessa tankar 

så som de är formulerade i bekännelseskrifterna går de att använda som argument mot en 

politiskt aktiv kyrka, men frågan är hur trovärdiga de uppfattas utifrån den verklighet de ska 

överföras till. 

Då Luther formulerade sina tankar om lydnad för makthavare präglades samhället av förändring 

och omvälvning, både på det sociala och religiösa planet, och att lyda såväl andliga som 

världsliga makthavare var det bästa sättet för att uppnå ordning och frid. Vad 

bekännelseskrifterna vill säga är inte heller att man som kristen helt okritiskt ska acceptera alla 

världsliga lagar och ordningar. Man kan inte utifrån evangeliet försvara ett störtande av 

världsliga ordningar och lagar utan istället ska man förstå det som att kristna är kallade till att 

leva efter dessa så länge det inte innebär att man syndar. Bekännelseskrifterna reflekterar sin 

tids omständigheter samtidigt som det generella budskapet om att vara en del av samhället och 

dess ordningar tillhör det kristna livet men att det inte får leda till konsekvenser i form av ett 

handlande som innebär synd.50  

Den som istället hävdar att kyrkan bör vara politisk kan lyfta den troendes plikt att göra goda 

gärningar. I flera av skrifterna betonas vikten av att tron får goda gärningar till följd. Om tro 

och goda gärningar inte går att skilja åt, kan man då ifrågasätta en kyrka som vill handla gott 

genom att bland annat delta i den politiska debatten och där framföra åsikter som för med sig 

goda konsekvenser?51 Eller gäller denna uppmaning att handla gott enbart kristna som individer 

                                                 
50 Gassman & Hendrix 2017, 196, 201–202. 
51 Vad som är att betrakta som gott och goda konsekvenser är en betydligt större fråga än vad som ryms inom 
denna uppsats och jag kommer därmed inte att gå djupare in på den frågan utan väljer att definiera gott som det 
som står i motsats till det som är ont. 
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och i så fall, vad är skillnaden mellan en enskild kristen som handlar gott eller att en grupp 

kristna gör det tillsammans som en församling eller en kyrka? Samma fråga kan också ställas 

angående de andliga ledarnas inblandning i världsliga frågor. Samma skyldighet att göra goda 

gärningar borde åligga dem och att de då använder sig av de forum och sammanhang som de 

har för att få ut största möjliga resultat av sitt goda handlande tycks då inte vara särskilt 

förvånande.52  

Samtidigt är det tydligt utifrån bekännelseskrifterna att den andliga makten inte ska lägga sig i 

den världsliga maktens frågor. Evangeliet sätter ramen för vad som ryms i ämbetet och där ingår 

inte att göra anspråk på världslig makt. Denna markering i bekännelseskrifterna var ett uttryck 

för att motverka den sammanblandning av andlig och världslig makt som var vanlig under 

medeltiden. Enligt bekännelseskrifterna är Kristi rike ett andligt rike och är därmed inte 

förenligt med tanken om andliga ledares inblandning i världsliga frågor. Samtidigt betonas 

också vikten av det världsliga områdets integritet och oberoende. En relevant fråga här kan 

dock vara om det är någon skillnad mellan att göra anspråk på att få och inneha makt och att 

försöka påverka de som har makten?53 

Lydnad av överheten och de lagar som råder i samhället framhålls som viktigt i 

bekännelseskrifterna men det framkommer också att det finns undantag. Om denna lydnad får 

ett syndigt handlande till följd så ska det upphöra, då väger Guds ord tyngre än människans. 

Viktigt att poängtera är att det enligt ”Konkordieformeln” är Guds ord som avgör vad som är 

syndigt eller ej. Så för den som argumenterar för en politiskt aktiv kyrka utifrån detta måste 

kunna påvisa att det som man reagerar emot inte är förenligt med Guds ord. Frågan är dock om 

ett hänvisande till evangeliet för att påvisa vad som är gott eller ej är att göra evangeliet till en 

laglära, något som bekännelseskrifterna helt ställer sig emot. 

Evangeliet är enligt Luther budskapet om nåd och kärlek från Gud och ger tröst till 

människorna. Men kan det vara något mer än det utan att gå över till att bli en bot och 

straffpredikan vilket är vad reformatorerna avvisar? Evangeliet berättar om gott och ont, om 

synd och rättfärdighet och borde inte det ha betydelse både för att som kristen veta vad som är 

goda handlingar som är Gud till lags och vad som är synd och därmed inte bör lydas och följas? 

Kan evangeliet vara en inspiration för den kristne i hur den ska leva i samhället utan att varken 

                                                 
52 Gassman & Hendrix 2017, 127. Lohse 1999, 266. 
53 Gassman & Hendrix 2017, 201–202. Lohse 1999, 296, 319. 
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bli till en laglära eller skymma evangeliets verkliga och viktiga budskap om rättfärdighet inför 

Gud? 

Utifrån vad som gått att finna i bekännelseskrifterna kan man se att det både finns det som 

motiverar en legitimerande politisk teologi likväl som man kan finna grund för en profetisk 

politisk teologi. Den legitimerande hållningen blir tydlig främst om man ser till synen på 

överheten och de borgerliga ordningarna som av Gud skapade ordningar och att den andliga 

makten inte ska göra sådant som går utanför vad som går att motivera utifrån evangeliet. Den 

profetiska hållningen motiveras istället utifrån den kristnes plikt att utföra goda handlingar och 

att då efterlevnaden av samhällets lagar leder till synd väger Guds ord tyngre än människans. 

Bekännelseskrifterna ger därmed inget rakt svar för att kunna avgöra frågan om kyrkans roll 

som politisk aktör. Som tidigare påpekats är detta också texter som reflekterar den samtid och 

de frågor som reformatorerna levde i och med. För att kunna ge ett relevant svar på frågan om 

Svenska kyrkans roll som politisk aktör idag behövs därmed även den nutida förståelsen av den 

lutherska tvåregementsläran tas i beaktande. 

 

4. Lutherska världsförbundet och tvåregementsläran idag 

Efter att ha studerat lutherska och svenskkyrkliga bekännelsedokument, vilka skrevs i en tid 

som på många sätt skiljer sig från den kontext Svenska kyrkan verkar i idag, kommer jag i detta 

kapitel att titta på Lutherska världsförbundets dokument Kyrkan i det offentliga rummet – Ett 

studiedokument av Lutherska världsförbundet som gavs ut 2016 och där man tar upp frågor om 

Luthers tvåregementslära och kyrkans relation till samhälle och politik. Lutherska 

världsförbundet är en världsvid gemenskap av 148 lutherska kyrkor som samlar över 75,5 

miljoner kristna.54 Svenska kyrkan är en del av denna gemenskap och ärkebiskop Antje 

Jackelén har varit med och arbetat fram dokumentet och i sitt förord till den svenska 

översättningen rekommenderar hon stift och församlingar att ta del av det. Syftet med detta 

kapitel är att se hur de lutherska kyrkorna och däribland Svenska kyrkan ser på och tolkar 

tvåregementsläran idag och vilken roll de anser att kyrkan ska ha i samhället och politiken.55 

                                                 
54 The Lutheran World Federation, About the LWF. 
55 Lutherska världsförbundet 2016, 5. 
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4.1 Kyrkan i det offentliga rummet – ett studiedokument av Lutherska världsförbundet 

Guds kärlek till och engagemang i världen beskrivs som en av orsakerna till att både enskilda 

kristna och kyrkor som trosgemenskaper ska engagera sig i det omgivande samhället och i 

världen i stort. Då Gud valde att bli människa i Jesus delade han glädje och smärta med 

människor runt omkring sig. Att Gud själv valde att ta gestalt mitt i världen och inte upphört att 

vara engagerad i den samma kallar kyrkan till att på samma sätt, i ord och handling, vara och 

verka i världen. Församlingen ska vara en profetisk röst som inte bara talar i kyrkan utan även 

utanför den och delar människors hopp och förtvivlan både lokalt och globalt, som med sitt liv 

återspeglar och förkroppsligar evangeliet.56 

Dopet och kallelse är av stor betydelse då Lutherska världsförbundet motiverar kyrkans och 

enskilda kristnas samhällsengagemang. Inspirationen och motivationen finner man i Gud, 

evangeliet och kyrkans tro men grunden för det hela vilar på dopet och kallelsen att vara salt 

och ljus i världen och verka för överflödande liv åt alla. Genom dopet är var och en kallad och 

rustad av Gud till att vara en del av att förverkliga och genomföra kyrkans uppdrag i världen, 

både i samhället i stort och i kyrkan. Denna kallelse gäller både varje enskild kristen som har 

en direkt gemenskap med Gud och kyrkan som trosgemenskap. Likt dopet är nattvarden en 

kallelse att vara ett tecken på hopp och kärlek, att tjäna sin nästa och att vara ett Guds sändebud 

i världen. De två sakramenten är grunden för kyrkan som gemenskap och visar på hennes 

grundläggande uppdrag i sin kallelse ut i världen: förkunnelse, profetisk diakoni och 

opinionsarbete.57 

Även om det tydligt motiveras att kyrkans röst är en röst som behöver finnas och höras i 

samhället så betonas det också att man utifrån kontext och sammanhang behöver skilja mellan 

hur man verkar i kyrkan och i samhället och vara medveten om hur de relaterar till varandra. 

Här framhåller man att Luthers tvåregementslära kan vara till hjälp, där man skiljer mellan 

andligt och världsligt regemente vilken byggde på Luthers kritik mot att politiska och religiösa 

makthavare lade sig i varandras områden och frågor.58 

Tvåregementsläran visar på de två sätt som Gud regerar i och tar hand om världen. Kärnan i det 

andliga regementet är budskapet om människans rättfärdighet genom tron allena och den kärlek 

från Gud som denna nåd bär på. I det världsliga regementet är det istället upprätthållandet av 

rättvisa och fred som är det centrala. Att Gud behöver verka i det världsliga regementet är ett 

                                                 
56 Lutherska världsförbundet 2016, 11–12, 19. 
57 Lutherska världsförbundet 2016, 11, 18, 21–22. 
58 Lutherska världsförbundet 2016, 7, 22. 
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resultat av att människans synd leder till oreda och splittring i samhället. Lagar och domstolar 

är sättet på vilket man försöker skapa ordning i samhället och komma till stånd med människans 

destruktiva handlande. Samtidigt är Guds kärlek till människan och världen, det som han skapat 

och har omsorg om och som han vill fortsätta se överflödas av liv, kraften bakom det världsliga 

regementet. Dock är det inte likt det andliga regementet ett direkt uttryck för Guds kärlek. Detta 

för att myndighetsutövande behöver bygga på att man följer lagen och när så krävs även har 

tillåtelse att använda våld.59 

Att distinktionen mellan de två regementena skulle innebära att kyrkan inte ska engagera sig i 

samhällsfrågor är en felaktig tolkning enligt Lutherska världsförbundet. Tvärt om, en kyrka 

som tar sin kallelse på allvar kan inte avstå från att göra sin röst hörd i den offentliga debatten. 

Gud regerar i de båda regementena och allt som ryms inom dem är en angelägenhet för Gud 

och mål för hans omsorg. Därmed är också kyrkan kallad att engagera sig i det världsliga 

regementet. Hon kan inte blunda för världens orättvisor och förtryck utan är då sänd till att stå 

på de svagas sida, höja sin röst för de utsatta och kämpa för att förändra världen till det bättre.60 

Även om kyrkan ska följa och delta i det politiska samtalet så måste hon ständigt vara medveten 

om vilken som är hennes roll i det och inte blanda samman det andliga och det världsliga 

regementet. Kyrkans mål får aldrig vara att själv ta makten utan ska istället vara en kraft för att 

det ska få finnas en mångfald av röster i samhället och i den politiska diskursen. Utifrån idén 

om de två regementena lyfter dokumentet att kyrkans specifika kallelse i politiken och 

samhället är att markera när man gör politik av religion och tvärt om. Man ska också värna 

skillnaden mellan religion och statlig myndighetsutövning, både utifrån sitt eget maktutövande 

som en religiös aktör och myndigheternas berättigade maktutövning. Kyrkans kallelse rymmer 

också att man följer politiken och vad som sker i samhället för att, när så krävs, engagerar sig i 

den och vara ett tecken på Guds nåd och rättvisa i samhället. Avslutningsvis lyfts det att kyrkan 

behöver betrakta det offentliga rummet som en plats som kyrkan delar med och verkar i 

tillsammans med människor av annan tro och övertygelse.61 

Att skilja mellan de två olika regementena handlar också för kyrkans del om att kunna skilja 

mellan lag och evangelium. Kyrkans primära uppgift är att förkunna evangeliet, men då hon 

gör det måste hon förhålla sig till lagen. Här gör den lutherska traditionen en skillnad mellan 

den teologiska funktionen av lagen och den rättsliga. I sin teologiska funktion blir människan 

                                                 
59 Lutherska världsförbundet 2016, 22–23. 
60 Lutherska världsförbundet 2016, 5, 18, 24. 
61 Lutherska världsförbundet 2016, 24–26. 
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avslöjad och dömd som syndare av lagen medan syftet med lagen i rättslig bemärkelse är att 

upprätthålla ordning i samhället. Att både se sambandet och skillnaden mellan dessa är viktigt 

då man med utgångspunkt i Guds engagemang i världen ska urskilja religionens och kyrkans 

roll i politiska frågor.62 

Kyrkans engagemang i samhället behöver alltid föregås av teologisk reflektion, både i att tolka 

Guds ord och den kontext man verkar i. Detta för att med större säkerhet kunna vara den röst 

man är kallad till att vara i samhället. För kyrkans engagemang får aldrig komma att styras av 

vilka röster som för tillfället är de mest tongivande i debatten utan måste alltid ha Guds ord och 

evangeliet som sin grund och ledstjärna. Så länge människors värde och rättigheter kränks 

måste kyrkan vara trogen sin kallelse att visa solidaritet med och höja rösten för de utsatt i 

samhället och bedriva ett aktivt opinionsarbete. Hur detta sedan formuleras och kommer till 

uttryck beror också det på sammanhang och kontext, men kyrkans röst för förändring både 

lokalt och globalt vad gäller såväl konkreta insatser som arbetet med att ändra förtryckande 

strukturer vilar på samma vision om överflödande liv åt alla.63 

4.2 Sammanfattning  

Lutherska världsförbundet skriver att genom dopet är varje enskild kristen och kyrkan som 

gemenskap kallad att vara Guds sändebud i världen. Med dopet som grund och med inspiration 

i Guds engagemang i och kärlek till världen är det kyrkans uppgift att vara en profetisk röst som 

står upp för de svaga och utsatta såväl lokalt som globalt. Att vara kyrka innebär en kallelse till 

att vara en röst i samhällsdebatten. 

Samtidigt måste kyrkan vara medveten om vilken som är hennes roll utanför kyrkan och i 

relation till andra samhällsaktörer och där anses Luthers tvåregementslära bidra med 

vägledning. Gud regerar i de båda regementena och ingen del av världen ligger utanför Guds 

omsorg. Det andliga regementet är ett direkt utryck för Guds kärlek genom budskapet om 

rättfärdiggörelse medan det världsliga regementet också är ett uttryck för denna kärlek men 

med undantag då detta regemente måste rymma rätten för rättsvårdande myndigheter att 

använda våld för att upprätthålla lag och ordning. Den lutherska traditionen betonar också 

skillnaden mellan lagens teologiska och rättsliga funktion och vikten av att både kunna skilja 

på dem och se dess samband då man som kyrka förkunnar evangeliet. 
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Kyrkans engagemang i den politiska debatten får aldrig vara utifrån att själv vilja ha makten 

utan ska istället ha som mål att påverka besluten i en så rättvis och solidarisk riktning som 

möjligt. För att på ett relevant sätt kunna delta i det politiska samtalet krävs en noggrann 

teologisk reflektion som både rymmer en tolkning av Guds ord och en analys av kontexten man 

vill påverka och verka i. 

4.3 Diskussion  

Att Lutherska världsförbundet anser att det hör till kyrkans uppgift att vara en del av det 

politiska samtalet framkommer tydligt i dokumentet. Teologiskt motiverar man att både 

enskilda kristna och kyrkan som trosgemenskap har en kallelse till att höja sin profetiska röst 

och handla solidariskt när människor far illa och deras rättigheter åsidosätts. Tolkningen att 

tvåregementsläran skulle innebära att kyrkan ska avstå från att delta i samhällsdebatten avfärdar 

man bestämt. Då Luther formulerade sina tankar om de två regementena var det utifrån en kritik 

mot att andliga och politiska ledare lade sig i varandras frågor. Utifrån vad som framkommer i 

dokumentet tycks man se annorlunda på detta idag även om man fortfarande säger att det är 

viktigt att reflektera över vilken som är kyrkans uppgift och analysera kontexten man verkar i.  

Samtidigt som man argumenterar för att kyrkan ska engagera sig i den offentliga debatten menar 

man att Gud styr i det världsliga regementet och att ingen del av tillvaron är oåtkomlig för Gud. 

För Luther var den världsliga makten på samma sätt som den andliga ett redskap för Guds 

handlande i världen och ett uttryck för Guds vilja och kärlek till den. Hur beskriver man idag 

Guds regerande i världen? Om det är Gud som regerar i det världsliga regementet så borde 

kyrkans ingripande i det och kritik mot det vara en kritik mot Gud, på det sättet som Luther 

menade att en kritik av den världsliga makten var att sätta sig upp mot Gud. Eller ska man förstå 

det som att det är människans benägenhet att synda som förstör Guds regerande i världen och 

att det är det som kyrkan bör reagera på? Är Guds världsliga regerande ett svagt sådant som är 

beroende av att enskilda kristna och kyrkan företräder och driver Guds vision om överflödande 

liv åt alla men att Gud själv inte kan regera i världen? Bör man i så fall snarare tala om att Gud 

har en vision för hur människor ska styra i den än att det faktiskt är Gud själv som innehar 

makten? Den gudomliga legitimitet som Luther gav det världsliga styret ser vi inte i dagens 

tolkning av tvåregementsläran utan det är istället fritt att kritisera makten om den upprätthåller 

förtryckande strukturer och kränker människovärdet. Beroende på hur man förklarar och ser på 

Guds regerande i världen idag tycks det svårt att både hävda Guds regerande i det världsliga 

regementet och kyrkans kallelse att öppet kritisera det om man då inte samtidigt menar att 

kyrkan ska kritisera sin egen Gud.  



 

30 
 

I redogörelsen för det världsliga regementet säger man även att det inte är ett direkt uttryck för 

Guds kärlek då myndigheter måste ha rätten att utöva våld för att upprätthålla lag och ordning. 

Man menar att den ordning och fred som är målet för det världsliga regementet bibehålls genom 

domstolar och lagar. Om dessa lagar är sättet för hur Gud regerar i världen, är de då något som 

man som kristen får och ska kritisera? Är det genom den teologiska reflektionen som man ska 

kunna avgöra vilka lagar och ordningar som är enligt Guds vilja och vilka som är ett resultat av 

människans egen vilja till makt och inflytande i världen?  

På vilket sätt Gud regerar i världen ter sig inte helt enkelt att definiera. Lutherska 

världsförbundet tycks både vilja säga att Gud regerar i världen samtidigt som det framstår som 

att behovet av att kristna och kyrkor tar sin kallelse om samhällsengagemang på allvar är mycket 

angeläget. Det är människor som beslutar om lagarna som upprätthåller ordningen i samhället 

och det är också människor som skapar den oordning som gör att lagarna behövs. Ska Guds 

regerande i världen istället förstås som en idealbild för vilket samhälle man vill ha, ett samhälle 

där fred och harmoni råder mellan människor och allas värdighet respekteras? Är detta sätt att 

se på det mer förenligt med dagens samhälle där man har en sekulär stat och ett samhälle som 

präglas av en religiös mångfald?    

Den teologiska tolkningen tycks vara av stor betydelse för att kunna avgöra vilken som är 

kyrkans roll i den politiska debatten och för att kunna urskilja vad som är Guds regerande i 

världen och vad som är människors. Utgångspunkten i denna reflektion bör vara Guds ord. Både 

som grund för detta och som inspiration för det kristna engagemanget lyfter man fram 

evangeliet, att de kristna är kallade att genom sättet de lever sina liv återspegla evangeliet. Är 

detta att göra evangeliet till något mer än bara ett budskap om nåd? Eller blir det att som kyrka 

vara ett levande tecken på Guds kärlek om man i sitt engagemang är med och bryter ner 

förtryckande strukturer och upprättar människors värdighet? Denna uppmaning skulle kunna 

tolkas som att man gör evangeliet till en laglära med uppmaningar om hur man bör leva. 

Samtidigt fanns det i bekännelseskrifterna en tydlighet om att den kristna tron måste få goda 

gärningar till följd. 

Utifrån att man så tydligt betonar kyrkans kallelse att stå upp för rättvisa och solidaritet och 

bedriva opinion för detta så ligger det närmast att beskriva Lutherska världsförbundets syn på 

relationen mellan kyrka och politik med att man förordar en profetisk politisk teologi. Kyrkan 

ska vara en del av samhällsdebatten och har en vision om vilket samhälle som hon vill se. 

Samtidigt finns det en respekt för de politiska ordningarna i samhället men att då man uppfattar 

dessa som destruktiva och förtryckande ska även de kunna kritiseras. Guds ord väger alltid 
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tyngre än politiska majoriteter och en kyrka som är trogen sitt uppdrag kommer aldrig väja för 

kallelsen att stå på de svaga och utsattas sida och stå upp för deras rättigheter och värdighet.  

Summerar man de tre kapitel som redogjort för tvåregementsläran såväl historiskt som idag kan 

man se att flera uppfattningar och idéer har förändrats. Man talar fortfarande om att Gud regerar 

i de båda regementena men Luthers tydliga redogörelse för hur Gud regerar i det världsliga 

regementet har idag blivit betydligt mer svårtolkad. En ståndpunkt som funnits med såväl hos 

Luther och reformatorerna som hos dagens företrädare för de luterska kyrkorna är att då det 

världsliga styret går emot Guds vilja och att ett handlande efter det innebär synd så är det 

kyrkans uppgift att protestera. Sedan är det flera andra tolkningar och idéer som skiljer dessa 

olika texter och skrifter åt och där blir frågan hur mycket av detta som beror på tid och kontext. 

Som sagts innan är dagens svenska samhälle där Svenska kyrkan verkar knappt möjligt att 

jämföra med det som Luther levde i och utifrån vilket han formulerade sina tankar. 

Vad man kan konstatera är att de historiska redogörelserna för tvåregementsläran kan motivera 

både en legitimerande och en profetisk politisk teologi beroende på vad man väljer att ta fast på 

medan Lutherska världsförbundets dokument endast går att se som en argumentation för den 

profetiska politiska teologin. I varken den historiska eller nutida utläggningen av 

tvåregementsläran finns det inslag som talar för en sekteristisk politisk teologi. 

 

5. Debatten om Svenska kyrkans roll som en politisk aktör idag   

Efter att ha redogjort för såväl historiska som nutida dokument och skrifter från den lutherska 

kyrkogemenskapen som behandlar tvåregementsläran, kyrkan och dess företrädares roll och 

relation till den styrande makten kommer detta kapitel ta sin utgångspunkt i 2000talets debatt 

om Svenska kyrkan som en politisk aktör. Syftet med kapitlet är att redogöra för de argument 

för och emot Svenska kyrkan som en politisk aktör som förekommit i debatten och göra en 

analys av dem utifrån det material som presenterats i de föregående kapitlen. Argumentens grad 

av sanning/rimlighet och relevans kommer bedömas med utgångspunkt i det som framkommit 

i den idéhistoriska redogörelsen. Argument för och emot kommer att presenteras var för sig för 

att sedan diskuteras gemensamt i den avslutande diskussionen. Av de som ställer sig bakom 

åsikten att Svenska kyrkan ska vara en politisk aktör kommer det dels redogöras för hur 

biskoparna argumenterar för detta och dels för hur andra debattörer, både i och utanför kyrkan, 

lägger fram sina skäl för det. Detta med syfte att visa på eventuella skillnader och likheter i 

argumentationen mellan dessa grupper. Gällande de som argumenterar emot en politiskt aktiv 
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kyrka kommer ingen liknande uppdelning att ske då det inte förekommit någon biskop som 

uttryckt sig kritiskt i frågan utan alla debattörer presenteras under samma rubrik. 

5.1 2000-talets mediedebatt om Svenska kyrkan som en politisk aktör 

5.1.1 Argument emot   

Bland de kritiska rösterna i debatten om Svenska kyrkan som en politisk aktör kan man se en 

rad olika argument och varierande grad av kritik mot att dess företrädare deltar i 

samhällsdebatten. Sofia Lilly Jönsson, frilansskribent, och Ulrika Carlström Nordqvist, präst 

och jurist, ställer sig i var sin debattartikel kritiska till att kyrkan som institution uttalar sig med 

en röst i politiska frågor och menar istället att kyrkans uppgift är att bemyndiga människor att 

ta egna beslut om hur deras kristna tro ska få avspegla sig i samhället. Att kristen tro kan leda 

till ett engagemang för världen och i politiska frågor är de båda överens om, men att detta beslut 

och vilka uttryck det ska få måste ligga hos varje enskild kristen. Det kan inte vara något som 

kyrkan väljer åt människor. Jönsson argumenterar med hänvisning till kyrkans klassiska synsätt 

att det är genom enskilda kristnas engagemang som kyrkan blir politisk, inte genom en liten 

grupp i kyrkans ledning som agerar politiskt, vilket hon menar är fallet i Svenska kyrkan idag. 

Vidare anser hon också att det är långt ifrån lutherskt.64 

Andra som argumenterar med hänvisning till att Svenska kyrkan är en evangeliskluthersk 

kyrka och bärare av den lutherska tanken om en uppdelning mellan andligt och världsligt 

regemente är Tomas Appelqvist och Annika Borg. Appelqvist, som är lektor i 

religionsvetenskap och i sin debattartikel framhåller att han är Lutherforskare, menar att 

Svenska kyrkans engagemang i politiska frågor  något han enbart ser som ett försök att locka 

medlemmar och uppfattas som relevant i dagens samhälle  inte är förenligt med hennes 

lutherska identitet. De inomkyrkliga frågorna är det som bör vara biskoparnas prioritet framför 

deltagande i samhällsdebatten. Istället bör det enligt Luther vara varje enskild kristen, kyrkans 

medlemmar, som ska vara de som engagerar sig i samhället och är kyrkans representanter i 

möten och samtal i det offentliga rummet. Appelqvist riktar kritik både mot biskoparna som 

han menar agerar allt mer politiskt och då utifrån en egen politisk vision samt mot kyrkans 

demokratiskt beslutande organ och de politiska grupper som finns representerade där. Han 

menar att både biskoparnas allt större makt och egna politisk initiativ och den partipolitiska 
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inblandningen i kyrkomötet är två punkter i kyrkans beslutsprocesser och demokrati vilka han 

anser går emot Luthers tankar i tvåregementsläran.65 

Annika Borg som är teologie doktor, frilansskribent och präst riktar också hon kritik mot 

biskoparnas deltagande i samhällsdebatten. Med hänvisning till Confessio Augustana 

framhåller hon att biskoparnas makt är andlig, att andlig och världslig makt inte ska 

sammanblandas och att biskoparnas uppgift är att ”klart förkunna evangeliet och rätt förvalta 

sakramenten”.66 Att göra tron dagspolitisk, vilket Borg menar att biskoparna gör då de yttrar 

sig i partipolitiska frågor, anser hon inte är förenlig med den lutherska traditionen. Vidare citerar 

också Borg biskopsbrevet från 1990 om kyrkans ämbeten där det går att läsa att det ligger i 

biskopens uppdrag att bevaka allmänna samhällsfrågor som har en koppling till kristen tro. 

Dock är Guds ord den enda och givna utgångspunkten för deltagandet och yttranden i 

samhällsdebatten och för att trovärdigt kunna vara en kyrkans röst får biskopen inte heller ha 

några kopplingar till den politiska makten eller andra intressegrupper. Enligt Borg kan den 

kristna tron leda till samhällsengagemang och biskoparna kan göra politiska uttalanden, men 

tron får aldrig bli partipolitisk. Kristen tro kan aldrig sammanfattas i ett partipolitiskt program 

och språket får aldrig bli det samma som de politiska partiernas. Då menar Borg att kyrkan 

misslyckas i sitt uppdrag och att evangeliet försummas.67 

Liknande argument framför Borg tillsammans med Eli Göndör, fil.dr. i religionshistoria, i 

tankesmedjan Timbros rapport Omvägen om Gud – Svenska kyrkan och opinionsbildningen. 

Även här hänvisar man till Luthers uppdelning mellan andligt och världsligt och ifrågasätter 

om kyrkans deltagande i den politiska debatten är förenligt med hennes lagstadgade identitet 

som en evangeliskluthersk kyrka. ”Därmed uppstår den svåra och i förlängningen faktiskt 

juridiska frågan hur kyrkoledningens teologiska argument ser ut för att rättfärdiga politisk 

aktivism och samtidigt hävda att man följer den evangelisklutherska teologi som är dess 

lagstadgade utgångspunkt.”68 Utifrån samma uppdelning hos Luther menar de att Svenska 

kyrkan snarare ger uttryck för en reformert människosyn än en evangeliskluthersk då de anser 

att de politiska utspelen påminner om lagiskhet och gärningslära. Den lutherska uppfattningen 

beskrivs istället vara att alla människor, kristna eller ej, har ett samhällsansvar och att det ser 

olika ut beroende på sammanhang. De säger vidare att bland dessa uppdrag och ansvar i 

samhället ska kyrkan och gemenskapen i den vara något annat och något mer än dessa. Kyrkan 
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kan komma med ett bidrag till samhällsdebatten men då måste hon hålla fast vid sitt unika 

bidrag och språk, något de menar att hon allt mer kommit bort ifrån.69 

Istället för att komma med ett kristet grundat budskap som är formulerat med trons språk menar 

såväl Borg och Göndör som flera andra debattörer att Svenska kyrkan blivit politiserad och 

enbart företräder en sidas politik. Påståendet att kyrkan bedriver vänsterpolitik har kommit från 

både Moderaternas och Sverigedemokraternas partiledare och obundet liberala och moderata 

ledarskribenter. Att kyrkan bedriver vänsterpolitik, agerar vänstermegafon och att hon blivit en 

vänsterliberal opinionsbildare är några av de argument som framförs för att ifrågasätta hennes 

roll som politisk aktör.70 

Göran Skytte, författare och fri skribent, problematiserar frågan om politik från predikstolen. 

Han menar att det kan vara väl motiverat att sätta Bibelns budskap i ett samhällspolitiskt 

sammanhang och göra politiska ställningstaganden. Dock får inte prästens politiska uppfattning 

bli viktigare än evangeliet. Han ställer sig också frågan om alla politiska inriktningar accepteras 

och om de skulle tillåtas uttrycka sina åsikter i Svenska kyrkans predikstolar, t.ex. i abortfrågan? 

Skyttes eget svar blir nej, vilket han konstaterar sätter ord på det problematiska, att bara vissa 

politiska åsikter anses godtagbara i Svenska kyrkan idag. Även Brita Häll, ledarskribent, 

framhåller att kyrkan i sitt samhällsengagemang både måste undvika att bli partipolitisk likväl 

som privatmoralisk. Ärkebiskop Antje Jackelén, som försvarar en politiskt aktiv kyrka, 

uttrycker att det vore en synd om kyrkans politiska engagemang skulle resultera i ett ensidigt 

företrädande av ett partis åsikter och politik. Kyrkans uppdrag är att förkunna evangeliet i ord 

och handling, inte något partis partiprogram.71 

Utöver kritiken om att Svenska kyrkan har en politisk tendens grundar sig även argumenten 

mot hennes politiska engagemang i att hennes företrädare anses komma med orealistiska 

politiska utspel som det varken finns svar på hur eller vem som ska genomföra. Niklas Ekdal, 

politisk redaktör, och Borg framför i varsin debattartikel en liknande kritik om att om 

biskoparna gör sakpolitiska utspel så får de även vara beredda på att avkrävas sakpolitiska svar. 

Att enbart komma med politiska utspel utan några fortsatta svar på lösningar i frågan anser Borg 

vara både ansvarslöst och oseriöst. ”Att använda sin maktposition för åsikter i tunga 

samhällsfrågor för att sedan retirera och påstå att man inte har några lösningar är inte seriöst.”72 
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Likt Borg och Ekdal framförde Jonas Gräslund, präst, kritik mot juluppropet 2016 för att det 

inte ser till de långsiktiga konsekvenserna och att även kyrkan måste kunna sätta upp en gräns 

för solidariteten. Tron på att man kan styra ett land efter bergspredikans etik och helt leva efter 

evangelium gör att kyrkans företrädare tappar trovärdigheten i den politiska debatten.73 

Vissa debattörer menar också att det är fel av Svenska kyrkan att driva politiska frågor då de 

anser att det är exkluderande och splittrar kyrkan. Maria Ludvigsson, liberal debattör, uttrycker 

i en av sina debattartiklar att det är hon och de andra kristna medlemmarna i Svenska kyrka som 

exkluderas, de som söker sig till kyrkan för att fördjupa sig i sin tro. Kyrkan ska vara en helig 

plats, inte ett forum där man legitimerar politiska åsikter i Guds namn. Catarina Kärkkäinen, 

ledarskribent, menar att de politiska utspelen främst är exkluderande då det inte finns någon 

kristen politisk ideologi och att det kommer få till följd att de som inte delar de politiska åsikter 

som kyrkan ger uttryck för kommer söka sig till andra sammanhang för att möta Gud. Att 

kyrkans politiska engagemang inte har stöd hos kyrkans medlemmar framhålls av bland annat 

Aron Emilsson, Sverigedemokraternas talesperson i trossamfundsfrågor. Han och andra 

debattörer menar att politiska utspel har låg prioritet bland medlemmarna och att utspel som 

lutar åt ett politiskt håll inte är representativt för de som är med i kyrkan och heller inte önskvärt 

från deras sida.74 

Många av kritikerna framför också att det är fel att blanda ihop religion och politik. Kyrkan ska 

vara en plats för tro och inte politiskt påverkansarbete. Flera menar att Kristus och tron har 

blivit något sekundärt i Svenska kyrkan och att man kommit bort från sitt kärnuppdrag: att 

förkunna evangeliet. Det politiska engagemanget ses bland annat av Ludvigsson som ett uttryck 

för kyrkans vilja att uppfattas som relevant och en anpassning till dagens samhälle. Istället 

efterlyser hon och andra en kyrka som gör det som är unikt för kyrkan och som är tydlig i sin 

teologiska identitet och roll. Att biskoparna utnyttjar sitt ämbete för att driva politik anses vara 

ett exempel på ett sådant avvikande från kyrkans egentliga uppdrag då biskopens uppgift är att 

vara ett enhetens tecken och en andlig ledare för sina stift, inte politisk opinionsbildare.75 
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5.1.2 Argument för  

Biskoparna  

Att den kristna tron kallar kyrkan att vara politisk är ett ofta återkommande argument då 

Svenska kyrkans biskopar motiverar kyrkans deltagande i samhällsdebatten. Ärkebiskop Antje 

Jackelén och biskop Åke Bonnier skriver i var sin debattartikel att Jesus inspirerar och kallar 

kyrkan till att vara en politisk röst för rättvisa och alla människors lika värde. Jackelén uttrycker 

det som att ”det finns något i kristen tro som gör att kristna inte kan låta bli att engagera sig i 

och för världen. Inte konstigt egentligen. Vi lever ju utifrån ”Så älskade Gud världen…” 

(Johannes evangeliet 3:16).”76 Att som kyrka inte delta i samhällsdebatten eller engagera sig i 

det som sker utanför kyrkans väggar är att försumma kyrkans kallelse och uppgift, ett liv i Jesu 

efterföljelse som manar till att vara en tydlig röst i samhällsdebatten. Jackelén skriver 

tillsammans med biskop HansErik Nordin och biskop Thomas Söderberg att tron på Gud leder 

till en politisk reflektion och att denna reflektion också måste få komma till uttryck i 

samhällsdebatten.77 

Att Svenska kyrkans politiska engagemang inte är förenligt med Luthers tvåregementslära 

bemöts både av Jackelén och av biskop Per Eckerdal. Jackelén menar att det historiskt skett en 

misstolkning av Luthers tankar om uppdelningen mellan andligt och världsligt. De två 

regementena är uttryck för Guds två olika sätt att styra i världen och uppdelningen mellan dem 

ska främst ses som en hjälp för att förstå den rätta relationen mellan tro och politik, inte att strikt 

skilja dem åt. Därmed konstaterar hon att kyrkan har till uppgift att göra sin röst hörd i 

samhället. Eckerdal lyfter att man i sitt applicerande av tvåregementsläran på vår tid måste ha 

Luthers tid och kontext i minnet där en sekulär stat och tron som något privat var något 

otänkbart. Han menar dock att det finns delar av Luthers lära som är fullt möjligt att tillämpa 

även idag. Kyrkans plikt att reagera när den styrande makten bedriver en politik som går emot 

Guds vilja och innebär ett missbruk av den makt man fått av Gud anser Eckerdal har samma 

giltighet idag. Han menar därför att kyrkan utifrån sin tro har till uppgift att vara en röst i viktiga 

samhällsfrågor, som en av flera aktörer i det svenska civilsamhället.78 
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Även Cristina Grenholm, kyrkosekreterare Svenska kyrkan, bemöter kritiken mot Svenska 

kyrkans politiska engagemang i förhållande till tvåregementsläran.79 Hon menar att 

tvåregementsläran snarare inspirerar lutherska kyrkor att ta plats i samhällsdebatten än att ta 

avstånd från den och hävda en strikt uppdelning mellan det andliga och världsliga. Likt 

Eckerdal och Jackelén lyfter hon att man måste ha en historisk förståelse för i vilken tid dessa 

tankar formulerades av Luther och att för honom var de två regementena ett uttryck för Guds 

två olika sätt att verka i världen. De två regementena berörde varandra och Gud är aktiv i dem 

båda. Det motiverar enligt Grenholm att kyrkan idag på samma sätt ska verka både i sitt eget 

givna sammanhang och i samhället, att evangeliet kallar kyrkan att förkunna sitt budskap både 

i och utanför kyrkans väggar och att vara en röst mot orättvisor och förtryck. En strikt 

uppdelning mellan andligt och världsligt är därför inte förenlig med dagens förståelse och 

tolkning av tvåregementsläran, något som också kommer till uttryck i Svenska kyrkans svar på 

Timbros rapport Omvägen om Gud – Svenska kyrkan och opinionsbildningen vilket skrevs 

under av Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg. ”Luther talar förvisso om två 

regementen, men såväl i Nya testamentet som hos Luther själv är det tydligt att det finns ett 

rike; Guds rike. Både den andliga och världsliga sfären står under Guds omsorg, och luthersk 

teologi hjälper oss att se förhållandet mellan dem snarare än att isolera dem från varandra.”80 

Vidare skriver man i sitt svar att både kyrkan och enskilda kristna är kallade att stå upp och 

agera mot orättvisor och att man genom det motiverar kyrkans engagemang i t.ex. klimatfrågan 

som man ser som en global rättvisefråga.81 

Att Svenska kyrkan anses vara politiserad och ha en viss politisk tendens tillskriver Jackelén de 

politiska partierna. Hon menar att kyrkan bara följer sitt uppdrag och att det är vissa politiska 

grupper som sätter dessa politiska etiketter på henne. Kyrkans politiska engagemang bottnar 

och finner sin inspiration i evangeliet, inte i rådande politiska vindar. Att politiska partier 

motsäger sig kyrkans uppgift att förkunna evangeliet även utanför kyrkan och finner budskapet 

problematiskt anser Jackelén är något som snarare partierna får hantera än att kyrkan ska avstå 

från att följa sin kallelse. Både i Svenska kyrkans svar till Timbrorapporten och i Grenholms 

                                                 
79 Då Grenholm skriver sin debattartikel i rollen som kyrkosekreterare, en position som innebär ett samordnande 
ansvar för Svenska kyrkans teologi på nationell nivå, räknar jag henne som en företrädare för Svenska kyrkan 
även då hon inte innehar ämbetet biskop. Med samma anledning placeras också Svenska kyrkans svar på 
Timbros rapport under denna rubrik.  
80 Svenska kyrkan, Uttalande med anledning av Timbros rapport "Omvägen om Gud". 
81 Grenholm 2017a. Svenska kyrkan, Uttalande med anledning av Timbros rapport "Omvägen om Gud". 



 

38 
 

debattartikel framhålls det att kyrkan i sina påskupprop 2005 och 2011 och juluppropet 2016 

kritiserat politik förd av såväl Alliansregeringen som socialdemokratiskt ledda regeringar.82 

Att försvara alla människors lika värde, värna skapelsen och stå upp för grundläggande värden 

lyfts ofta fram av biskoparna som kyrkans uppgift och att hon därmed inte kan förhålla sig 

passiv till en samhällsutveckling där detta åsidosätts. KG Hammar, tidigare ärkebiskop, skrev 

under sin tid som ärkebiskop att kyrkan alltid ska stå på de marginaliserades sida och lyfta deras 

perspektiv. Kyrkan ska både visa på de problem som finns i samhället och vara en stärkande 

kraft bland alla de som verkar för ett mer solidariskt och rättvist samhälle. Att det är kyrkans 

ansvar att reagera när människovärdet och skapelsen hotas understryker både Jackelén och 

Eckerdal i en gemensam debattartikel, Söderberg och tidigare ärkebiskopen Anders Wejryd. 

Både Söderberg och Wejryd menar att kristna och kyrkan har perspektiv som behövs i debatten 

om de globala utmaningarna och rättvisefrågorna och att man därmed också har ett ansvar att 

ta plats i det politiska samtalet om dem.83 

Att tron och kallelsen för med sig värderingar som även bör få politiska konsekvenser för en 

kristen i vardagen framhåller Grenholm i en debattartikel om kyrkan och kristna individers 

politiska engagemang. Dessa två står inte i motsats till varandra utan Grenholm ser både att 

varje enskild kristen i överensstämmelse med luthersk tradition anses bemyndigad att agera och 

fatta beslut i både politiska och religiösa frågor och att kyrkan genom sitt samhällsansvar har 

ett budskap in i den politiska debatten. På kritiken riktad mot Svenska kyrkans deltagande i 

samhällsdebatten svarar Jackelén att det hör till kyrkans väsen att i ord och handling förkunna 

evangeliet och i likhet med Jesus stå upp för de svaga. Att vara kyrka innebär ett samhällsansvar 

och därmed också ett politiskt engagemang.84 

Ser man till hur biskoparna argumenterar då de deltar i den sakpolitiska debatten finns det oftast 

någon teologisk förankring och motivering i den framförda åsikten. I klimatfrågan talar man 

ofta om skapelsen och människans ansvar att ta hand om och förvalta den medan man i andra 

frågor motiverar försvarandet av alla människors lika värde och rättigheter med att alla är 

skapade till Guds avbild.  

Som troende utgår vi från att varje människa är skapad till Guds avbild, att varje människa 

är unik. Jesu budskap var, för sin tid, radikalt. Han lyfte fram barnen som ett föredöme och 
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synliggjorde dem. (…) Därför vädjar vi till riksdagens majoritet att ompröva sina 

ställningstaganden och rösta så att barnets intressen säkerställs.85  

Samtidigt förekommer det debattinlägg där teologiska referenser helt saknas och där man 

istället använder sig av ett språk och argument som hade kunnat komma från en sekulär 

civilsamhällesorganisation. Bland debattinläggen finns det både de som innehåller konkreta 

politiska förslag och de som främst har till syfte att pålysa ett problem utan att samtidigt komma 

med några konkreta lösningar på det samma.86 

Andra debattörer  

Att människovärdet är centralt i kristen tro och att kyrkan har till uppgift att försvara det lyfts 

av flera debattörer. Lisa Irenius, kulturchef, skriver att kyrkans engagemang för alla människors 

lika värde sträcker sig utanför kyrkans väggar och att kyrkan kan vara en politisk röst bortom 

partipolitikens ramar. Irenius menar också tvärt emot kritikerna att kyrkan med rätta kan komma 

med orealistiska politiska utspel då samhället och den politiska debatten behöver röster som 

inte kompromissar med människovärdet. Att kyrkan, med bibliskt grundade argument, står upp 

för människors rättigheter och värde anser även Amanda Björkman, ledarskribent, vara något 

som är svårt att ifrågasätta då omsorgen om nästan är högst central i kristen tro.87 

Torbjörn Johansson, rektor på Församlingsfakulteten, debatterar kyrkans roll i samhället utifrån 

Luthers tvåregementslära. Han redogör för uppdelningen mellan andligt och världsligt och att 

kyrkans särskilda uppgift är att predika evangelium men att hon också ska tala om lagen.  

Johansson argumenterar för att kristna ska göra sin röst hörd i samhället när den styrande 

makten bryter mot Guds bud, något han finner grund för i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 

Som kristen ska man inte enbart ta ansvar i kyrkan utan också i samhället. Dock poängterar han 

att det är viktigt att kyrkans företrädare gör det tydligt när de uttalar sig som privatpersoner och 

när de företräder och talar för kyrkan.88 

Att tro inte är något som är enbart privat utan får konsekvenser i det dagliga livet lyfts både av 

Häll och Heberlein. De menar båda att den kristna tron manar till handling och bär på 

värderingar som gör kyrkan politisk och engagerad i samhällsdebatten. Tron kan inte begränsas 

till kyrkans ritualer och det privata utan måste komma till konkret uttryck i ord och handling. 
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Ann Heberlein, skribent och teologie doktor i etik, skriver att Jesus i sina predikningar lyfte 

politiska ämnen, att evangeliet är radikalt och att även om kyrkan inte är en politisk organisation 

så är hon genom sitt budskap kallad att vara politisk som kyrka. ”Att alla, varje människa, man 

som kvinna, svart som vit, oavsett religiös tillhörighet, sexuell läggning, färdigheter, 

egenskaper och prestationer är skapade till Guds avbild. Imago Dei. Tron på det budskapet, 

människan som Guds avbild, manar till handling och innebär att kyrkan med nödvändighet 

också är politisk om vi med politik menar ett engagemang i samhällsdebatten.”89 Häll menar 

vidare att kyrkan är en ideologi och att kyrkan måste göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Att 

alla inte håller med om de uttalanden och ställningstaganden som görs ska inte få tysta henne. 

Står hon inte upp för och talar tydligt om alla människors lika värde även utanför kyrkan 

kommer förtroendet för henne snabbt att försvinna. Även Skytte hör till dem som betonar vikten 

av att kyrkan talar tydligt om Bibelns budskap och att dessa motiverar att hon gör politiska 

ställningstaganden.90 

Jesus och evangeliet som förebild och uppmaning till politiskt engagemang skriver även Mats 

Hermansson, präst, om. Eftersom Jesus var politisk menar Hermansson att även kyrkan ska vara 

politisk. Utifrån sin tro och tradition har kyrkan viktiga bidrag att komma med i 

samhällsdebatten och skulle kyrkan avstå från att höja sin röst när människovärdet och 

skapelsen hotas så sviker hon sin kallelse. Även Ann Lång, debattör, och Håkan Arenius, 

skribent, skriver i sina respektive debattartiklar att evangeliet kallar kyrkan att vara en röst för 

de svaga och utsatta i samhället. Att det politiska engagemanget ska ta sin utgångspunkt i Bibeln 

framhålls av Arenius och Lång betonar kyrkans uppgift att vara ett salt i det politiska samtalet.91 

Att Svenska kyrkan är en del av det svenska civilsamhället gör henne enligt andra debattörer 

till en legitim politisk aktör. Även om kyrkans företrädare inte är experter i alla politiska 

sakfrågor har de enligt Ekdal samma rätt att uttala sig i den politiska debatten. Han framhåller 

också att de frågor som kyrkan har särskild kunskap i berör fler områden i samhället än vad 

många ofta är medvetna om. Även Borg och Göndör, som också riktar mycket kritik mot hur 

Svenska kyrkans politiska engagemang har och idag tar sig uttryck, förvarar Svenska kyrkans 

samhällsengagemang, både utifrån att kyrkan är en del av civilsamhället och att ett engagemang 

i och en vilja att ta ansvar i samhället är något som går att teologiskt motivera för en kyrka.92 

                                                 
89 Heberlein 2016. 
90 Heberlein 2016. Häll 2010. Häll 2011. Skytte 2010. 
91 Arenius 2014. Hermansson 2014. Lång 2017.  
92 Borg & Göndör 2016, 4, 7, 17, 19. Ekdal 2001. 
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5.2 Sammanfattning  

Bland de debattörer som argumenterar emot att Svenska kyrkan ska agera som en politisk aktör 

förekommer argument som både hävdar att religion och politik inte ska blandas samman, att 

kyrkan bedriver vänsterpolitik, att politiska ställningstaganden är exkluderande och att det går 

emot medlemmarnas åsikter om vad kyrkan bör göra och prioritera. De debattörer som har en 

teologisk och kyrkohistorisk utgångspunkt i sin argumentation hävdar att Svenska kyrkans 

politiska engagemang inte är förenligt med Luthers tvåregementslära. Kristen tro kan leda till 

politiskt engagemang men det är varje enskild kristens uppgift att agera i samhället utifrån sin 

tro, inte biskoparnas eller kyrkan som institution.   

Samtidigt finns det bland de kritiska rösterna också de som inte motsätter sig en politiskt aktiv 

kyrka utan istället ser henne som en av många aktörer i civilsamhället med samma rätt att delta 

i den politiska debatten. Dock ställer man sig kritisk till på vilket sätt kyrkans politiska 

engagemang idag tar sig uttryck där man menar att man ser en tydlig politisk tendens, att kyrkan 

allt mer liknar de politiska partierna i sin retorik och att de politiska utspelen sällan innehåller 

seriösa och hållbara förslag på lösningar utan mest en kritik mot rådande läge. 

Då biskoparna argumenterar för Svenska kyrkans deltagande i samhällsdebatten är det främst 

argumentet om kyrkans kallelse och uppgift att stå upp för och försvara vissa grundläggande 

värden så som alla människors lika värde och skapelsens integritet som framförs. Då Jesus var 

politisk och talade om rättvisa och tog parti för de utstötta och marginaliserade måste även 

kyrkan göra det, det är ett ansvar som vilar på kyrkan enligt biskoparna. Att kyrkan drivs av sin 

tro och uppdraget att förkunna evangeliet i ord och handling är också argumentet man använder 

för att bemöta kritiken om politisk tendens.  

Om Luthers tvåregementslära skriver biskoparna att den inte ska ses som en strikt separation 

mellan andligt och världsligt utan som ett sätt att förstå relationen mellan dem. Gud är aktiv i 

båda regementena och därmed ska också kyrkan agera i dem båda. De framhåller att man måste 

se på tvåregementsläran med en förståelse för den historiska kontext den är skriven i och att 

mycket har förändrats i samhället sedan Luther formulerade sina tankar. Uppdraget att vara en 

kritisk och agerande röst då den styrande makten missbrukar den makt de fått från Gud är dock 

en lika viktig och aktuell uppgift för kyrkan idag. 

Bland andra debattörer som försvarar kyrkans deltagande i den politiska debatten menar man 

att kyrkan har ett viktigt bidrag att komma med i form av en röst för det okränkbara 

människovärdet och att det är svårt att ifrågasätta en samhällsengagerad kyrka som grundar sitt 
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engagemang i sin tro och i Bibeln. Att kristen tro manar till handling och att både enskilda 

kristna och kyrkan är kallade att ta politisk ställning framhålls också. Tron gör kyrkan politisk 

vilket också måste få konkreta uttryck. Det lyfts också att kyrkan är en av många 

civilsamhällesaktörer och därmed har samma rätt att göra sin röst hörd i debatten. Även bland 

dessa debattörer lyfts frågan om tvåregementsläran och likt biskoparna påpekar man kyrkans 

uppgift att reagera då den styrande makten för en politik som innebär ett missbruk av den makt 

man fått av Gud. 

5.3 Diskussion 

I debatten om Svenska kyrkan som en politisk aktör förekommer både argument som är av 

betydelse och andra som kan bedömas som irrelevanta. Att Svenska kyrkan anklagas för att 

vara vänsterpolitisk eller att hon har en viss politisk tendens är för denna uppsats ett oväsentligt 

argument. Det jag ämnar undersöka är om Svenska kyrkan ska delta i debatten eller ej och då 

är hennes eventuella åsikter i en viss fråga och vilken politisk inriktning de tar inte av intresse. 

Det intressanta är t.ex. inte om Svenska kyrkan argumenterar för eller emot abort, utan om hon 

ska vara med och göra sin röst hörd i abortdebatten över huvud taget. Med det sagt är inte frågan 

om politisk tendens oviktig utan visar på betydelsen av att kyrkan tydligt motiverar sina 

politiska utspel teologiskt för att på så vis göra det tydligt att man i enlighet med vad Lutherska 

världsförbundet skriver alltid har Guds ord och evangeliet som grund och riktmärke i sitt 

samhällsengagemang. Saknas den teologiska reflektionen och motiveringen är det enklare att 

endast se kopplingarna till de partier som gör liknande ställningstaganden och därmed anklagas 

för att vara partipolitisk. Vad som går att konstatera är att en partipolitisk kyrka är något som 

både de som argumenterar för och emot Svenska kyrkan som en politisk aktör bedömer som 

något problematiskt.93 

Av samma anledning är även argumentet att Svenska kyrkan kommer med oseriösa och ej 

hållbara politiska förslag inte ett aktuellt argument då det rör debattens innehåll och inte själva 

deltagandet i den. Dock är det rimligt att tänka att om man från Svenska kyrkans sida vill bli 

tagen på allvar då man gör sin röst hörd i den politiska debatten bör man också agera på ett sätt 

som gör att andra tar en seriöst och är villig att lyssna på en. Detta samtidigt som man ska stå 

upp för och argumentera utifrån den kristna tro som man har sin grund i, en tro som bär på ett 

budskap och värden som är radikala och ibland inte möjliga att kompromissa med. 

                                                 
93 Lutherska världsförbundet 2016, 28–29. 
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Bland de kritiska rösterna menar man att tro och politik inte hör ihop medan man bland de som 

argumenterar för en politiskt aktiv kyrka hävdar att kyrkan genom sin tro och sitt 

samhällsansvar blir och är kallad att agera politiskt. Ser man till vad reformatorerna på 1500

talet skrev var de tydliga med att evangeliet enbart hör till det andliga regementet och inte 

kommer med några nya lagar för det världsliga livet, att andlig och världslig makt inte ska 

förväxlas, att det världsliga styret är tillsatt av Gud och att det därför ska lydas och följas, att 

evangeliet inte får bli en laglära samt att lag och evangelium inte får sammanblandas. Lutherska 

världsförbundet menar istället i sitt dokument från 2016 att kyrkan är kallad till att engagera sig 

i det världsliga regementet, att man ska vara salt och ljus i världen, att man som kyrka ska agera 

för rättvisa och människors värde och när så krävs bedriva opinionsarbete och påverka de 

politiska besluten i en så rättvis och solidarisk riktning som möjligt. Huruvida tro och politik 

ska separeras eller ej får man olika svar på beroende på till vilken källa man vänder sig. I 

bedömningen av vilket av argumenten som ska ses som det mest rimliga anser jag att kontexten 

och tiden då de formulerades bör vara en aspekt som vägs in. Reformatorerna skrev i en tid som 

skiljer sig stort från den vi lever i och formulerade sig utifrån sin tids frågor. Lutherska 

världsförbundets svar och tolkning speglar bättre den tid som Svenska kyrkan verkar i nu och 

därmed borde dess uppfattning i frågan väga tyngre i bedömningen av argumenten om tro och 

politik hör ihop eller ej.94 

Om man då hävdar att tro och politik hör ihop finns fortfarande diskussionen om det är enskilda 

kristna som är kallade att omsätta sin tro till politiskt handlande eller även kyrkan som 

institution. För det första skrev Luther att alla människor genom sitt förnuft har en förmåga att 

handla gott och att man inte behöver ha tagit emot evangeliet för att få en kunskap om detta. 

Han menade också att den kristna etiken endast hör till den privata sfären medan man i det 

offentliga ska leva efter en sekulär ordning. I bekännelseskrifterna kan man på flera ställen läsa 

om att de troende bör göra goda gärningar och att individen har en kallelse att tjäna nästan. 

Medan reformatorerna enbart talar om den enskilde kristne framhåller Lutherska 

världsförbundet både den enskildes och kyrkans gemensamma kallelse att engagera sig i 

världen. De skriver att vara kyrka innebär en kallelse till att vara en röst i samhällsdebatten och 

att genom dopet är var och en kallad att förverkliga kyrkans uppdrag. Likt föregående argument 

blir det på nytt en fråga vilken källa man ger störst tyngd. Att tron kan och bör få konsekvenser 

som kan yttra sig i politiskt handlande för den enskilde kristne tycks det inte råda några tvivel 

                                                 
94 Augsburgska bekännelsen 1985, 82–83. Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 234–235. 
Konkordieformeln 1985, 514–515, 597, 601–603. Lutherska världsförbundet 2016, 11–12, 18–19, 22, 26, 28–29. 
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om. Det är en stor skillnad i tid och kontext mellan då reformatorerna och Lutherska 

världsförbundet skriver sina utläggningar om tvåregementsläran. Då den senare av de två i 

betydligt högre grad reflekterar den verklighet som Svenska kyrkan idag verkar i får den anses 

ha tolkningsföreträde då det råder skilda uppfattningar mellan de två i frågor om kyrkans 

politiska roll. Därmed bör man se det som rimligt att argumentera för att även kyrkan kan och 

ska agera i samhällsdebatten.95 

Svenska kyrkans biskopar motiverar kyrkans politiska engagemang med att det hör till kyrkans 

uppdrag och kallelse att göra sin röst hörd i den politiska debatten och stå upp för rättvisa och 

solidaritet. Det som går att invända mot detta är idén hos Luther om att andligt och världsligt 

ska hållas isär och att man ska lyda den världsliga makten då den är tillsatt av Gud och ett 

uttryck för Guds kärlek till världen. Dock poängterar reformatorerna att om den styrande 

makten handlar på ett sätt som går emot Guds ord bör man inte längre lyda utan istället 

protestera. Guds ord ska gå före människans. I bekännelseskrifterna står det också skrivet att 

goda gärningar är en nödvändig följd av tron och att avsaknaden av dessa istället är bevis på en 

falsk och osann tro. Lutherska världsförbundet förmedlar samma ståndpunkt då de skriver att 

Guds engagemang i världen inspirerar både kristna och kyrkan till att engagera sig i densamma. 

Som kyrka är man kallad att vara en röst i samhällsdebatten, att både lokalt och globalt 

återspegla och förkroppsliga evangeliet och att man inte kan blunda för förtryck och orättvisor 

utan istället måste agera och stå upp för de marginaliserade och att det kan ske genom både 

förkunnelse, profetisk diakoni och opinionsarbete. Om kyrkan kan identifiera politiska beslut 

och samhällsstrukturer som man kan hävda går emot Guds vilja och ord tycks det finnas en 

samstämmighet mellan källorna att då är det motiverat med ett politiskt engagemang från 

kyrkan.96 

Att det är fel av biskoparna att i sin ämbetsroll uttala sig i politiska frågor är ett annat argument 

som använts mot Svenska kyrkans politiska engagemang. Här är reformatorerna tydliga med 

att den världsliga och andliga makten inte ska lägga sig i varandras angelägenheter och att den 

andliga makten inte ska lägga sig i de världsliga ordningarna eller göra några anspråk på kunglig 

makt. Lutherska världsförbundet talar inte specifikt om biskoparnas roll och uppdrag men då 

de argumenterar för att kyrkan har som uppdrag att vara en profetisk röst och ha ett engagemang 

                                                 
95 Augsburgska bekännelsen 1985, 65. Billing 1971, 160. Grenholm 2014, 58, 62–63. Grenholm & Gunner 2014, 
174, 178. Konkordieformeln 1985, 512–513, 591–594. Lutherska världsförbundet 2016, 11–12, 18, 21–22, 28. 
96 Augsburgska bekännelsen 1985, 62. Frostin 1994, 106, 118–119, 142–143, 145–146. Grenholm 2014, 66–67, 
157–158. Lohse 1999, 319–320. Lutherska världsförbundet 2016, 11–12, 22, 24. Luthers lilla katekes 1985, 375. 
Schmalkaldiska artiklarna 1985, 336. 
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för världen är det troligt att biskoparna ryms inom denna kallelse också. I debatten om 

biskoparnas politiska roll lyfte Borg biskopsbrevet från 1990 om kyrkans ämbeten där man kan 

läsa att samhällsfrågor som går att koppla till kristen tro och etik hör till biskoparnas uppgift att 

bevaka och även att delta i det offentliga samtalet om dessa och där vara en röst för kyrkans tro 

och värderingar. Här poängteras också att det är Guds ord som är enda möjliga utgångspunkt 

då biskopen ska göra uttalanden i kyrkans namn. Även om reformatorerna här menar att 

biskoparna inte ska agera i politiska frågor har de också uttryckt att då den styrande makten går 

emot Guds vilja och ord är det kyrkans roll att protestera och att hos var och en bör den kristna 

tron få goda gärningar till följd. Detta borde även vara något som gäller biskoparna. Så sett till 

tidigare argumentationer bör även biskoparna räknas in i kyrkans kallelse att engagera sig för 

en bättre och rättvisare värld vilket kan få konsekvensen av ett deltagande i den politiska 

debatten.97 

Att Svenska kyrkans politiska engagemang upplevs som exkluderande av vissa debattörer och 

att det inte stämmer överens med medlemmarnas åsikter anser jag i denna fråga inte är ett 

relevant argument. Om det konstaterats att kyrkan har en kallelse att engagera sig i samhället 

och världen och att reagera då den styrande makten för en politik som kan anses gå emot Guds 

ord bör det väga tyngre än att en grupp medlemmar inte gillar detta. Att vara sann mot sin 

identitet och kallelse samt att Guds ord väger tyngre än människors, både makthavare och 

kyrkans medlemmar inräknade, bör ses som tyngre vägande argument än att det politiska 

engagemanget är exkluderande eller ej i överensstämmelse med alla medlemmars önskemål 

och prioriteringar gällande kyrkan. 

Då tvåregementsläran lyfts som argument har kritikerna framfört åsikter om att Svenska 

kyrkans deltagande i den politiska debatten strider mot dessa idéer hos Luther. De som försvarar 

kyrkans deltagande menar istället att den historiska tolkningen av tvåregementsläran, vilken 

kritikerna hänvisar till, är en feltolkning och att man istället bör se den som en hjälp för att 

förstå relationen mellan andligt och världsligt snarare än att strikt skilja dem åt. Utifrån de 

diskussioner som förts ovan rörande flera aktuella delar av tvåregementsläran är det svårt att 

hävda en strikt uppdelning och isolering av det andliga och världsliga. På samma sätt som Gud 

är aktiv i de båda regementena är kyrkan kallad till att stå upp för Guds vilja och förkroppsliga 

evangeliet både inom och utanför kyrkans väggar. Dock bör det fortfarande betonas att det finns 

skillnader mellan de två regementena och att det är något som man från kyrkans sida måste vara 

                                                 
97 Augsburgska bekännelsen 1985, 82–83. Biskopsmötet 1990, 19–20. Lutherska världsförbundet 2016, 11, 22. 
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medveten om samt att kyrkans närvaro i det världsliga regementet alltid måste vara teologiskt 

grundad och reflekterad. 

Utifrån den debatt som det redogjorts för i detta kapitel kan man se att de som argumenterar för 

en politiskt aktiv kyrka skulle kunna ställa sig bakom en profetisk politisk teologi då den 

stämmer väl överens med uppfattningen att kyrkan med utgångspunkt i evangeliet och sin 

kristna tro ska vara en kritisk röst i debatten för ett mer rättvist samhälle. De debattörer som 

menar att kyrkan över huvud taget inte ska syssla med politik ligger närmast att placeras under 

kategorin sekteristisk politisk teologi främst utifrån att man menar att kyrkan ska hålla sig borta 

ifrån samhällsdebatten och den styrande makten. En grupp som inte går att placera in i någon 

av de tre kategorierna är de som menar att enskilda kristna kan agera politiskt utifrån sin tro 

men inte kyrkan som institution. Då denna grupp påminner mycket om den profetiska politiska 

teologin men på ett individuellt plan skulle de kunna kategoriseras som individuell profetisk 

politisk teologi med den viktiga skillnaden att det är den enskilde kristne och inte kyrkan som 

ska förkroppsliga evangeliet i samhället. Bland debattörerna har det inte gått att identifiera 

någon som förespråkar en legitimerande politisk teologi. En kyrka med nära band till staten och 

som ger sitt stöd till och teologiskt legitimerar dess politik är varken något som de som är för 

eller emot en politiskt aktiv kyrka önskar se. Sett till den argumentationsanalys som gjorts i 

detta kapitel kan man konstatera att de argument som förespråkar en politiskt aktiv kyrka är de 

som i en klar majoritet av fallen bedömts som de mest relevanta och rimliga. Därmed talar 

också resultatet från denna analys för en profetisk politisk teologi i frågan om Svenska kyrkans 

roll som politisk aktör i dagens samhälle. 

 

6. Kritisk diskussion och slutsatser 

Med utgångspunkt i debatten om Svenska kyrkan som politisk aktör kommer jag i detta kapitel 

att föra en diskussion och presentera mina slutsatser kring vilken som bör anses vara den mest 

rimliga synen på Svenska kyrkans roll i den politiska debatten idag utifrån att hon är en 

evangeliskluthersk kyrka.  

6.1. Kritisk diskussion 

Martin Luther och de övriga reformatorerna levde och tänkte i en tid som på många sätt skiljer 

sig från den som Svenska kyrkan och hennes biskopar verkar i idag. Religionens och kyrkans 

plats i samhället och människors liv samt de makt och samhällsstrukturer som gällde då är bara 
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några exempel där vi idag istället ser ett samhälle med en sekulär stat som bygger på 

demokratiska principer och där olika religiösa grupper lever sida vid sida med dem som inte 

anser sig ha någon religiös tro. Är det då möjligt och rimligt att tänka att man kan överföra en 

samling idéer om hur kyrkan och de troende ska förhålla sig till den politiska makten när 

spelplanen och spelreglerna har förändrats i grunden? 

Som jag tidigare har redogjort för så besvarade reformatorerna sin tids frågor om relationen 

mellan kyrkan och den politiska makten och på samma sätt besvarar Lutherska världsförbundet 

i sitt dokument samma frågor men utifrån vår tids förhållanden och förutsättningar. Att ständigt 

tolka tron på nytt och leva sig in i vad den har att säga till den enskilde kristne, kyrkan och 

samhället i varje ny tid är ett ständigt pågående uppdrag enligt den lutherska 

tolkningstraditionen som Svenska kyrkan är en del av. I inledningen till kyrkoordningens första 

avdelning kan man läsa att de evangelisklutherska bekännelseskrifterna vittnar om hur man då 

utlade tron och besvarade sin tids frågor. Sedan dess har man som kyrka fortsatt att utlägga och 

uttrycka sin tro i bekännelser, skrifter, gudstjänstböcker och dokument och att det är en ständigt 

pågående process som kyrkan har att göra i de kontexter och sammanhang som hon finns i. Det 

betonas också att ”Varken trosbekännelserna eller läran är föremål för tro. De redovisar vad 

kyrkans övertygelse består i och utlägger tron.”98 Bekännelserna och läran reflekterar den tid 

kyrkan verkar i och hur hon där ser på och tolkar sin tro. Kyrkans tro och vad hon bekänner är 

det samma men på vilket sätt hon förstår detta och ger uttryck för det förändras och kommer så 

också att göra i framtiden. En teologisk reflektion där kontexten och tiden som hon är kyrka i 

får möta och ställa nya frågor till den kristna tron är därmed en del av vad det är att vara en 

evangeliskluthersk kyrka.99 

Denna förståelse av och syn på bekännelseskrifterna talar för att Lutherska världsförbundets 

utläggning av tvåregementsläran och synen på relationen mellan kyrka och politik är den 

tolkning som man från kyrkans håll anser är den nu gällande, snarare än den som reformatorerna 

formulerade på 1500talet. Dokumentet från Lutherska världsförbundet reflekterar de frågor 

och situationer som dagens lutherska kyrkor ställs inför och hur de tolkar den kristna trons 

budskap och kallelse in i vår tid. Vissa delar kan man se är lika gällande idag, så som kyrkans 

uppdrag att reagera mot skadliga strukturer och beslut som man som kyrka anser går emot Guds 

vision om överflödande liv till hela skapelsen medan man idag talar om den världsliga makten 

                                                 
98 Kyrkoordningen Första avdelningen inledning.  
99 Billing 1971, 13, 20. Frostin 1994, 1, 53. Kyrkoordningen Första avdelningen inledning. Lohse 1999, 314–
315. 
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på ett annat sätt än vad Luther gjorde. Likväl som man i domstolar idag inte dömer med 

lagböcker från 1500talet utan använder omarbetade och för vår tid och våra 

samhällsförhållanden anpassade lagsamlingar, kan det tyckas mest naturligt att låta dagens 

kyrkliga företrädare reflektera kring och besvara frågan om relationen mellan tro och politik 

snarare än människor som hade en helt annan utgångspunkt i sitt tänkande och inte kunde 

föreställa sig det samhälle vi ser idag. 

Om Lutherska världsförbundets tolkning av tvåregementsläran, som försvarar en politiskt aktiv 

kyrka, är den tolkning som anses vara ett uttryck för kyrkans tro och bekännelse i dessa frågor 

idag bör man kunna se Svenska kyrkan som en av många civilsamhällesaktörer med samma rätt 

och möjlighet som andra aktörer att yttra sig i och delta i den politiska debatten. Frågan är dock 

på vilket sätt och med vilket syfte samtidens kyrka ska delta i samhällsdebatten? Staten ska vara 

sekulär men samhället kan fortfarande rymma religiösa aktörer som utifrån sin vision, precis 

som andra aktörer, vill verka för ett gott samhälle. Därmed bör man också kunna se Svenska 

kyrkan som en politisk aktör utifrån definitionen av det som ”någon som på ett eller annat sätt 

är med och agerar i processen för offentligt beslutsfattande”. De argument som förekom i 

debatten och som ansågs sanna och rimliga, utifrån det som presenterats i den idéhistoriska 

översikten och i relation till den samtid som kyrkan verkar i, talar också för kyrkan som en 

politisk aktör. De talar för att den kristna tron kallar till samhällsengagemang, att tro och politik 

inte ska hållas isär, att både kristna som individer och kyrkan som gemenskap är kallade att 

agera för det goda och att nutida dokument motiverar att kyrkans biskopar uttalar sig i för 

kyrkan angelägna samhällsfrågor. Att hänvisa till Luthers tvåregementslära och utifrån den 

argumentera mot Svenska kyrkan som en politisk aktör blir därmed svårt, både sett till 

argumentationsanalysen och på vilket sätt Svenska kyrkan ser på sina bekännelseskrifter.100 

Dock finns det centrala delar som Svenska kyrkan inte kan bortse ifrån om hon ska kunna 

legitimera sin roll som politisk aktör och att den ska fylla någon funktion. Att teologiskt 

motivera och förankra sitt politiska engagemang är grundläggande både för att visa på varför 

det är relevant för kyrkan att uttala sig i frågan och för att kunna bidra med det som är unikt för 

kyrkan. Uteblir den teologiska argumentationen kommer man låta som vilken annan aktör som 

helst vilket medför att man bara blir en av många röster som säger samma sak. Tanken om att 

Guds ord är den enda och givna utgångspunkten då kyrkan uttalar sig i politiska frågor är också 

                                                 
100 Detta går att jämföra med den kritik som Mattias Martinson framför mot Annika Borg och hennes 
argumentation mot Svenska kyrkan som en politisk aktör. Martinson menar även han att en argumentation 
utifrån Luthers tvåregementslära inte är hållbar och att det istället är berättigat för kyrkliga företrädare att delta i 
den politiska debatten. Martinson 2017, 131–132, 143–145, 149. 
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något som biskoparna själva har fastslagit och uttrycker i sitt biskopsbrev om kyrkans ämbeten. 

Det är också genom att påvisa att den styrande maktens handlande strider mot Guds ord som 

reformatorerna menade att man kan motivera att kyrkan och de troende inte ska lyda den 

politiska makten utan istället protestera. Att inte låta sig styras och påverkas av politiska 

majoriteter och populistiska åsikter utan alltid söka Guds vilja och låta sig ledas av den, även 

då det innebär obekväma åsikter som möter kritik, är även det avgörande för kyrkans 

trovärdighet som en politisk och profetisk röst i samhället.  

Med den teologiska motiveringen ökar tydligheten med vad det är som driver kyrkan i sitt 

politiska engagemang, att man som kyrka är politisk utifrån sin tro och inte partipolitisk som 

kritikerna ibland menar. Skulle kyrkan enbart företräda och argumentera i linje med ett partis 

politik och bli en partipolitisk aktör skulle hon, med ärkebiskop Antje Jackeléns ord, synda. 

Kyrkan ska i ord och handling förkunna evangeliet, inte något partis partiprogram. Att man 

måste vara medveten om syftet med sitt deltagande och sin roll i den politiska debatten samt i 

vilket sammanhanget man uttrycker sig är ett bidrag och en vägledning från Luthers 

tvåregementslära till kyrkans debattörer idag. Även om man från kyrkans sida kan göra sin röst 

hörd i de båda regementena får man inte förlora förmågan att se skillnaden mellan dem och då 

även sina olika roller i de två regementena. 

Att alltid kunna argumentera för och motivera sina ställningstaganden teologiskt ställer krav på 

kyrkan och dess företrädare. De behöver ständigt reflektera teologiskt kring de samhällsfrågor 

de uttalar sig i och alltid tala med trons språk, något som dock kan vara en utmaning i dagens 

samhälle där det inte är en självklarhet att alla förstår kyrkans språk med dess teologiska 

referenser och bilder. Att se hur man i den politiska debatten kan kommunicera på ett sätt som 

både är tillgängligt och där man inte tappar sin kyrkliga och teologiska identitet blir därför en 

uppgift för den som från kyrkans håll vill delta i det politiska samtalet på ett för kyrkan 

trovärdigt sätt. Annars riskerar man att låta som och därmed också uppfattas som alla andra. 

Efter bedömningen och analysen av argumenten i 2000talets debatt om Svenska kyrkan som 

en politisk aktör talade de starkaste argumenten för en profetisk politisk teologi. Det gjorde 

även analysen av Lutherska världsförbundets dokument medan de lutherska 

bekännelseskrifterna och Luthers tankar om tvåregementsläran bedömdes kunna motivera en 

profetisk politisk teologi eller en legitimerande politisk teologi. De delar i den lutherska 

tvåregementsläran som ger skäl för en legitimerande politisk teologi är ofta de som saknas i de 

senare tolkningarna av relationen mellan tro och politik. Utifrån tanken om den ständigt 

pågående reflektionen över och utläggningen av tron får man anse att det försvagar argumenten 
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för en legitimerande politisk teologi då de idag tolkas på ett annat sätt. En argumentation mot 

en politiskt aktiv kyrka som enbart bygger på hänvisningar till den lutherska traditionen på 

1500talet blir därmed en svag sådan. Man kan också ställa sig frågan om det är hållbart att i 

sin argumentation hänvisa till läroidéer som den berörda parten själv har omprövat och valt att 

tolka på ett nytt sätt? Blir det att utifrån tillskriva kyrkan idéer som man menar att hon ska rätta 

sig efter men som hon själv inte längre anser sig stå bakom och försvara? Liksom politiska 

partier kan ompröva idéer och uppfattningar utifrån nya perspektiv och att samhället förändras 

borde även en kyrka kunna göra det i vissa frågor. 

En profetisk politisk teologi bör därför anses vara den lämpligaste positionen i frågan om 

relationen mellan tro och politik idag. Argumentationsanalysen gav denna hållning sitt stöd då 

de starkaste argumenten, utifrån det idéhistoriska materialet, talade för denna hållning. Kyrkans 

och enskilda kristnas kallelse till samhällsengagemang på trons grund stämmer väl överens med 

den profetiska politiska teologins tanke om en kyrka som med evangeliet och Kristus som grund 

har en vilja att förändra och påverka det omgivande samhället till ett mer rättvist sådant och 

inte backar från att kritisera rådande samhällsordningar och den politiska makten. 

Jag kan alltså konstatera att det går att motivera för en evangeliskluthersk kyrka som Svenska 

kyrkan att delta i den politiska debatten. Men Svenska kyrkan är inte bara en luthersk kyrka och 

del av den luterska kyrkogemenskapen, hon är också en del av den världsvida kyrkan med en 

mångfald av uttryck och tolkningar av den kristna tron. Ser man till företrädarna för de andra 

stora grenarna i den kyrkliga familjen finner vi även där att kyrkans företrädare gör sina röster 

hörda och engagerar sig i politiska frågor. Bartholomeus I, ärkebiskop av Konstantinopel, Nya 

Rom och ekumenisk patriark, har för sitt miljö och klimatengagemang kommit att kallas den 

gröna patriarken och påve Franciskus har också han under lång tid visat ett engagemang i 

samhällsfrågor, bland annat genom sin encyklika Laudato si. Att kristen tro kallar kristna och 

kyrkan att ta sig utanför sina egna väggar och engagera sig i det samhälle som hon är en del av 

är alltså något som förenar kristna över samfundsgränserna. Att med tron som grund och Jesus 

Kristus som förebild gå ut och vittna om evangeliet i ord och handling tycks vara kyrkans 

kallelse, oavsett om hon är evangeliskluthersk eller ej.101 

6.2 Slutsatser  

Så länge Svenska kyrkan tydligt kan motivera och förankra sitt politiska engagemang teologiskt 

kan hon delta i den politiska debatten som en av flera civilsamhällesaktörer. De argument som 

                                                 
101 Bartholomeus I & Jackelén 2019. Fransiskus 2015. 
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berättigar ett kyrkligt politiskt engagemang har alla sin grund i att det är kyrkans tro som kallar 

henne till att vara politisk och vara en röst för ett mer rättvist och solidariskt samhälle. Såväl 

delar av bekännelseskrifterna från 1500talet som det nyss utkomna dokumentet från Lutherska 

världsförbundet talar om kyrkans kallelse att reagera då den politiska makten styr på ett sätt 

som inte är i överensstämmelse med den kristna tron och att den kristna tron kallar alla kristna 

till att handla gott och stå upp för det goda i samhället och i världen. De som i debatten 

argumenterat för ett politiskt engagemang hos Svenska kyrkan, med argument som tar sin 

utgångspunkt i kyrkans kallelse och uppdrag att vara politisk och motiverar det teologiskt, bör 

därför ses som de med tyngst vägande argument. Skulle den kristna tron saknas i kyrkans 

politiska engagemang försvinner också skälet för henne att göra sin röst hörd i den politiska 

debatten. Av samma skäl får kyrkan heller inte bli partipolitisk och ensidigt företräda ett partis 

politik. Att alltid kunna argumentera för och motivera sina ställningstaganden teologiskt och på 

så sätt göra det tydligt att det är evangeliet som driver kyrkan i hennes politiska engagemang 

och inte någon politisk ideologi är avgörande för kyrkans legitimitet som politisk aktör.  

En profetisk politisk teologi beskriver bäst kyrkans förhållningssätt till politiken utifrån de 

analyser som gjorts i denna uppsats utav historiska bekännelsedokument, nutida dokument från 

den lutherska kyrkotraditionen och argumentationsanalysen av 2000talets debatt om Svenska 

kyrkan som en politisk aktör utifrån ett lutherskt perspektiv. Argument som hänvisar enbart till 

1500talets förståelse av tvåregementsläran är att betrakta som tämligen svaga då man i den 

lutherska traditionen värnar den ständiga tolkningen och utläggningen av tron och att det finns 

nutida tolkningar som istället motiverar en politiskt aktiv kyrka, något som också delvis uttrycks 

i bekännelseskrifterna. 

Då uppsatsens undersökning ger stöd för Svenska kyrkan att aktivt delta i den politiska debatten 

motiverar det även att kunna benämna henne som en politisk aktör utifrån definitionen ”någon 

som på ett eller annat sätt är med och agerar i processen för offentligt beslutsfattande”. Hennes 

tro, med en vision om ett gott samhälle med överflödande liv åt alla, är utgångspunkten i vilken 

hon finner en grund för sitt politiska engagemang. Som en aktör i den politiska debatten får 

kyrkan inte förlora förmågan att skilja på sina olika roller i det andliga respektive det världsliga 

regementet. Syftet med hennes deltagande är inte att själv inneha de politiska beslutsposterna 

utan istället att påverka de politiska besluten i en riktning som stämmer överens med hennes 

vision för samhället. En kritisk röst i samhällsdebatten som likt andra bidrar till och i den 

offentliga debatten. 
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7. Vidare forskning  

Utifrån att denna uppsats, med sin ingång i frågan, finner det motiverat för en evangelisk

luthersk kyrka som Svenska kyrkan att delta i den politiska samhällsdebatten uppkommer nya 

frågor som vore av intresse att studera och forska vidare kring. Bland debattörerna fanns det de 

som argumenterade för att kyrkan och kristen tro är en ideologi och andra som hävdade 

motsatsen. Kan man säga att kristen tro är en ideologi och vad är då dess innehåll? Hur kan man 

i så fall förstå den i relation till andra både politiska och ickepolitiska ideologier och skulle den 

vara möjlig att relatera till dagens politiska system? Vore det möjligt för en kristen ideologi att 

besvara alla dagens politiska sakfrågeområden eller är den begränsad till ett fåtal och vad säger 

det i så fall om kyrkans roll som politisk aktör? Utifrån argumentationen om huruvida Svenska 

kyrkan är partipolitisk eller ej vore det intressant att jämföra en sådan kristen ideologi med de 

idag befintliga. Skulle den kristna ideologin hamna åt vänster på den politiska skalan, vilket är 

vad kritikerna menar att Svenska kyrkans politiska utspel tenderar att göra, eller skulle den 

snarare vara en ideologi som liknar den kristdemokratiska som både till namnet och sin historia 

har en koppling till den kristna tron och återfinns på den högra delen av den politiska skalan? 

En fråga som redan ställts av flera forskare, men som med största sannolikhet kan få nya 

ingångar, är huruvida Jesus agerade politiskt? Som ett ofta återkommande argument för en 

politiskt aktiv kyrka vore en fördjupad studie om bland annat på vilket sätt, i vilka frågor och 

med vilka motiv Jesus eventuellt var politisk av intresse. Resultatet av en sådan studie skulle 

kunna ge ett bidrag till förståelsen av kyrkors politiska engagemang på många plan, både vad 

gäller vad man som kyrka bör och inte bör ta sig an i politiska sammanhang. 

Fokus för denna uppsats har varit Svenska kyrkan och huruvida hon som en evangeliskluthersk 

kyrka kan ta plats i den politiska debatten. En inte allt för vild gissning är att det även inom 

andra samfundstraditioner finns de som är kritiska mot att deras kyrkor engagerar sig i 

samhällspolitiska frågor. Därav vore en jämförande studie mellan de olika kristna samfunden 

om deras syn på ett kyrkligt deltagande i den politiska debatten intressant och hur man 

ekumeniskt skulle kunna försvara och motivera en politiskt aktiv kyrka eller inte. 

Att undersöka samma fråga men utifrån ett annat material eller en annan tidsperiod är även det 

en möjlig fortsättning för vidare forskning. Debatten om Svenska kyrkan som en politik aktör 

har förekommit i fler former än tidningarnas debattsidor och att både studera dessa andra 

debatter och jämföra dem vore intressant. Olika personer kommer till tals i olika forum och 

olika debatter tar sig också olika uttryck beroende på om de sker i TV och radioprogram, på 
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tidningars debattsidor eller på sociala medier så som Twitter. Jag valde i min uppsats att studera 

debatten som varit efter att relationen mellan staten och Svenska kyrkan förändrades år 2000. 

Att göra en jämförande studie mellan tiden före och efter relationsförändringen i fråga om synen 

på kyrkans politiska engagemang vore även det intressant. 

8. Sammanfattning  

Huruvida Svenska kyrkan ska uttala sig i politiska frågor och delta i den politiska debatten råder 

det delade meningar om. Kritikerna menar att religion och politik ska hållas isär medan andra 

menar att det ligger i kyrkans uppgift att höja sin röst i politiska frågor då människor och 

skapelsen far illa. Som en evangeliskluthersk kyrka är Martin Luthers tvåregementslära en del 

av den teologiska tradition som Svenska kyrkan står i. Syftet med denna uppsats har varit att 

analysera delar av den mediedebatt som funnits om Svenska kyrkan som en politisk aktör under 

2000talet med utgångspunkt i Luthers tvåregementslära och senare tolkningar och 

utläggningar av den. Debattartiklar från svenska tidningar har varit den primära källan i studiet 

av denna debatt och såväl historiska som nutida lutherska skrifter samt dokument om relationen 

mellan tro och politik fyller också de en viktig roll i denna studie. 

I uppsatsen har jag redogjort för Luthers grundläggande tankar i tvåregementsläran, de delar av 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter som lyfter frågor med koppling till tvåregementsläran samt 

Lutherska världsförbundets dokument Kyrkan i det offentliga rummet. Det som presenterats 

utifrån dessa skrifter och dokument har sedan legat till grund för den argumentationsanalys som 

gjorts av den debatt som varit om Svenska kyrkan som en politisk aktör.  

Resultatet av denna argumentationsanalys visar att de argument som försvarar en politiskt aktiv 

kyrka är att bedöma som starkast. En profetisk politisk teologi kan man delvis finna stöd för i 

1500talets utläggning av tvåregementsläran och Lutherska världsförbundet talar än tydligare 

för denna syn på relationen mellan kyrka och politik i sitt dokument. Den lutherska traditionen 

om att värna en ständigt pågående tolkning och utläggning av tron i varje ny tid, med hänvisning 

till dess centrala texter och tradition, är även den en viktig faktor i bedömningen av vad som 

kan anses vara en rimlig syn på Svenska kyrkans roll som politisk aktör. 

Att kyrkan alltid motiverar och förankrar sitt politiska engagemang utifrån sin tro är ytterst 

viktigt för att det ska kunna legitimeras. Skulle den teologiska argumentationen utebli eller att 

kyrkan går från att vara politisk till partipolitisk och enbart tala för ett partis politik skulle 

hennes trovärdighet som politisk aktör kunna ifrågasättas. Såväl reformatorerna på 1500talet 

som Lutherska världsförbundet idag identifierar kyrkans politiska uppgift att med utgångspunkt 
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i sin tro agera då den styrande makten bedriver en politik som inte är förenlig med Guds ord. 

Därmed är det avgörande att kyrkan kan motivera sitt politiska deltagande teologiskt och har 

evangeliets budskap som sitt givna riktmärke då hon agerar i samhällsdebatten. Gör hon det 

kan man berättiga att Svenska kyrkan agerar som en av flera civilsamhällesaktörer i den 

politiska debatten. 
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