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Abstract 

I denna uppsats undersöks hur den svenska politiken har sekulariserats under åren 

1850-1950. Detta görs genom en analys av riksdagstryck från då Konventikelpla-

katet avskaffades 1858 och Religionsfrihetslagen infördes 1951. Genom en dis-

kursanalys kartläggs hur olika motiv och teman är organiserade vid respektive års 

religionsdiskurs. 

Sekularisering definieras i uppsatsen som en övergång från religion som kultur 

till religion som tro vilket erbjuder en mer djupgående möjlighet att undersöka hur 

den svenska polititiken har sekulariserats under undersökningsperioden. Resultatet 

av undersökningen visar att religiösa föreställningar är mindre förekommande 

1951 jämfört med 1858, vilket framgår av förändrade föreställningar i hur rel-

igions frihet uppfattas, hur relationen mellan stat och kyrka definieras och i hur 

relationen till andra trosuppfattningar är konstruerad. 

 

Nyckelord: sekularisering, religion, religionsfrihet, diskursanalys, riksdagen, 

Konventikelplakatet, Religionsfrihetslagen 

Antal ord: 9479 
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1 Inledning 

Historiskt har religion och politik varit intimt sammankopplade i Sverige, så nära 

relaterade att vår tids politiska landskap framstår som en anomali – att vi i Sverige 

idag uppfattar religionen som en privat angelägenhet och någonting som inte 

angår staten, går tvärtemot tidigare århundradens uppfattningar. Att vara svensk 

var exempelvis synonymt med att vara lutheran från och med reformationen på 

1500-talet, såväl i retorik som praxis – exempelvis kunde svenska invånare som 

lämnade statskyrkan fram till 1860 förlora sina medborgerliga rättigheter och 

dömas till landsförvisning (Martling 2008: 185). Den svenska statsmaktens flit att 

etablera ett religiöst enhetligt samhälle var så framgångsrikt i europeisk kontext, 

att alla former av religiöst oliktänkande kvästes – oavsett om de var lutherska, 

relativt harmlösa och till och med statskyrkovänliga (Erik Sidenvall 2007: 258). 

Ett exempel på strävan mot detta enhetssamhälle var införandet av 

Konventikelplakatet 1726 som förbjöd privata religiösa sammankomster i hemmet 

mellan personer tillhörande olika hushåll, oavsett om personerna var rättroende 

lutheraner. Enhetssamhället mötte kraftigt motstånd under framförallt 1800-talet 

och den statliga världsåskådningen om en religion för hela folket började sakta 

undergrävas, men ändå var det först 1951 i och med Religionsfrihetslagen som 

svenska medborgare tilläts lämna statskyrkan utan att samtidigt ingå i ett annat 

religiöst samfund (Martling 2008: 179, 194, 250-251). 

I samhällsvetenskapliga sammanhang och särskilt inom sociologin, brukar 

denna sorts förändringar benämnas som sekularisering, vilket tillsvidare kan 

definieras som ”att för allt fler människor och inom allt fler samhällsområden 

betyder religion allt mindre” (Hagevi 2005, s. 15). Det svenska enhetssamhällets 

institutionella och mentala uppluckring kan förstås i denna kontext: den kan i 

detta perspektiv beskrivas som en sekularisering. 

Huvudsakligen har forskare som studerar sekularisering intresserat sig för att 

finna strukturella kausala samband till denna process och inom den traditionella 

forskningen har det mångtydiga paraplybegreppet modernisering förslagits som 

den dominerande faktorn (Sanders 2004: 7-8). Få undersökningar har emellertid 

gjorts av de religiösa uppfattningarna under en sekulariseringsprocess och ingen 

har specifikt studerat den svenska statsmaktens föreställningar om religion utifrån 

ett sekulariseringsperspektiv, någonting vi uppfattar som en brist. Vi menar att 

studier om religion bör ta hänsyn till religiösa föreställningar och inte endast 

fokusera på strukturer, oavsett vetenskapssyn. Ur ett positivistiskt perspektiv kan 

förändringar i religiösa föreställningar exempelvis ge indikationer om när en 

sekularisering har påbörjats och hur den har fortgått. Ur ett poststrukturalistiskt 

kan de istället uppfattas som oberoende variabel, förändringsfaktorn som leder till 

de strukturella förändringarna. 
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I denna undersökning ämnar vi täcka den tomma fläcken i forskningen om 

Sveriges sekularisering genom att analysera och jämföra föreställningar kring 

religion i riksdagen när Konventikelplakatet upphävdes 1858 och Religions-

frihetslagen infördes 1951. När vi därför skriver om uppfattningar inom svensk 

politik eller från den svenska statsmakten, syftar vi på de uppfattningar inom 

riksdagen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur den svenska politiken har sekulari-

serats under åren 1850-1950. Vi har valt att undersöka detta genom att analysera 

och jämföra föreställningar om religion som framkom under debatten om konven-

tikelplakatets upphävande 1858 och införandet av Religionsfrihetslagen 1951. 

Den övergripande frågeställningen har vi formulerat enligt följande: 

Kring vilka centrala motiv eller teman organiserades begreppen religion och 

religionsfrihet? 

Utifrån denna övergripande frågeställning har vi formulerat följande underfråge-

ställningar: 

Vilka föreställningar finns om religion och religionsfrihet? 

Vilka föreställningar finns om staten och statskyrkan? 

Vilka föreställningar finns om Dom? 

Med den första frågeställningen, kommer vi att kunna analysera generella före-

ställningar om religion och religionsfrihet, exempelvis hur begreppen religion och 

religionsfrihet definierades. Den andra frågeställningen ger oss en möjlighet att 

undersöka föreställningar om enhetssamhället, ett betydande begrepp under 

framförallt 1800-talet. Med den sista frågeställningen kommer vi kunna behandla 

föreställningar som fanns om Dom, det vill säga människor eller grupper som inte 

uppfattades tillhöra Vi – ett begreppspar vi kommer precisera nedanför. 

Vi vill understryka att vi inte är intresserade av att undersöka om den svenska 

politiken har sekulariserats under åren eller varför – den första frågan tar vi för 

givet, vilket vi återkommer till nedanför. Den andra frågan om varför är en alltför 

omfattande uppgift och istället har vi valt att undersöka hur den svenska politiken 

har sekulariserats, huvudsakligen för att vi anser att det är relevant att förstå hur 

en sekulariseringsprocess fungerar och för att det inte har undersökts för den 

svenska politikens vidkommande. 
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1.2 Teori och metod 

1.2.1 Sekulariseringsbegreppet 

Ursprungligen åsyftade begreppet sekularisering till den världsliga maktens över-

tagande av kyrklig egendom, vilket har inträffat vid flera olika tillfällen i historien 

– under reformationen i Europa och franska revolutionen, exempelvis. När den 

sociologiska vetenskapen etablerades under 1800-talet och forskare började 

studera religionens roll i samhället, förändrades definition av sekularisering. Den 

gängse uppfattningen var att modernisering oundvikligen resulterade i religionens 

undanträngande och slutliga försvinnande. Denna teori accepterades av alla 

sociologins storheter som Émile Durkheim, Karl Marx och Max Weber – även om 

alla inte använde begreppet sekularisering (McLeod 2000: 1-2; Swatos & 

Christiano 2000: 3-5). 

Under efterkrigstiden började denna sekulariseringsteori, som den då började 

kallades, att undersökas mera ingående med mera sofistikerade modeller – 

forskare diskuterade exempelvis vilka faktorer av moderniseringen som 

lämpligast förklarade religionens minskade betydelse. Vanligtvis nämndes 

samhällsorganens differentiering, vetenskapens frammarsch och religionens 

pluralisering som goda förklaringar. McLeod menar att sekulariseringsteorin vid 

denna tidpunkt hade uppnått statusen av sociologisk ortodoxi och kanske var det 

därför det dröjde till 1970-talet innan kritiken mot den gjorde sig gällande. 

Huvudsakligen menade kritiker då att teorin sällan överenstämde med empirin: 

forskare som studerade det amerikanska samhället kunde inte se att religionens 

betydelse hade minskat, trots att landet var ett av de modernaste i världen 

(McLeod 2000: 3-4; Anders Bäckström, Ninna Edgardh Beckman & Per 

Pettersson 2004: 157-158). Trots att flera forskare vill deklarera sekulariserings-

teorin som död, pågår debatten än idag. (Swatos & Christiano 2000: 6-7; Stark 

2000: 41). 

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska politiken 

sekulariserades, snarare än varför, kommer vi inte att vidare diskutera teorier som 

förklarar varför ett samhälle eller samhällsområde sekulariseras. Vad vi främst är 

intresserade av i detta avsnitt, är att diskutera hur sekularisering ska definieras. En 

första utgångspunkt är den konventionella definitionen som säger att sekulari-

sering innebär ”att för allt fler människor och inom allt fler samhällsområden 

betyder religion allt mindre” (Hagevi 2005, s. 15). Denna definition uppfattar vi 

som korrekt i sak, men den tenderar att simplifiera ett mångfacetterat fenomen – 

för hur ska vi operationalisera religionens minskade betydelse i debattmaterial? 

Istället har vi valt att definiera sekularisering i enlighet med historikerna Hanne 

Sanders och John Sommerville, som menar att sekularisering är övergången från 

religion som kultur till religion som tro (Sanders 1995: 16-17; Sommerville 1992: 

4-5). Vi ska nu redogöra för och diskutera denna teoribildning, vilket bäst görs 

genom att föreställa sig religion som kultur och religion som tro som varsitt 

idealtypiskt samhälle. 
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I det idealtypiska försekulariserade samhället av religion som kultur kan alla 

mänskliga aktiviteter relateras till övernaturliga krafter. Därför uppfattas inte de 

aktiviteter som en nutida betraktare skulle kalla religiösa, för religiösa. Istället är 

aktiviteterna religionen; att uppfatta exempelvis religion och politik som åtskilda 

fenomen är därför anakronistiskt (Sommerville 1992: 8-10). Huruvida ett sådant 

idealtypiskt samhälle någonsin existerade är tvivelaktigt, men uppfattningen att 

samhälle bör organiseras enligt sådana principer existerade fortfarande i Sverige 

under 1800-talet. Vi vill illustrera detta med följande citat från 1858-års religions-

debatt av ledamoten Thure Annerstedt i prästeståndet (Högvördiga Preste-

Ståndets Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1856-1858, 1858: 

144): 

Det är Christendomens uppgift att […] genomtränga icke blott alla menniskor, 

utan ock alla menskliga förhållanden, om den skall såsom en surdeg 

genomsyra hela degen, och detta torde ingen här vilja förneka, så måste ock 

dess uppgift vara att genomtränga Staten, samhället, mensklighetens högst, 

fullständigaste jordiska uppenbarelse. 

Denna uppfattning Annerstedt framför kan tolkas som en åsikt för enhetssam-

hällets bevarande, en uppfattning att alla människor i en stat bör omfatta en och 

samma religion. Den tanken dominerade i den svenska statliga retoriken fram till 

åtminstone 1800-talets slut (Sanders 1995: 257-258). 

I det motsatta idealtypiska sekulariserade samhället där religionen är en tro, är 

alla mänskliga aktiviteter autonoma från den religiösa eller övernaturliga sfären. I 

detta samhälle har religionens individualiserats: det är varje individs privatsak om 

han eller hon har en tro och vilken den är, hur mycket han eller hon vill tro på 

denna, etcetera. Med detta följer att religion är ett existentiellt och självmedvetet 

val som individen kan välja att ställas inför – i det försekulariserade samhället är 

inte detta val möjligt utan är per definition givet. Här är det nödvändigt att 

understryka att utvecklingen till religion som tro inte per automatik innebär att 

färre människor är religiösa, även om resultaten av övergången kan innebära 

detta. Søren Kierkegaards ”a leap of faith”, kan förstås som den härskande 

uppfattningen om religion i detta sekulariserade samhälle – med andra ord kräver 

religionen en tro (Sanders 1995: 256-258; Sommerville 1992: 4-5, 8-11). 

I syftesformuleringen till denna uppsats, har vi gjort ett grundläggande anta-

gande att den svenska politiken genomgick en sekulariseringsprocess – ett anta-

gande vi nu ska diskutera. Först vill vi understryka att det är problematiskt att 

diskutera sekularisering med hjälp av tidigare forskning eftersom det råder oenig-

het i hur sekularisering ska definieras. Carl Martling menar att 1700-talets början 

var startskottet för det svenska enhetssamhället slut, i varje fall började stats-

kyrkan att angripas av väckelserörelser under detta sekel. Under 1800-talet inten-

sifierades kritiken när vetenskapspersoner, socialister och liberaler i högre ut-

sträckning anslöt sig (Martling 2008: 179, 194, 250-251). Den svenska stats-

maktens institutioner började under samma sekel förlora sin religiösa prägel, 

vilket exempelvis framgår av kommunalreformen 1862 då det lokala förvaltnings-

organets borgerliga och kyrkliga uppgifter skiljdes åt (Bäckström 2004). Därför 

menar vi att den svenska politiken vid 1800-talets mitt genomgick en sekulari-
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seringsprocess, eftersom det var svenska riksdagen som genomdrev lagar som 

fråntog den religiösa prägeln av statliga institutioner – att denna process 

fortfarande pågick 1951 framgår av riksdagen införde Religionsfrihetslagen, en 

lag som innebar utvidgad religionsfrihet. 

Vi kommer i denna uppsats inte att främst använda denna teoribildning för att 

avgöra om Sverige sekulariserades, men snarare hur Sverige sekulariserades. Vi 

kommer därför söka efter föreställningar som ställer sig för eller mot ett samhälle 

av religion som kultur eller tro, vilket vi menar visar hur den svenska politiken 

sekulariserades.  

1.2.2 Diskursanalys 

Diskurs är ett mångtydigt begrepp, men en konventionell och inledande definition 

som brukar framföras säger att diskurser är "ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen"(Winther Jörgensen & Phillips 2010:7; Börjesson & Palmblad 2007: 13). 

Diskursanalysen är sålunda det vetenskapliga studiet av diskurser, men även detta 

är problematiskt eftersom det finns flera olika sorters diskursanalyser. Men innan 

vi utreder detta och tar en ståndpunkt för hur vi kommer utföra vår diskursanalys, 

ska vi redogöra för diskursanalysens gemensamma utgångspunkter. 

     Diskursanalysen har en socialkonstruktivistisk vetenskapssyn och ställer sig 

därför skeptisk till möjligheten att med kunskap uppnå en objektiv verklighet 

Istället uppfattas verkligheten som en social konstruktion. Denna kan såklart 

analyseras, men resultatet avgörs av det valda perspektivet och utgör inte den 

ultimata sanningen. Vidare har diskursanalysen en särskild språksyn, där språket 

uppfattas som betydelsefullt för verklighetskonstruktioner I denna mening kan 

språket vara konstituerande för verkligheten – istället för att språket avspeglar 

verkligheten, speglas verkligheten av språket (Winther Jörgensen & Phillips 2010: 

11-12; Börjesson & Palmblad: 9-10). 

Vi har valt diskursanalysen som den beskrivs av Laclau och Mouffes, dock 

delar vi inte fullständiga deras ontologiska utgångspunkter om språket som det 

huvudsakliga och kanske enda konstituerande momentet av verkligheten. Vi delar 

dock uppfattningen att språket är instabilt, och att begrepp får olika mening 

beroende på vilken diskurs man har som utgångspunkt (Winther Jörgensen & 

Phillips 2010: 13). Främst har vi valt att utgå ifrån deras diskursanalys av 

metodologiska skäl, eftersom vi uppfattar deras begreppsapparat som fruktbar för 

att analysera diskurser. Laclau och Mouffes diskursanalys är dock till stor del 

teoretisk, men Winther Jörgenssen och Phillips har konstruerat en metodapparat 

utifrån Laclau och Mouffes diskursanalys, som vi nu ska redogöra för (Winther 

Jörgensen & Phillips 2010: 57, 176-177). 

Man kan förstå en diskurs som ett fisknät där varje ord utgör en knutpunkt – 

orden i denna kontext benämns i diskursanalytisk teori som tecken, moment eller 

element, här väljer vi att kalla dem för element. Element som har en central 

betydelse och bär upp diskursen kallas för nodalpunkter – runt nodalpunkten 

ordnas oftast alla andra element i diskursen. När elementen i diskursen sätts i 

relation till varandra får de en betydelse, detta kallas för artikulation. När flera 
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element artikuleras bildas en ekvivalenskedja. Element som är mångtydiga och 

oftare än andra har olika definitioner eller sätts i motstridiga relationer kallas för 

flytande signifikanter, exempelvis elementet demokrati. Här kan det understrykas 

att nodalpunkter nästan alltid är flytande signifikanter. Vår uppgift är därför att 

undersöka hur alla elementen i religionsdiskurserna 1858 och 1951 är 

organiserade och bilda ekvivalenskedjor därefter, samt avgöra vilka element som 

är nodalpunkter och flytande signifikanter (Winther Jörgensen & Phillips 2010: 

33-35, 50). 

1.2.3 Den Andre 

I riksdagsmaterialet till denna uppsats förekommer föreställningar om människor 

tillhörande andra trossamfund än den svenska statskyrkan. Sådana föreställningar 

kan förstås med hjälp av teoribildningen Vi-och-dom, ett begreppspar som använts 

inom diverse forskningsområden. Stuart Hall (1992: 56-60) använder exempelvis 

teoribildningen för att analysera europeiska staters föreställningar om övriga 

världen; i den kontexten utgör västvärlden Vi medan övriga världen, vare sig det 

handlar om Afrika, Orienten, Hedningarna eller Indier, utgör Dom. Analysen 

fokuserar på att undersöka vad som förknippas med vartdera begrepp, exempelvis 

om det är negativt eller positivt laddat och vilka som ingår i gruppen 

Vi kommer i respektive delstudie 1858 och 1951 att undersöka vilka grupper 

som uppfattades tillhöra Dom eller Den Andre i respektive religionsdiskurs. 

Vidare kommer vi att analysera vilka element som länkades samman med 

respektive grupp. Genom att kombinera denna teoribildning med sekulariserings-

teorin, anser vi oss bättre kunna avgöra hur riksdagens sekulariserades. Vi antar 

exempelvis att sådana föreställningar om Den Andre som är negativt präglade, 

kommer indikera att riksdagen domineras av uppfattningar för en religion som 

kultur – människor tillhörande andra trossamfund bör inte kunna accepteras på 

samma vis som i ett samhälle av religion som tro. 

1.3 Material 

Materialet till denna undersökning utgörs av riksdagstryck. Mera specifikt har vi 

valt att undersöka riksdagstrycket från två tillfällen: först propositionen från 1858 

om att upphäva konventikelplakatet, Lagutskottets betänkande av propositionen 

samt alla fyra ståndens protokoll. Den andra är protokoll från första och andra 

kammaren relaterade till förslaget att införa Religionsfrihetslagen 1951. Eftersom 

vårat syfte är att undersöka hur den svenska politiken har sekulariserats och 

eftersom vi har antagit att föreställningar om religion uppkommer vid 

diskussioner av lagförslag som behandlar religionsfrågor, har valet av dessa 

lagförslag fallit sig naturligt. 

Under 1800-talets hälft diskuterades förvisso religionsfrågor vid flera tillfällen 

i riksdagen, men en av de mest betydelsefulla religionsdebatterna under denna tid 
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lär vara den som gällde konventikelplakatets upphävande (Carlsson 1985: 205-

206; Harvard 2006: 24-25). Vi vill samtidigt understryka att det är mindre 

relevant vilka debatter vi väljer att undersöka, under försättningen att det är 

ungefär samma tidsperiod, eftersom vi utgår ifrån att föreställningar om religion 

återupprepas vid flera tillfällen och inte är begränsade till en debatt. 

Eftersom materialet för 1858-års religionsdebatt är tämligen omfattande har vi 

utifrån en sondering av materialet valt att göra ett strategiskt urval och endast 

undersöka den första tredjedelen av protokollen från respektive riksdagsstånds 

behandling av Lagutskottets första betänkande av den kungliga propositionen. När 

den kungliga propositionen lämnades till riksdagsstånden debatterades den först, 

innan en majoritet beslutade skicka den på remiss till Lagutskottet – denna debatt 

har vi inte undersökt. När Lagutskottet lämnade sitt betänkande till 

riksdagsstånden debatterades denna först, innan en majoritet beslutade att skicka 

betänkandet på återremiss – det är denna debatt vi har valt att undersöka. Slutligen 

togs Lagutskottets andra betänkande upp till debatt och resulterade följaktligen i 

ett godkännande, men denna debatt har vi inte heller undersökt. Orsaken att vi har 

valt att undersöka den andra debatten, är främst för att den har en mera filosofisk 

prägel än de andra och det därmed är enklare att finna föreställningar om religion i 

olika talares anföranden. Den första debatten om propositionen ägde rum endast 

några dagar efter att propositionen överlämnades till ständerna, kanske därför är 

anföranden fåtaligare och mindre välformulerade – och därför har vi valt att inte 

undersöka denna ingående. Den andra debatten om Lagutskottets andra betänk-

ande präglas av detaljfrågor och innehåller mera svårtolkade religiösa föreställ-

ningar som kräver en annan kontext. 

Materialet för 1951 utgörs av protokoll från första och andra kammaren, samt 

motioner skriva respektive kammare. Vi har valt att inte inkludera utskottsbetänk-

andet eftersom det dels är alltför omfattande och dels är relativt tomt på 

användbart analysmaterial. 

Vi har i undersökningen använt oss av det samtida trycka riksdagsmaterialet, 

men ändå är det behäftat med vissa källkritiska frågor. Dels finns frågan huruvida 

det som sades i riksdagen verkligen protokollfördes och dels huruvida det som 

trycktes i bokform överensstämmer med det otryckta och ursprungliga protokoll-

föringen. Det första problemet är svårare att besvara, den andra är enklare. Jonas 

Harvard beskriver det tryckta materialet som en klippbok i relation till de otryckta 

protokollen: förutom mindre redigeringar av anföranden, kunde ledamöter även 

skicka delar av texter från publicerade verk som lades till anföranden (Harvard 

2005: 25-26). Vi uppfattar inte detta som ett större problem för denna under-

sökning, eftersom vi huvudsakligen är intresserade av religiösa föreställningar – 

uppfattningar som är vi uppfattar som trögrörliga i relation till den tidsrymd leda-

möter hade att arbeta inom och modifiera sina anföranden. Istället för att uppfatta 

situationen som ett problem, vill vi i likhet med Harvard förstå det tryckta 

materialet som ”slutprodukten i en dynamisk process där riksdagsledamöterna 

interagerade med den utomparlamentariska offentligheten” (Harvard 2005: 25-

26). Med andra ord kan efterarbetet av det ursprungliga materialet förstås som att 

föreställningar i riksdagstrycken inte endast speglar den officiella politiken, men 

även den inofficiella.  
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1.4 Disposition 

Vi har disponerat analysen som två delstudier där vi undersöker religions-

diskursen 1858 respektive 1951. I dessa delstudier presenterar vi fyra respektive 

tre teman som vi uppfattar diskurserna byggs kring. Analysen byggs upp kring de 

teorier och begrepp vi redovisat tidigare, huvudsakligen diskursanalysen och 

sekulariseringsteorin. I de två delstudierna kommer läsaren ges en större insyn i 

analysarbetet genom de många citaten vilket vi hoppas leder till egna reflektioner 

och ökad intersubjektivitet. I det sista avsnittet sammanfattar vi vår analys och 

redovisar vårt resultat.  
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2 1858-års religionsdiskurs 

I denna delstudie ska vi undersöka hur religionsdiskursen var organiserade under 

religionsdebatten om konventikelplakatet upphävande i den svenska riksdagen 

1858. Vi har disponerat avsnittet i fyra underavsnitt där vi undersöker fyra 

distinkta centrala teman som vi menar utmärker denna religionsdiskurs. 

Den religionsdebatten vi har valt att analysera gällde lagförslaget att upphäva 

det så kallade Konventikelplakatet från 1726 som förbjöd privata religiösa sam-

mankomster i hemmet mellan personer tillhörande olika hushåll. 

2.1 Om nodalpunkten religionsfrihet 

I diskursterminologi kan elementen religionsfrihet och religion förstås som nodal-

punkter eftersom de organiserar större delar av religionsdiskursen 1858. Eftersom 

de är nodalpunkter, är de även flytande signifikanter – deras betydelse är med 

andra ord omstridd. Vi ska i detta avsnitt konstruera ekvivalenskedjor och därför 

visa vilka element som länkades till dessa nodalpunkter. 

Vi vill understryka att uttalanden i det undersökta materialet om hur elementen 

religion och religionsfrihet explicit skulle definieras inte var en dominerande eller 

ens en betydande diskussion i religionsdebatten 1858. Därför måste vi huvud-

sakligen närma oss föreställningar om detta begreppspar genom att undersöka 

vilka andra element som relaterades till dem. Men först ska vi, trots betänk-

ligheterna, analysera de explicita definitioner av religion och religionsfrihet som 

uppkom. Därefter undersöker vi i detta avsnitt i följande ordning: explicita defini-

tioner av religionsfrihet, föreställningar om religionsfrihetens existens, religiösa 

föreställningar om religionsfrihet och slutligen föreställningar om konsekvenserna 

av att utvidga religionsfriheten 

2.1.1 Hur religionsfrihet definieras 

I den 16:e paragrafen i 1809 års regeringsform, löd det bland annat att 

(LagUtskottets Memorial, Utlåtanden och Betänkanden Nr. 46, 1858: 11):
1
 

                                                                                                                                                         

 
1
 Hädanefter skriver vi LU46 för Lagutskottets betänkande nummer 46. 
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Konungen bör [...] ingens samvete tvinga eller tvinga låt, utan skydda var och 

en vid en fri utövning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer 

samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. 

Denna definition instämde författarna av den kungliga propositionen i, vilket 

också förklarades vara anledningen till propositionens uppkomst – konventikel-

plakatet existerade nämligen fortfarande och de båda lagarna förklarades vara i 

strid med varandra (LU46 1858: 1). Utskottet diskuterade i sitt betänkande 

passusen från paragraf 16, men menade att den kunde tolkas antingen som 

fullständig religionsfrihet eller tolerans av oliktänkande. Kanske var det därför 

som utskottet definierade religionsfrihet som ”menniskans frihet att i sin tro och i 

sitt förhållande till Gud, följa hvad samvetet och den egna öfvertygelsen bjuder” 

(LU46 1858: 10-11). Denna definition slopade den negativa länken mellan 

elementen oordning och religionsfrihet som förekommit i den 16:e paragrafen och 

citerades gillande av Hasselrot i en utskottsreservation (LU46 1858: 32) – men 

som vi kommer visa var utskottets uppfattning om religionsfrihet mera kompli-

cerad än detta. 

I ståndsdebatterna var det framförallt vice talmannen Thure Annerstedt som 

polemiserade mot den 16:e paragrafens definition. Han menade att religionsfrihet 

inte borde betraktas utifrån "individernas godtyckliga valfrihet mellan olika 

bekännelser och olika religionssamfund", men utifrån den allmänna synpunkten 

(P7: 141). Annerstedt gjorde med andra ord en negativ länkning mellan elementen 

valfrihet och religionsfrihet. 

Eftersom explicita definitioner var ovanliga, blir det problematiskt att förstå 

denna situation – ska Annerstedt definition uppfattas som avvikande? Möjligtvis, 

men samtidigt hade han ett brett stöd i både bondeståndet och prästeståndet. 

Exempelvis fick han ett gillande instämmande av Ola Månsson, som själv 

dominerade bondeståndet – hans uttalanden rönte exempelvis flest instämmanden 

av alla anföranden i bondeståndet (BD7: 405, 409). 

2.1.2 Religionsfrihetens existens 

En vanlig uppfattning var att religionsfrihet redan existerade i Sverige, att någon 

ytterligare lagstiftning i den riktningen därför var onödigt. Inom prästeståndet 

förfäktades denna uppfattning av vice talmannen Thure Annerstedt. Han menade 

att ”man [kan] med trygghet påstå att i detta hänseende intet friare folk på jorden 

finnes än det Svenska” (Högvördiga Preset-ståndets Protokoll vid Lagtima 

Riksdagen i Stockholm åren 1856-1858”, 1858: 141).
2
 Uppfattningen återfanns 

också inom de andra stånden (Boman BG5 1858: 633; af Ugglas 1858 R7: 272, 

Jönsson 1858 BD7: 417-418). I diskursterminologi gjorde talarna en positiv 

länkning mellan elementen religionsfrihet och Sverige. 

                                                                                                                                                         

 
2
 Hädanefter kommer vi i referenser till materialet från ståndsriksdagen 1858 att skriva P7 för prästeståndet, BD7 

för bondeståndet, BG5 för borgarståndet och R9 för riddarståndet – siffran markerar vilket band materialet finns 

i. 
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Ovanstående anföranden mötte ingen kraftig polemik, förmodligen då 

majoriteten uppfattade att inskränkningar av religionsfrihet förekom – även bland 

dem som argumenterade emot en utvidgning. En talare i bondeståndet menade 

exempelvis att han inte kunde ”inse nyttan af den frihet, som skulle berättiga 

lagligt affal ifrån vår rena evangeliska lära” (BD7 1858: 422). En annan i präste-

ståndet menade att religionsfrihet var förkastlig eftersom den oundvikligen resul-

terade i ”oordning och olägenheter” (P7 1858: 154). 

2.1.3 Religiösa föreställningar om religionsfriheten 

I utskottsbetänkandet förklarade Lagutskottet att religionsfriheten måste begrän-

sas, trots att den var ”en af de stora sanningar som ej kunna jäfvas” – orsaken var 

att den stod i konflikt med ”den gudomliga sanningen” och för att sanningarna 

skulle överensstämma med varandra måste den första vika för den andra (LU46 

1858: 11). I en reservation till utskottsbetänkandet, menade Hasselrot att den 

gudomliga sanningen inte alls var i strid med den världsliga lagen eftersom 

människan först och främst måste följa Gud: ”den som finner menniskobud och 

stadgar stridande mot sin uppfattning af Guds ord och bud, aktar de förra intet” 

(LU46 1858: 32).  

Meningsutbytet är intressesant dels för att båda talare ger uttryck för religion 

som kultur, eftersom de direkt relaterar politik till religion och dels för att de har 

motsatta föreställningar om hur religionsfrihet ska förstås: i diskursanalytisk 

terminologi länkade Lagutskottet elementet religionsfrihet positivt till stor sann-

ing men negativt till gudomlig sanning, medan Hasselrot gjorde en positiv länk-

ning av båda elementen till religionsfrihet. Båda mönster återkommer i stånds-

debatterna: exempelvis förklarade Tham att ”För en sann tro på Gud […] lemnar 

jag tryggt hvad frihet som helst, ty en sådan tro kan aldrig någonsin öfverträda de 

gränsor, som moral och borgerlig lag föreskrifvit” (R7 1858: 262). 

Cederström polemiserade mot Tham och menade att det visserligen kunde 

vara en korrekt uppfattning, så till vida att religion var synonymt med sanningen 

”men det är just den saken som alla Kyrkor tvista, huruvida den ena eller den 

andra har den sanna tron eller icke”. Cederström förklarade vidare att ”vår Kyrka 

liksom alla andra Kyrkor begår ett stort misstag då den säger att endast sanningen 

finnes uttalad inom vår Kyrka och icke hos någon annan” (R7 1858: 274). 

Cederströms uttalanden anknyter delvis till religionen som en tro, eftersom han 

relativiserade religionens sanningsanspråk, vilket även Trägårdh gjorde när han 

menade att ”Icke äro dessutom alla sekter förkastliga; icke grunda de sig alla helt 

och hållet på villfarelser och förvirrade begrepp” (BG5 1858: 624-625). 

Situationen kan dock problematiseras: i samma anföranden förklarade Cederström 

att han angående landsförvisningsstraffet ansåg den oförenlig med protestan-

tismen – även Trägårdh menade att religionstvång ”strider […] helt och hållet 

emot den sanna christendomens anda och väsende” (R7 1858: 276; BG5 

1858:624). Denna typ av argumentation grundad i religiösa föreställningar var 

vanlig och förekom på flera håll i religionsdebatten: I den kungliga propositionen, 
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utskottsbetänkandet och reservationerna till utskottsbetänkandet konstaterades att 

religionstvång var oförenligt med protestantismen (LU46 1858: 1, 12, 25, 32, 35). 

Men religionen kunde även fungera som ett argument för dem som motsatte 

sig en utvidgning av religionsfriheten, Tham menade tvärtom att hans religion inte 

alls överensstämde med religionsfrihet; han rättfärdigade landsförvisning med ett 

referat ur Bibeln där det enligt hans utsago stod att ”Israels folk [anbefalles] att 

utdrifva det fremmande folket jemte deras Gudar” (R7 1858: 264). I prästeståndet 

motiverade även Annerstedt landsförvisningen med citat ur Bibeln (P7: 147) 

liksom Säve förklarade att han inte kunde medgiva till någon religionsfrihet 

eftersom apostlarna endast ville ha en tro, inte flera: ”enhet i lära […] ej blott ett 

eftersträfvansvärdt godt, utan just såsom ett kännetecken på den sanna Kyrkan” 

(P7: 159). 

Sammanfattningsvis menar vi att man kan se nodalpunkten religionsfrihet 

länkades både positivt och negativt till elementen protestantism och gudomlig 

sanning. vilket också visar att uppfattningar för samhälle av religion som kultur 

dominerade religionsdiskursen i detta avseende även om det fanns avvikande 

åsikter, exemplifierade av Cederström som kan tolkas som ett ställningstagande 

för religion som tro. 

2.1.4 Religionsfrihetens konsekvenser 

Bland dem som förespråkade en utvidgad religionsfrihet framfördes åsikten att 

religionsfrihet var positiv för statskyrkan eftersom den ökade dess livaktighet. 

Följande citat ur Lagutskottets betänkande är representativ för denna uppfattning 

(LU46 1858: 14): 

De hinder som förefinnas emot ett friare lif derinom [svenska kyrkan], och 

hvilka till en väsendtlig del hafva sin rot i kyrkans, på en förfluten tids åsigter, 

grundade organisation, böra undanröjas; - och lifvet återkommer. Medlem blir 

då icke upplösande, utan ger kraft och styrka, och gör kyrkan mäktig af ett 

motstånd mot yttre fiender. 

Livet eller livaktighet utgör i denna kontext ett element som positivt länkas till 

nodalpunkten religionsfrihet. Livaktigheten länkas i sin tur samman med kraft och 

styrka – även Carl af Ugglas gjorde denna länkning (R9 1858: 272) liksom Matts 

Pehrsson (BD7 1858: 411). Lagutskottets ställde statskyrkas livaktighet mot dess 

upplösande, vilket också Stenqvist gjorde: han förklarade att ”Jag delar ej denna 

farhåga […] att Statskyrkans enhet skulle blifva hotad och kunna förspillas” – 

istället skulle den ”vinna i styrka genom utvidgad bekännelsefrihet, emedan denna 

måste i kyrkan ingjuta mera lif och värma” (BG5 1858: 620). Ordet livaktighet 

användes inte alltid explicit, exempelvis talade Rosenstein om renhetsom en 

konsekvens: ”Jag tror att en renare religionsutöfning vinnes igenom lagbunden 

frihet” (LU46 1858:34). Livaktigheten förväntades uppstå genom prästerskapet, 

vilket Rosenstein utvecklade: ”då fri religionsutöfning tillåtes, skall [prästen] 

blifva mera angelägen och nitisk, att genom förelysande efterdöme […] framställa 
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religionens heliga sanningar, utsprida en sann kristendom (LU46 1858: 34). Här 

länkades även livaktigheten positivt med sann kristendom. 

Inom gruppen av motståndare till religionsfrihet var föreställningarna om 

konsekvenserna mera heterogena. Säve förklarade exempelvis att på konventiklar 

uppstod ”verkligt förtryckhet eller, om egennytt kommer härtill, hvad som är ännu 

sämre, skenhelighet och skrymteri” (P7: 162-163). Det religiösa förfallet kan 

förstås som den gemensamma faktorn. Thure Annerstedt menade exempelvis att 

med religionsfrihet ”skulle kunna fostras ett slägte […] utan något religiöst 

begrepp, ett slägte som ej hört talas om Gud och Skapare” (P7: 151). Petterson 

menade att religionsfrihet skulle ”göra landet till ett experimentfält […] hvilket 

skulle leda till en fasaväckande oordning och sedelöshet i samhället” (BD7: 424). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nodalpunkten religionsfrihet först 

kunde länkas till elementet livlighet som vidarelänkades till sann kristendom, kraft 

och styrka samtidigt som statskyrkans upplösande länkades negativt till religions-

frihet. Inom gruppen av motståndare till religionsfriheten, länkades nodalpunkten 

till element som förtryck, skenhelighet, skrymteri, oordning och sedelöshet. 

2.2 Fäderna, religionen och religionsfriheten 

I detta avsnitt ska vi undersöka föreställningar om religion och religionsfrihet i 

relation till fäderneslandsbegreppet, ett begrepp med anor från åtminstone 1600-

talet (Östlund 2007: 22). I den statliga retoriken uppfattades under 1700-talet 

kärleken till fosterlandet som en religiös plikt, för att under 1800-talet övergå till 

en medborgerlig plikt baserad på kristen moral – fäderneslandet miste alltså en del 

av sin religiösa innebörd under 1800-talet, men hade fortfarande en sådan 

underton (Östlund 2007: 206-207). 

Det fanns i religionsdebatten olika föreställningar om fäderneslandets relation 

till religionsfriheten. Några gjorde en positiv länkning vilket exemplifieras av 

följande citat av Tersmeden (R9: 284): 

Det är […] för sanningens ljus som många bland våra fäder kämpat med ord 

och svärd. Må äfven vi nu fatta ett beslut, som bär vittne om, att dessa dyra 

och heliga föremål icke blifvit främmande. 

Sanningen var i denna kontext en röst för religionsfriheten. Striden för religionen 

och religionsfriheten var ett återkommande motiv som i en målande beskrivning 

avhandlades av Cederström (R9: 277):  

Det må tillåtas mig uttala den förhoppningen, att ättlingarne till hugstora 

förfäder, som jemte den odödliga Gustaf II Adolph, på Lützens blodiga slätter 

offrade lif och blod för den allmänna samvets-friheten, ej må fläckas för 

fädrens ära genom att afslå den Kong. Propos:n. 

I den kungliga propositionen användes det mera moderna begreppet nationen: 

”minnet af fordna för allmän trosfrihet utkämpade ärofulla strider öfver svenska 

nationen” (LU46: 2). Petterson förklarade mera allmänt att ”svenska folket och 
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våra förfäder […] valt friheten som sin grundprincip […] bekräftadt med blodiga 

och dyrköpta segrar” (BD7: 423). 

Nodalpunkten fäderneslandet kunde därmed länkas positivt till religionsfrihet 

och förklarades ofta i kontexten av en strid, men alla var inte ense om denna 

tolkning. Ljungdahl menade exempelvis i direkt polemik att (P7: 180):  

Icke för allmän religionsfrihet, såsom man ofta låtit påskina i tal och i skrift, 

drog Gustaf Adolf sitt svärd: icke för, utan emot Katholicismens mörker[…] 

företogs detta heliga korståg. Och att den store Konungen alldeles icke gillade 

allmän religionsfrihet, derom vittnar bäst den obevekliga stränghet, hvarmed 

han upprätthöll grundsatsen om kyrklig enhet bland sina i Sverige infödde 

undersåter. 

Enligt Ljungdahl var det alltså inte religionsfriheten som fäderna stred för men 

mot katolicismen och för den egna religionen – därmed länkades fäderneslandet 

negativt till religionsfriheten, men positivt till religionen eller vår tro. Andra 

anföranden som är representativa för denna ställning var exempelvis Tausons, där 

han förklarade att han ”ingalunda hade jag kunnat föreställa mig, att den lära och 

religion, för hvilken våra förfäder kämpat och blödt, skulle få öfvergivfas så ledigt 

och lätt, som det Kongl. Förslaget tyckes åsyfta” (BG5 1858: 621).  

Det fanns dock en gemensam föreställning att länka den egna tron till fäder-

neslandet, oavsett om den senare också länkades till religionsfriheten. Den 

föreställningen exemplifieras av ovanstående citat liksom följande citat av Tegnér, 

som är mera neutrala i förhållande till religionsfriheten (P7 1858: 167): 

Hos folket förefinnes, underhålles och vårdas den från fäderna ärfda och under 

tidens längd genom öfvertygelse och af erfarenhet djupt rotade och befästade 

kärleken till den bestående Kyrkan och läran. 

Liknande föreställningar återfinns i anföranden av Lagergren (P7 1858: 158), 

Jönsson (BD7 1858: 418), Hasselrot (LU46 1858: 31) samt i utskottsbetänkandet 

(LU46 1858: 14). 

Inom nationalismforskningen har diskussionen om hur relationen mellan 

nationalismen och religionen ska förstås varit omtvistad. En inriktning menar att 

nationalismen kom att utmana religionens monopolställning, medan en annan 

förklarar att de båda fenomenen ofta vara nära sammanbundna och därför kunde 

sammansmälta utan konflikt (Östlund 2007: 24-25). McLeod finner i en studie av 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien att de nationalistiska stämningar, som 

tydligast manifesterades i diverse rasbiologiska föreställningar, tenderade att 

sammansmälta med religiösa föreställningar – men samtidigt, att ett växelspel 

kunde ske, där den ena kunde dominera över den andra i debatten och det bildades 

religiösa föreställningar baserade på nationalism och nationalistiska föreställ-

ningar baserade på religion. (McLeod 2000: 246-247, 286). 

1858 års religionsdebatt hade en dualistisk hållning och det är svårt att uttala 

sig huruvida nationalismen eller religionen dominerade mera än den andra. Vi kan 

ändå konstatera att uppfattningar om religion som kultur dominerade i denna 

avkrok av religionsdiskursen eftersom den allmänna uppfattningen var att Sverige 

var en protestantisk nation, oavsett inställningen till utvidgad religionsfrihet. 
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2.3 Enhetssamhället bör bevaras 

Enhetssamhälle är dels en beskrivning av ett samhälle som endast accepterar 

utövandet av en religion och dels en moralfilosofisk hållning att ett samhälle 

endast bör acceptera en religion. När vi i detta avsnitt talar om enhetssamhället, 

åsyftar vid huvudsakligen den senare beteckningen. Uppsala möte 1593 kan 

representera startskottet för det svenska protestantiska enhetssamhället – men 

uppfattningen formuleras kanske tydligast i kyrkolagen från 1686 (Martling 2008: 

129-132, 147). I den stipulerades att (Josefson 1985: 13): 

Uti wårt Konungarijke och des underliggande Länder, skola alle bekänna sig, 

endast och ellan, til then Christelige Lära och Troo, som är grundad uti Gudz 

heliga Ord. 

Enhetssamhället dominerade det svenska samhället och samhällsdebatten under de 

kommande seklerna även om 1700-talet kan förstås som början på slutet för 

enhetssamhällets hegemoni. Under 1800-talet senare decennier uppstod kritiker 

från flera olika samhällssektorer: frikyrkor, socialister, darwinister och positivister 

förenades alla i sitt ifrågasättande av enhetskyrkans filosofiska, teologiska och 

samhälleliga monopolställning (Martling 2008: 179, 194, 250). 

I detta avsnitt ska vi analysera hur föreställningar om relationen mellan 

statskyrka, staten och religionen organiserades i 1858 års religionsdiskurs och hur 

de kan förstås ur ett sekulariseringsperspektiv. I 1858 års religionsdiskurs var 

enhetssamhällets bevarade en dominerande åsikt och följande citat ur utskotts-

betänkandet menar vi är representativt för denna uppfattning (LU46: 11-12): 

Att hos oss vårda detta [folkets andliga] lif har blifvit den Svenska kyrkans 

uppgift. […] det skydd denna kyrka i lagen erhållit är således ett skydd för den 

troslära, som i sekler lyckliggjort Sveriges folk. Hon skulle kunna betraktas 

såsom detta folks andliga föreningspunkt […] Huruvida hon motsvarar denna 

sin bestämmelse är åter en annan fråga; men om sjelfva den grundtanke, 

hvarpå kyrkan hvilar, synes meningarne ej böra vara delade. 

Lagutskottet menade att det var statens uppgift att genom lagen skydda kyrkan så 

att denne kunde vårda folkets religion. Med andra ord gjordes positiva länkar dels 

mellan elementen staten och kyrkan och dels mellan kyrkan och folkets religion, 

liksom kyrkan länkades positivt till folkets andlig föreningspunkt. En annan 

uppfattning som delvis anknyter till Lagutskottet föreställningar men har en annan 

tappning kan representeras av följande anförande av Ljungdahl (P7: 173): 

Kyrkans enhet, såsom enhet i bekännelse, är en av Kyrkans egen ståndpunkt 

oafivslig fordrar, utan äfven att hvarje sannt begreppet af Staten innebär 

besagde enhet. Vore det icke så, så skulle antingen religionen icke vara – hvad 

den dock är – Statens innersta lifsgrund. [---] man kan icke undvika att 

erkänna Kyrkans enhet såsom ett grundväsendtligt villkor för Statens enhet. 

Enheten inom kyrkan var för Ljungdahl synonymt med statsbegreppet, vilket full-

ständigt överensstämmer med den klassiska uppfattningen om enhetssamhället 



 

 16 

och således ett tydligt uttryck för religion som kultur – vilket också klart framgår 

av att han positivt länkar ihop elementet staten med kyrkan. 

I ett tidigare avsnitt visade vi att företrädare för en utvidgad religionsfrihet 

menade att kyrkas livaktighet skulle öka om religionsfriheten ökade, vilket skulle 

kunna förstås som ett gillade av enhetssamhället. Delvis är detta korrekt: exempel-

vis menade Cederström som vi har visat tidigare var en anhängare av utvidgad 

religionsfrihet, att han ansåg det ”fördelaktigt om enheten kunde bibehållas” (R7 

1858: 275). Däremot fanns talare som ifrågasatte statskyrkans enhetssträvande, 

vilket följande citat av Alströmer visar (R7 1858: 286): 

När den kristna Kyrkan ännu var ett barn, var det en Guds tillstädjelse att 

Staten skulle vara liksom en linda eller en vagga, der det nyfödda barnet 

kunde vårdas; men det är med detta barn liksom alla andra, det kan icke ligga i 

vaggan hela sitt lif. 

Med detta narrativ förklarade Alströmer att enhetssamhällets bevarande inte 

längre var nödvändigt för statens stabilitet – den tiden var förbi. Mer konkret 

förklarade Tersmeden (R7 1858: 275): 

Önskligt vore äfven, om man en gång ville begripa, att Staten icke är en 

Kyrka, Kyrkan icke en Stat, och att man genom deras allt för nära 

sammanblandning på logisk väg slutligen kommer till inqvistionen. 

Tersmeden gjorde således en negativ länkning mellan staten och kyrkan, vilket 

går tvärtemot den uppfattning som förfäktades av Lagutskottet och andra talare. 

Vi menar även att Tersmedens uttalande anknyter till religionen som tro då 

föreställnigen är att samhället inte bör styras av religiösa institutioner. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att stödet för enhetssamhället var brett, 

även om det fanns kritiker – de som stödde enhetssamhället länkade elementet 

staten till kyrkan i positiv mening och de senare i negativ innebörd. Vi vill 

understryka att vi uppfattar den första hållningen som vanligare, vilket understöds 

av att delar av anhängarna av en utvidgad religionsfrihet stödde enhetssamhällets 

bevarande. 

2.4 Om katoliker och kolportörer 

I föregående avsnitt har vi analyserat föreställningar som också kan inordnas 

under begreppsparen Vi och Dom. I temat om föreställningar om religionsfriheten 

i relation till religionen framkom exempelvis att den dominerande meningen var 

att protestantismen ansågs oförenlig med religionstvång. I denna kontext kan 

elementet protestantismen, och därigenom även religionsfrihet, uppfattas som till-

hörande Vi. I detta avsnitt ska vi analysera sådana föreställningar mera ingående. 

Inledningsvis analyserar vi följande citat av Wijkman från dennes utskotts-

reservation (LU46: 37-38): 

Vår rena evangeliska kyrka, om den är grundad på Guds rena ord och lefvande 

sanning, icke behöver frukta striden mot andra bekännelse. Den behöver ej, 
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likt katolicismen, höja sig i mörker och värna sig med intolerans, för att äga 

bestånd. Minst af allt borde vi frukta att vårt folk, som fått sola sig i frihet och 

ljus och fått smaka de herrliga frukterna af vår rena lära, skulle kunna trifvas i 

papismens mörker och låta insnärja sig i Roms all både andliga och politisk 

frihet strypande garn. 

Elementet vår evangeliska lära länkas positivt till sanning och renhet, medan 

katolicismen länkas positivt till mörker och intolerans. Liknande föreställningar 

om vår evangeliska lära förekommer i flera andra anföranden (se exempelvis 

Petterson BD7: 422; Björnstierna R9: 278; BD7 Svensson: 419; Stenqvist BG7: 

620). Den antikatolska retoriken som Wijkman använde, förekommer också i 

andra anföranden – Carl af Ugglas förklarade att katolicismen var (R9: 273): 

Församlingarne med sina inbillningen verkande ceremonier, de rökelser som 

upfylla Kyrkorna, de mystiska halfdunkel som tränger genom fenstern, der 

den drägg af befolkningen så tätt förefinnes, på hvilken förförelserna lätt 

verkan. 

Elementet katolicismen länkas positivt till inbillning, mystiskt halfdunkel, drägg 

och förförelse. Både af Ugglas och Wijkmans var dessutom för en utvidgning av 

religionsfriheten, vilket påvisar den hegemonisk ställning antikatolicismen hade i 

1858-års religionsdiskurs (se även Björnstierna R9, 1858: 277; Cederschiöld R9, 

1858: 287-288 och Tersmeden R9, 1858: 282). Den svenska antikatolicismen vid 

denna tiden var inte unik, men utgjorde en dominerande del av den västeuropeiska 

protestantismen under 1800-talet, framförallt i de nordtyska staterna (McLeod 

2000: 225-226). 

Den löst sammansatta gruppen av människor tillhörande väckelserörelserna, 

kan också förstås som Den Andre, men det är mera problematiskt att analysera 

föreställningar om dem eftersom de inte hade en samlad beteckning. I utskotts-

betänkandet talades det om en andlig rörelse av innerlig tro och sann gudsfruktan 

– men att det i den andliga rörelsen fanns (LU46: 13): 

en böjelse till öfverdrift. Den övergår snart […] till svärmeri, till fanatism […] 

och derföre kommer denna rörelse omedvetet i kampen emot det onda att 

omstörta det goda 

Ljungdal talade istället om kolportörer
3
 som (P7: 177): 

stiftat åtskilligt godt derigenom de så väl i folkets hus och hjertat kringspridt 

Guds Ord […] men så snart de börjat fara efter att vara lärare och ingått i 

Ordets utläggning, hafva de […] genom sina omogna förklaringar 

åstadkommit mycke orena och villervalla. 

Hur än väckelserörelserna namngavs länkades de å ena sidan till innerlig tro, sann 

gudsfruktan och godt och å andra sidan till svärmeri, fanatism, oreda och 

                                                                                                                                                         

 
3
 En kolportör är enligt SAOL (1936: K1912) en ”kringresande person med uppgift att sprida [och] försälja 

religiös litteratur samt värka som religiös talare [---] religiös folktalare (utan högre bildning”. 

 



 

 18 

villervalla. Denna dualistiska hållning ger en antydan om en pågående sekulari-

sering: den första gillande inställningen kan förstås som en uppfattning om 

individens möjlighet att utan staten eller kyrkan välja religiös uppfattning och kan 

därför förstås som en uppfattning för religion som tro. Den andra mera negativa 

hållningen inordnar vi inom kategorin religion som kultur eftersom enhet i tron 

förespråkas och individens fria val förkastas. Vi menar att användningen av ele-

ment som svärmeri och fanatism förmedlar uppfattningen att människan inte själv 

har möjligheten att göra självmedvetna val. 
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3 1951-års religionsdiskurs 

Torsten Bjerlöw skriver att Religionsfrihetenslagen var tänkt som ersättning till 

1873 års förordning angående främmande trosbekännelse och var därigenom, i 

praktiken en utvidgning av religionsfriheten i landet. I Religionsfrihetslagen 

föreslogs bland annat att barn automatiskt skulle upptas i samma trossamfund som 

sina föräldrar, att lärare i kristendomskunskap måste tillhöra statskyrkan samt att 

det dåvarande klosterförbudet skulle avskaffas (Bjerlöw 1951: 416-417). 

I likhet med den förra delstudien, kommer vi i denna delstudie undersöka hur 

religionsdiskursen i riksdagen 1951 var organiserad. Vi har disponerat denna 

delstudie i tre underavsnitt där vi undersöker tre distinkta centrala teman som vi 

menar utmärker denna religionsdiskurs. 

3.1 Om nodalpunkten religionsfrihet 

I likhet med 1858-års religionsdiskurs är elementen religion och religionsfrihet 

nodalpunkter i 1951-års religionsdiskurs eftersom de bär upp delar av denna dis-

kurs. Vi kommer i detta avsnitt, i likhet med den förra delstudien, att visa hur den 

diskursiva kampen om begreppet religionsfrihet kan beskrivas och förstås. 

3.1.1 Religionsfrihetens existens 

En dominerande del i kampen om nodalpunkten religionsfrihet i 1951-års 

religionsfrihetsdebatt rör dels huruvida en sådan frihet redan existerade eller inte 

och dels huruvida lagförslaget skulle resultera i en sådan frihet eller inte. 

Ledamoten Herlitz förklarade följande angående religionsfriheten (Riksdagens 

protokoll år 1951, första kammaren, 1951: 29)
 4

: 

Vi måste ju ändå i sanningens namn fasthålla den enkla utgångspunkten, att 

det i detta land i detta nu råder religionsfrihet. Även den som är medlem av 

svenska kyrkan är ju icke i följd därav underkastad det allra minsta tvång. 

Herlitz syftade i citatet ovan på den tvångsanslutning till statskyrkan som tidigare 

existerade i Sverige och menar vidare att efter att denna lagstiftning undanröjdes, 

finns inte längre något religionstvång och implicit fanns därför religionsfrihet i 

                                                                                                                                                         

 
4
 Hädanefter skriver vi i den löpande textens källhänvisningar K1 1951 för första kammaren och K2 1951 för 

andra kammaren. 
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Sverige. Flera andra talare instämde i att det redan fanns religionsfrihet, exempel-

vis Forslund (K1 1951: 57). Ledamoten Olsson polemiserade direkt mot Herlitz 

och sade att (K1 1951: 29): 

Herr Herlitz sade i sitt anförande att vi redan ha religionsfrihet här i landet. 

Det ligger åtskilligt i det uttrycket i vart fall om man ändrar det därhän, att vi 

ha fullständig trosfrihet inom statskyrkan. Säger man det, är det fullständigt 

korrekt. 

Herlitz länkade med andra ord nodalpunkten religionsfrihet till elementet detta 

land, medan Olsson länkade ihop religionsfrihet med inom statskyrkan. En annan 

ledamot, Elowsson, förklarade även han i likhet med Herlitz att det redan 

existerade religionsfrihet. Han uttryckte dock tydligt att begränsningar i hur de 

olika samfunden fick rekrytera medlemmar borde införas – men att regleringar av 

den sorten inte skulle inskränka på religionsfriheten (K1 1951: 38): 

När det nu i detta sammanhang talas om religionsfrihet, är det alldeles 

uppenbart – den saken har väl stått klar i vårt land under rätt lång tid – att det 

inte kan bli fråga att inskränka på den. Men man måste väl ändå fråga sig, 

huruvida de religiösa sammanslutningar, som vi ge utrymme för i vårt land, 

böra få använda vilka metoder som helst för att utbreda sin lära. 

I Elowssons anförande länkades således religionsfrihet i likhet med Herlitz till 

landet, men samtidigt länkades också elementet begränsningar positivt till 

religionsfrihet.  

I riksdagen var meningarna delade i huruvida Religionsfrihetslagens förslag 

att avskaffa klosterförbudet var lämpligt eller ej – en omfattande debatt utlöstes, 

där förbudet ställdes mot religionsfriheten. Olsson sade följande i första 

kammaren (K1 19151: 55): 

Jag betraktar inte klosterförbudet som något invallningsföretag, avsett att 

förhindra en befarad katolsk stormflod över detta land. Däremot anser jag att 

ett upprätthållande av klosterförbudet står i full överenskommelse med 

religionsfrihetens idé. 

Olsson utvecklade vidare sitt resonemang med att man visserligen hade frihet att 

välja att gå in i kloster men genom påtryckningar när man väl var munk eller 

nunna inte hade friheten att lämna klostret. Således uppfattade han kloster som ett 

hot mot religionsfriheten för personer som en gång har valt att gå in. Genom 

denna syn blir klosterförbudet ett skydd för religionsfriheten (Olsson K1 1951: 

55). Den motsatta åsikten var att klosterförbudet stred mot religionsfriheten. 

Lundqvist i första kammaren menade exempelvis att, även om han inte var 

positivt inställd till klosterförbudets upphävande, så måste klosterförbudet upp-

hävas för att åstadkomma en fullständig religionsfrihet (K1 1951: 33). 

I motsatt åsikt till de talare som redan presenterats ansåg Boo att det varken 

hade funnits religionsfrihet eller skulle finnas religionsfrihet efter den nya lagens 

införande. Denna uppfattning fick även stöd i en motion som lades mot 

lagförslaget (MK2 487, 1951: 10). Boo redovisade i sitt tal att lagen inte borde 

kallas religionsfrihetslag då den inte skulle medföra total religionsfrihet. I 

förslaget ansåg Boo att det fanns en motsättning då ansökan om upprättande av 
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nya kloster skulle godkännas av kungen. Detta hinder gjorde att det inte kunde 

röra sig om en religionsfrihetslag enligt Boo (K1 1951:119).  

Boo hade uppfattningen att ”Den nya lagen ger nämligen inte alla religiösa 

uppfattningar som samfund en fri och likvärdig ställning” (K1 1951: 19). En 

annan riksdagsledamot, Bengtsson, som hade varit med i det särskilda utskottets 

bearbetning av proposition uttryckte även han att den nya lagen inte innebar 

någon fullständig religionsfrihet. Han menade dock att ingen kunde genom det 

nya lagförslaget känna sig tvingad i något avseende (Bengtsson K1 1951: 53). 

3.1.2 Kampen om individens frihet  

Individens frihet var ett vanligt förekommande begrepp som användes i debatten 

om införandet av Religionsfrihetslagen. Vi uppfattar begreppet som en flytande 

signifikant, eftersom föreställningar om dess betydelse var högst olika – vilket vi 

nu ämnar visa. Vi motiverar valet att ge diskussionen om begreppet individens 

frihet en egen del då vi vill framhäva att man diskuterade frihet både på en allmän 

nivå men också på individnivå. Olika talare försökte sätta sin egen definition av 

begreppet frihet och använde individens frihet som argument för olika 

ställningstaganden i religionsfrihetsfrågan. 

Diskussionen kring individens frihet fördes kring frågan om vems frihet som 

skulle prioriteras. Individens frihet sammanlänkades både positivt och negativt 

med religionsfrihet beroende på vad man argumenterade om. Ett tydligt exempel 

finner vi i diskussionen om vigsel inom svenska kyrkan. Den ena sidan ville värna 

om medborgarens frihet att kunna gifta sig i inom svenska kyrkan och den andra 

sidan ville värna friheten för präster att välja vilka denne viger. Båda sidor 

länkade individens frihet och religionsfrihet positivt. Detta uppfattar vi som en 

tydlig kamp om elementet individens frihet (Göransson K1 1951: 60; Hermansson 

K1 1951: 17; MK2 489, 1951: 4-5). För att förtydliga varför en präst skulle kunna 

motsätta sig en vigsel framhävde Göransson att en präst inte borde tvingas att viga 

en person som vid ett tidigare tillfälle har skilt sig eller på annat sätt brutit mot ett 

kristligt löfte (Göransson K1 1951: 60).  

Den nya lagen skulle också ge enskild präst rätten att avgöra om det var 

lämpligt att jordfästa personer som inte var medlemmar i svenska kyrkan. 

Individens rättighet att jordfästas inom svenska kyrkan stred här mot prästernas 

rättighet att utöva sin religion. Herr Herlitz i första kammaren uttryckte följande 

(K1 1951:31): 

Egendomligt nog är möjligheten för den som står utanför svenska kyrkan att 

bli jordfäst i dess ordning icke reglerad; det har lagstiftningen icke inlåtit sig 

på, utan det beror på vederbörande prästs gottfinnande.  
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3.2 Enhetssamhället – att separera stat och kyrka 

Den andra nodalpunkten som vi menar utmärker 1951-års religionsdiskurs är 

enhetssamhället. Då vi tidigare har redogjort för vad enhetssamhället innebär 

presenterar vi i detta stycke enbart vilka föreställningar om enhetssamhället vi kan 

hitta i diskussionen kring 1951-års religionsfrihetslag.  

Jag fasthåller dock alltjämt vid den principiella ståndpunkten, att en verklig 

religionsfrihet måste grundas på att staten och kyrkan skiljas åt (Weiland 

K11951: 61). 

Detta citat representerar väl vad majoriteten av riksdagsledamöterna i första 

kammaren hade för åsikt om enhetssamhället. Weiland, liksom flera andra talare 

menade att fullständig religionsfrihet endast kunde uppnås genom att skilja kyrka 

och stat åt (Weiland K1 1951: 61; Osvald K1 1951: 57). Även i andra kammaren 

fanns det ett tydligt stöd att separera kyrka och stat åt. Herr Mosesson i andra 

kammaren påvisade följande (K1 1951: 20): 

En full religionsfrihet, i den mån en sådan nu över huvud är möjlig inte går att 

genomföra med mindre än att man angriper själva problemet med 

statskyrkosystemet. 

Han menade att kyrka och stat måste skiljas åt men att detta inte skulle leda till 

lika ställning för de olika samfunden då svenska kyrkan redan hade en sådan stark 

ställning i samhället. Denna åsikt uttrycktes av flera riksdagsledamöter under 

debatten (Sundström K2 1951: 23; Edberg K2 1951: 44; Swedberg K21951: 69; 

Wiklund K2 1951: 72).  

Vi ser även i diskussionen kring 1951-års Religionsfrihetslag att man talade 

om religion på individnivå vilket följer uppfattningen om religion som tro, där 

religionen har individualiserats. I följande citat av Herr Elowsson i första 

kammaren kan man se hur religiositet och individen positivt länkas (K1 1951: 36):   

En statsmedborgare kan mycket väl klara sig utan religion och utan 

religiositet. Det är kanske inte lika lätt för individen att göra det. Vanligtvis 

gör han det måhända inte heller, men att en sådan uppdelning är möjlig, lär väl 

inte kunna bestridas.  

En av få talare som uttryckte sig positivt om enhetskyrkan och enhetssamhället 

var Forslund som menade att (K1 1951: 58):  

Den enhetlighet, som vi ha här i landet på religionens område, är så värdefull, 

att vi bör slå vakt om denna tillgång och i försiktighetens intresse även 

upprätthålla klosterförbudet.  

Han länkade på flera ställen i sitt anförande enhetssamhället positivt med det 

svenska samhällets positiva utveckling och menade att en ökad religionsfrihet 

skulle leda till splittring i samhället (Forslund K1 1951:58).  

Sammanfattningsvis kan man säga att till skillnad mot 1858-års debatt så 

länkades kyrkan oftast negativt till staten i debatten 1951. Det fanns visst stöd för 
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enhetssamhället, vilket åskådliggörs i det sista citatet, men en majoritet av 

riksdagsledamöterna ansåg att stat och kyrka bör skiljas åt. 

3.3 Katolicismen som ett hot mot demokratin 

Den tredje viktiga nodalpunkten i 1951-års religionsdiskurs är ”den andre”. Vi ser 

att även om diskussionen inte var lika omfattande som 1858 så byggs mycket av 

diskursen upp runt just detta tecken. Till skillnad mot 1858-års religionsdiskurs 

där katolicismen länkades positivt till mörker och intolerans så ser man 1951 

främst till de demokratiska bristerna hos katolicismen och hur katolska kyrkan 

skulle kunna begränsa individens frihet. Även om den negativa bilden och rädslan 

för andra samfund inte framträder lika tydligt 1951 jämfört med 1858 så finns den 

kvar. I detta stycke kommer vi att börja med att presentera hur man länkade 

katolska kyrkans till individens frihet. Därefter följer en diskussion om hur man 

såg katolska kyrkan som en antidemokratisk organisation och avslutningsvis 

presenteras den positiva bilden av katolska kyrkan.  

Katolska kyrkan och framför allt dess klosterväsende länkades vid flera 

tillfällen negativt med individens frihet (MK1 373, 1951: 8). Då vi redan har 

redogjort för synen på hur klosterväsendet ansågs vara ett hinder för individens 

frihet ger vi bara följande exempel på hur detta resonemang kunde se ut. Herr 

Boo, som länkade religionsfrihet och klostertanken negativt, menade att (K1 

1951: 21): 

Häremot kan givetvis invändas, att religionsfrihet ingår i de mänskliga 

rättigheterna [---] Om man för övrigt driver denna tes om de mänskliga 

rättigheterna in absurdum, leder detta fram till att med tillämpning på 

föreliggande fråga [klosterfrågan] skulle sägas, att människan skall ha frihet 

att göra sig ofri.  

Förutom klosterfrågan så finner vi en kamp mellan tanken att individen skulle få 

välja fritt vilket samfund den skulle tillhöra och den negativa inställningen till att 

ge katolska kyrkan större spelrum (Boo K1 1951: 19). 

Förutom ovanstående inställning, att katolska kyrkan skulle vara ett hot för 

individens frihet, kan vi finna flera fall där riksdagsledamöter såg katolska kyrkan 

som ett hot mot den befintliga demokratin i Sverige. Ett citat av Herr Boo 

exemplifierar hur man såg på katolicismen och demokratin (K1 1951: 20-21):  

Andra religiösa samfund, som det katolska, har en organisation som inte är 

uppbyggd på demokratiska värderingar. Inte heller klosterinstitutionen som 

diskuteras anses av motståndare som icke demokratiska.  

Även i detta sammanhang så användes klosterinstitutionen i argumentationen. 

Skillnaden i ovanstående citat är att katolska kyrkan och klosterinstitutionen 

länkades negativt till demokrati istället för individens frihet. I flera andra 

anföranden och i en motion framkommer denna syn (Lundgren K1 1951: 51; Boo 

K1 1951: 20; MK1 379, 1951: 3). 
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Det framstår nu som om alla riksdagsledamöter 1951 hade en negativ 

inställning till katolska kyrkan vilket inte var fallet. Flera ledamöter framhöll att 

det inte fanns något att frukta från den katolska kyrkan. Herr Mogård nämnde i 

sitt anförande att det inte fanns några bevis för att katolska kyrkans förekomst i 

Sverige skulle vara negativ på något sätt. Han menade även att det var 

motsägelsefullt att tillåta protestantiska och ateistiska kloster men att förbjudna de 

katolska med argumenteringen att dessa skulle kränka individens frihet (Mogård 

K1 1951: 39-40).  
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4 Resultat 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den svenska politiken sekularise-

rades från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet, vilket har gjorts genom att 

applicera en diskursanalytisk metod på riksdagstryck från debatten om Konven-

tikelplakatets upphävande 1858 och införandet av Religionsfrihetslagen 1951. Vi 

ska i detta avslutade kapitel sammanfatta och jämföra resultaten från de två 

delstudierna. 

I båda religionsdiskurser var nodalpunkten religionsfrihet ett dominerande 

element, en flytande signifikant till vilket de flesta andra element anknöts till. 

Såväl 1858 som 1951 fanns föreställningar att religionsfrihet redan existerade – 

dock är denna uppfattning mera framträdande i den senare diskursen. Till skillnad 

från 1858, var det relativt få som var emot en utvidgning av religionsfriheten 

1951. Mest utmärkande för religionsdiskursen 1858 i detta hänseende, var att 

argumenten för och emot religionsfriheten var motiverade utifrån religiösa 

föreställningar: en dominerande åsikt var exempelvis att protestantismen var 

oförenlig med religiöst tvång. Vi har inte kunnat finna några sådana 

föreställningar i materialet för 1951, vilket tydliggör att den svenska politiken 

hade övergått till religion som tro vid 1900-talets mitt – argument saknade helt det 

religiösa innehållet som dominerande religionsdiskursen 1858. När religionen 

övergår från att vara kultur till tro, individualiseras trosuppfattningar – ett 

fenomen som var vanligt förekommande 1951 och som framgår av användandet 

av elementet individens frihet. Liknande diskussioner saknas nästan helt 1858. 

Förutom generella föreställningar om religionsfrihet, har vi analyserat före-

ställningar om staten och statskyrkan. Huvudsakligen har detta gjorts utifrån 

begreppet enhetssamhället – uppfattningen att människor i ett samhälle eller en 

stat endast bör tillhöra och dyrka en religion. Den tidigare forskningen har visat 

att enhetssamhället som en uppfattning var på tillbakagång vid 1800-talets mitt – 

det har inte vi kunnat konstatera i denna analys. En majoritet inom riksdagen var 

för enhetssamhällets bevarande 1858, även om det givetvis fanns kritiker – dock 

baserades deras motstånd på medlen på vilket enheten upprätthölls. Vi kan se att 

det 1951 hade skett en markant förändring då en majoritet öppet förespråkade 

separation av kyrka och stat, en åsikt vi inte har kunnat finna 1858. Också i detta 

hänseende vill vi konstatera att uppfattningarna för en religion som tro 

dominerade 1951 eftersom vi uppfattar uttalanden för en separation av kyrka och 

stat som ett tydligt ställningstagande för en relativisering av tron – med andra ord 

uppfattades inte den officiella tron som den nödvändigtvis enda sanna. 

Nationalism i formen av föreställningar om fäderneslandet, var ett utmärkande 

tema i den svenska politikens religionsdiskurs 1858 – ett tema som saknas helt 

1951. Den rådande uppfattningen i ständerna var att länka fäderneslandet till den 

egna protestantiska tron; implicit den evangeliska lutherska tron som 
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representerades av statskyrkan. Däremot återfanns en tydlig diskursiv kamp om 

relationen mellan fäderneslandet och religionsfrihet: några menade att fäderna 

stred för religionsfrihet, andra menade att fäderna stred för religionen och ibland 

även mot religionsfriheten. 

Vi har i båda analyser undersökt hur föreställningar om den Andre 

organiserades i respektive religionsdiskurs. I 1858-års religionsdiskurs utgjordes 

den Andre dels av väckelserörelserna eller frikyrkorna och dels katolicismen, även 

om föreställningarna om respektive grupp varierade. Generellt uppfattades 

katolicismen som motsatsen av den egna tron – den förra beskrevs exempelvis 

falsk och mörker, medan den senare var sanning och renhet. Uppfattningarna om 

väckelserörelserna och frikyrkorna var mera komplicerad: å ena sidan stod det för 

en sann gudsfruktan och å andra sidan en böjning åt svärmeri och fanatism. Vi vill 

spekulera något i detta: väckelserörelserna delade i flera avseenden samma 

trosuppfattningar om statskyrkan och många av dem var inomkyrkliga rörelser. 

Därför var det svårare att uppfatta dem som främmande, till skillnad från 

katolicismen. Istället grundades de negativa föreställningar mot 

väckelserörelserna på att de hotade tanken om enhetssamhället. Därför är det 

intressant att kritiken gentemot dem saknas helt i diskursen 1951, vilket ytterligare 

visar att den svenska politikens mentalitet hade övergått från religion som kultur 

till religion som tro eftersom väckelserörelserna hade inte kunnat accepteras i den 

förra. Däremot återfanns de negativa uppfattningarna om katolicismen 1951, även 

om de inte var lika omfattande som 1858. Dock uppfattar vi inte detta som ett 

tecken för religion som kultur, eftersom kritiken grundades i att katolicismen var 

ett hot mot demokratin och individens frihet – inte, till skillnad från 1858, att den 

var felaktig i ett religiöst perspektiv. 

Sammanfattningsvis vill vi konstatera att den svenska politiken hade övergått 

från att uppfatta religion som kultur till religion som tro 1951, vilket har 

tydliggjorts i analysen av föreställningar om religionsfrihet, förbeställningar om 

relation mellan stat och kyrka och föreställningar om den Andre. Vi har 

sammanfattat resultaten från respektive delstudie i figur 1 som finns i form av en 

bilaga. 
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6 Bilagor 

 

 
Sammanfattning av innehållet i respektive diskurs 
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Föreställningar om 
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Figur 1. Sammanfattning av innehållet i respektive diskurs. 


