
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET  

Institutionen för Kultur och Kommunikation  

Religionsvetenskap  

Kristendomens historia, fördjupningskurs uppsats  

Kurskod 790G64  

ISNR LIU-IKK/REL-G-13/004--SE 

Höstterminen 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Hellberg 

Religionsfriheten i Sverige 1809 – 1951 

Från samvetsfri kristen tro till fritt val av religiös tillhörighet i svensk 

lagstiftning 

 

Religious liberty in Sweden 1809 – 1951 

From Christian faith free of conscience to free choice of religious affiliation 

in Swedish law 

 

 

 

 

 

Handledare: TK FK Anna Minara Ciardi 



2 
 

Abstract 

In 1809 the citizens of Sweden where given the freedom to practice their Christian faith through the 

Swedish constitution of 1809, 16 §. This proclaimed that there should be religious freedom in 

Sweden, albeit restricted to Evangelical-Lutheran faith. Although after the law regarding dissenters 

was passed in 1860 by choosing another church than the Evangelical-Lutheran church you lost some 

civic rights, for example you could not become a public official. The freedom to choose religious 

affiliation was given through the Law of Religious Freedom in 1951. The purpose of this study is to 

evaluate in what way the concept of religious freedom has developed in Swedish law between 1809 

and 1951.  

In the background I treat two historical events and one era, with focus upon religious freedom, which 

have in my opinion influenced the view of religious freedom in Sweden during the chosen period of 

1809–1951. These are the Constitution of the United States, the Enlightenment Era in Sweden and also 

the Universal Declaration of the Human Rights as given by the United Nations. 

In the section about the Constitution of the United States a description of its religious freedom and 

how it is interpreted is given. This is done since, according to my understanding, the Constitution had 

great impact on an international level and therefore probably influenced Swedish law during the 19
th
 

century. 

The section about the Enlightenment Era in Sweden gives a description of the influence upon Swedish 

religion from enlightenment philosophy, which can be summarized in the efforts of king Gustav III to 

achieve religious freedom and also the increased influence of the so called “religious enlightenment 

movement” (a term used by Carl Arvid Hessler) in Swedish politics and legislation. 

I have included the UN:s Universal Declaration of the Human Rights because I assume it has 

influenced the Law of Religious Freedom 1951. Since Sweden was one of the nations which signed 

the declaration it was necessary to reflect this in Swedish law. 

The survey treats the development of religious freedom in Swedish law through the six subjects which 

conforms to each of the headings. The Law of Burial 1894 is included to exemplify religious freedom 

in a specific matter. 

This study traces the development of the concept of religious freedom in Swedish law, which can be 

concluded in three expressions: Freedom of having an Evangelical-Lutheran faith which not 

contradicts the conscience of the individual; Freedom of choice of Christian affiliation among those 

approved by the state; and also Freedom of decision of which religion to be a member of, if any.  
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1 Inledning 

Mitt intresse för ämnet grundar sig i att jag i en tidigare kurs läste om hur upplysningen 

påverkade den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige och svensk religionspolitik i slutet av 

1700-talet och början av 1800-talet. När mitt studium nådde Regeringsformen 1809 (RF 

1809) och religionsfriheten som uttrycks i dess 16 § var det tydligt att upplysningen 

inspirerade till en religiös förnyelse. Röster höjdes om att undslippa strikta dogmer och regler 

som styrde den enskilde individens tro och liv. Hur den egna tron skulle ta sitt uttryck låg nu 

mer i gemene mans händer. Religionsfriheten i 16 § förverkligades genom Dissenterlagen 

1860. Ca 90 år senare har innebörden av religionsfrihet i Religionsfrihetslagen 1951 

förändrats avsevärt till att gälla val av religion, eller ingen religion alls. Jag vill genom min 

uppsats undersöka hur denna förändring har sett ut. 

 

1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur synen på religionsfrihet har förändrats i svensk 

lagstiftning mellan 16 § RF 1809 och Religionsfrihetslagen 1951. 

1.1.2 Problemformulering 

Denna uppsats belyser förändringar i synen på religionsfrihet i svensk lagstiftning mellan åren 

1809 och 1951. I regeringsformen från 1809 uttrycks en samvetsfrihet vad gäller 

medborgarens personliga kristna trosåskådning — det förutsätts dock att medborgaren tillhör 

den evangelisk-lutherska kyrkan. Religionsfrihetslagen 1951 — som gäller än idag med viss 

omformulering — ger medborgaren friheten att själv välja vilken religion denne vill tillhöra, 

om någon alls. Genom en innehållsanalys undersöks hur denna förändring mellan dessa årtal 

har sett ut. 

1.1.3 Frågeställningar 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i dessa huvudfrågor: 

 Vad innebär religionsfriheten i 16 § RF 1809? 

 På vilket sätt förverkligades religionsfriheten genom Dissenterlagarna 1860 och 1873? 

 Vad innebär religionsfriheten i Religionsfrihetslagen 1951? 
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 Hur kan förändringen av synen på religionsfrihet i svensk lagstiftning beskrivas? 

Dessutom kommer ytterligare två mindre frågeställningar besvaras inledningsvis i uppsatsen: 

 Vad innebär begreppet religionsfrihet? 

 Har begreppet någon begränsning? 

1.2 Avgränsningar och material: 

Tidsavgränsningen för denna uppsats är åren 1809 och 1951. Tidigare studier har visat att 

intentionen hos författarna bakom § 16 RF 1809 var att den enskilde individen fick 

självbestämmanderätt över exempelvis nattvardsgången, vilken söndag den skulle utföras om 

alls — dock minst en gång per år.
1
 Därför tar uppsatsen sin början där. Det förutsattes att 

individen följde den svenska statskyrkans tro.
2
 Religionsfrihetslagen 1951 innebar fullständig 

religionsfrihet för varje svensk medborgare, förutsatt att medborgaren valde att ansluta sig till 

något av statens erkända trossamfund eller valde att stå utanför, samma lag som gäller än idag 

i reviderad form.  

Materialet består dels av lagförslagen till lagar som på olika sätt har påverkat den svenska 

religionsfriheten, främst i form av Statens Offentliga Utredningar (SOU), dels av litteratur 

som mer specifikt behandlar § 16 RF 1809 eller Religionsfrihetslagen 1951. Vidare används 

litteratur som är tänkt att bredda perspektivet samt litteratur om eventuella influenser utifrån 

vid författandet av lagstiftning angående religionsfrihet. Hans Ingvar Roths bok Är religion en 

mänsklig rättighet? behandlar religionsfrihetsbegreppet. 

De fyra SOU texterna består av dels lagförslag av riksdagsmän, dels även undersökningar 

som gjorts av personer som bedömts sakkunniga på området. Jag har svårt att se någon form 

av tendens i materialet, mer än att lagförslagsförfattarna har bifogat respektive undersökning 

för att befästa sitt förslag.
3
 

Författningen som dåvarande justitieminister Axel Adlercreutz har nedtecknat är den 

reviderade Dissenterlagen 1873. Texten är hämtad ur Swensk Författnings-Samling för 1873, 

dock anges ej vem Axel Adlercreutz är. Detta är en lagtext som jag räknar till mina 

                                                             
1 Med ”tidigare studier” åsyftas min uppsats i fördjupningskursen i kristendomens historia: Mötet mellan den 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige och Upplysningen. 
2 Begreppet ”Svenska kyrkan” användes först i kyrkolagsförslaget 1846 på statskyrkan, därför benämns den 
som statskyrka i allt som skett före 1846 i denna uppsats. Dahlman 2009, s. 17. 
3 SOU 1923:23; SOU 1927:13; SOU 1949:20; SOU 1964:16. 
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primärkällor. Jag fann inget material som specifikt behandlade Dissenterlagen 1873, därför 

valde jag att läsa lagtexten i original.  

Banden 5–8 i serien Sveriges kyrkohistoria ger ett bredare perspektiv på de olika 

avdelningarna, källor som jag anser är trovärdiga pga. redaktionens sammansättning av några 

av Sveriges främsta kyrkohistoriker.
4
 

Carl Arvid Hessler och Oscar Hippel behandlar religionsfriheten i 16 § RF 1809, se mer om 

dessa under rubrik 1.4.  

Martin Berntson, Bertil Nilsson och Cecilia Wejryds bok Kyrka i Sverige: Introduktion till 

svensk kyrkohistoria är en lärobok i svensk kyrkohistoria för universitetsstudier. Boken 

grundas främst på serien Sveriges kyrkohistoria. Även denna bok används i uppsatsen för att 

bredda perspektivet.
5
 

Per Dahlman uttrycker i sin avhandling Kyrka och stat i 1860 års svenska 

religionslagstiftning en vilja att undersöka hur Svenska kyrkan påverkades efter 

Dissenterlagen 1860. Dahlman var kanslichef för konstitutionsutskottet och sedermera 

regeringsråd, vilket förklarar intresset för lagstiftning.
6
 

Gunnar Granberg framstår i sin avhandling Gustav III – en upplysningskonungs tro och 

kyrkosyn som mycket nitisk i sin vilja att framställa Gustav III som den ledande aktören i den 

förändringsprocess som skedde i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Detta gör att 

hans slutsatser i vissa fall kan ha påverkats av denna vilja och dessutom kan det ha lett till att 

han valt bort sådant som motbevisar hans tes om Gustav III som den ledande aktören i denna 

förändringsprocess.
7
 

Pia Karlsson och Ingvar Svanbergs artikel i antologin Religionsfrihet i Sverige har inkluderats 

pga. dess genomgång av religionsfrihetens historia i Sverige för att ge ytterligare ett 

perspektiv på de händelser som tas upp i uppsatsen.
8
 

Christopher Eisgrubers och Lawrence Sagers argumentation i Religious freedom and the 

constitution, så till vida att de diskuterar för- och nackdelar för det enskilda religiösa 

samfundet, tyder på att de har någon form av koppling till ett specifikt trossamfund.
9
 

                                                             
4 Lenhammar (red.) 2000; Jarlert (red.) 2001; Bexell (red.) 2003; Brohed (red.) 2005. 
5 Berntson, Nilsson & Wejryd 2012. 
6 Dahlman 2009. 
7 Granberg 1998. 
8 Karlsson & Svanberg 1997. 
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Anledningen till att jag valt Hans Ingvar Roths Är religion en mänsklig rättighet? för att 

beskriva och problematisera begreppet religionsfrihet är delvis för att det är den senaste 

litteraturen inom svensk forskning om religionsfrihet, men framförallt därför att han 

diskuterar om religion är en basal mänsklig rättighet, d.v.s. en rättighet som är nödvändig för 

att leva liksom exempelvis rätt till mat. De senaste sextio åren har mänskliga rättigheter varit 

en viktig norm att förhålla sig till i vårt samhälle. Svensk lagstiftning och svenskars agerande 

måste ske i enlighet med dessa eftersom Sverige har skrivit på FN:s allmänna deklaration om 

mänskliga rättigheter. Av den anledningen ser jag Religionsfrihetslagen 1951 som en 

konsekvens av att Sverige skrev på denna deklaration. Eftersom religion som mänsklig 

rättighet är en central fråga hos Roth ser jag hans bok som en självklar del i mitt studium då 

jag finner rättighetsaspekten som en del av anledningen till antagandet av 

Religionsfrihetslagen 1951.
10

 

 

1.3 Metod 

Jag har genomfört en innehållsanalys för att granska hur synen på religionsfrihet har 

förändrats i svensk lagstiftning som är relaterad till religionsfrihet. Som regel har jag tagit min 

utgångspunkt i en bok per avdelning och har därefter kompletterat med perspektiv från annan 

litteratur. Därmed har jag indelat litteraturen i undersökningsdelens sex delar: ”16 § 

Regeringsformen 1809” — Hessler och Hippel; ”Konventikelplakatets upphävande 1858” — 

Dahlman; ”Dissenterlagarna 1860 och 1873” — Dahlman och Adlercreutz; ”Lagen om 

jordfästning 1894” — SOU 1923:23; ”Viljan att utöka den villkorade rätten till utträde ur 

Svenska kyrkan i början av 1900-talet” — SOU 1925:13; samt ”Religionsfrihetslagen 1951” 

— SOU 1949:20. Uppsatsen konkluderas i en sammanfattande analys där de separata 

avdelningarna granskas för att besvara hur synen på religionsfrihet har förändrats i svensk 

lagstiftning.  

 

1.4 Forskningsläget 

Vid 200-års-jubileet av RF 1809 gav riksdagen ut en bok som beskriver hur dokumentet 

förändrade det svenska statskicket. Talmannen Per Westerberg skriver i förordet att den 

                                                                                                                                                                                              
9 Eisgruber & Sager 2007. 
10 Roth 2012. 
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svenska konstitutionen var den näst äldsta efter den amerikanska, innan en ny antogs 1975.
11

 

Dock fokuserar denna bok på RF 1809 som helhet — inte specifikt på 16 §. 

Vidare tar annan forskning upp specifika händelser som exempelvis om 16 § RF 1809 som 

Hessler och Hippel behandlar, men inte den helhet jag eftersöker.  

Carl Arvid Hessler skriver sin historiska översikt Stat och religion i upplysningstidens Sverige 

med anledning av hur 16 § RF 1809 kom till användning. Han reagerar på hur både 

förespråkare för statskyrkan och förespråkare för andra kyrkor försvarade sina ståndpunkter 

med hjälp utav paragrafen. Båda ser han som historiskt felaktiga eftersom de enligt hans 

mening inte har förstått vad som egentligen var centralt i den svenska religionspolitiken kring 

sekelskiftet 1800. I sin framställning av denna historia ger Hessler lika mycket utrymme till 

vinnarna som till förlorarna i debatten som ledde fram till antagandet av 16 § RF 1809. Jag 

anser att Hessler är en tillförlitlig källa eftersom han ger hela bilden och inte enbart det 

segrande perspektivet.
12

 

Oscar Hippel motiverar sina påståenden i sin artikel ”Religionsfriheten och den sextonde 

paragrafen regeringsformen: Bidrag till frågans bedömande fram till dissenterlagen år 1860” i 

Teologiska studier: Tillägnade Erik Stave på 65-årsdagen den 10 juni 1922 av kolleger och 

lärjungar om gemene mans åsikter rörande hur religionsfrihet bedömdes fram till 

Dissenterlagen 1860 genom att visa hur allmänheten uppfattade § 16 RF 1809, vilket jag 

finner att han inte lyckas med. Eftersom personerna som Hippel hänvisar till i artikeln är 

personer som är aktiva i den politiska samhällsdebatten, ofta genom att vara del av riksdagen, 

är det inte den allmänna uppfattningen som redogörs.
13

 

Per Dahlman behandlar 1860 års religionsfrihetsreform i sin avhandling Kyrka och stat i 1860 

års svenska religionslagstiftning. Han uppmärksammar att tidigare forskning endast 

översiktligt behandlat denna lag. Syftet med avhandlingen är att analysera hur stat och kyrka 

påverkades utav denna religionsfrihetslag, främst Svenska kyrkans påverkan.
14

 

Resultatet som Dahlman når är att statskyrkans minskade ställning aldrig var ett mål i sig utan 

en nödvändig konsekvens utav det framväxande liberala samhället. Han menar att 1860 års 

                                                             
11 Brundin och Isberg (red.) 2009, s. 5. 
12 Hessler 1956. 
13 Hippel 1922. 
14 Dahlman 2009, s. 24. 
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religionslagstiftning upphävde 1686 års kyrkolag vad gäller enhetskyrkan och 

enhetssamhället.
15

 

Den centrala frågan som påverkades av 1860 års religionsfrihetslag var enligt Dahlman frågan 

om kyrkotillhörigheten. Nu fanns möjligheten att ansöka om utträde ur kyrkan, förutsatt att 

man övergick till ett av de godkända samfunden. Detta innebar därför också att alla svenska 

medborgare automatiskt tillhörde Svenska kyrkan till dess att de själva gjort valet att 

utträda.
16

 

I den tillgängliga litteraturen framgår det att ingen tidigare mer ingående har analyserat hur 

synen på religionsfrihetens innebörd förändrades i Sverige mellan åren 1809–1951. Det 

närmaste någon har kommit i en sådan undersökning är Alwalls ganska korta bidrag, som 

beskriver hur religionsfriheten har utvecklats i Sverige sedan reformationen. Han urskiljer 

fem epoker av religionsfrihet, varav min avgränsning infaller i de tre sista. 

1. Enhetssamhällets tid var en period då mycket små framsteg gjordes på religionsfrihetens 

område. 

2. En tid av uppmjukning gentemot framför allt utländska trosbekännare inleddes en bit in 

på 1700-talet. För den inhemska befolkningen var religionsfrihet då fortfarande något 

närmast otänkbart. 

3. Från slutet av 1700-talet fram till ca 1840 ägde en tydlig liberalisering rum med 

utgångspunkt i upplysningstidens idéer. Denna ideologiska utveckling fick dock bara 

begränsade praktiska konsekvenser. 

4. Mitten av 1800-talet var en tid av starka motsättningar och religiös splittring. Detta var 

väckelsens tidevarv, då krafter verkade för att skapa ett öppnare och religiöst mer 

tolerant samhällsklimat, men då samtidigt en konservativ reaktion ägde rum, som på kort 

sikt innebar en tillbakagång för religionsfriheten. 

5. 1860- till 1950-talet blev den stora genombrottstiden för religionsfriheten, även om 

utvecklingen gick långsammare än många hade önskat. Utvecklingen mot ökad 

religionsfrihet kulminerade i och med 1951 års religionsfrihetslag.
17

 

Alwall menar att 16 § RF 1809 innebar att svenskarna blev garanterade rätten att fritt utöva 

sin religion utan tvång, så länge individen höll sig inom den evangelisk-lutherska statskyrkans 

ramar. Enligt Alwall låg religionsfrihetsfrågan oförändrad en tid fram till dess att allt fler 

                                                             
15 Dahlman 2009, s. 363. 
16 Dahlman 2009, s. 387. 
17 Direkt avskrivet från: Alwall 1994, s. 82. 
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religiösa minoriteter tillkom i landet genom väckelsen som ifrågasatte enhetskyrkan. Detta 

gjorde att frågan lyftes än en gång under 1840- och 1850-talen.
18

 

Dessutom tilläts svenska medborgare att lämna statskyrkan om de övergick till något av dessa 

erkända samfund. I den reviderade Dissenterlagen 1873 ändrades formuleringen så att 

medborgaren var tvungen att övergå mer specifikt till ett kristet samfund, medan den tidigare 

möjligheten att konvertera till judendomen, då de mosaiska församlingarna var erkända av 

staten, försvann.
19

 

I början av 1900-talet gällde diskussionerna kring religionsfriheten processen att utträda ur 

Svenska kyrkan. Många, bl.a. riksdagen, menade att det borde gå att lämna kyrkan 

villkorslöst. Även inom Svenska kyrkan delades denna uppfattning eftersom det ansågs vara 

en nackdel att vissa tvingades vara kvar i kyrkan mot sin vilja. Dock tog det många år innan 

en lagändring skedde, först 1951.
20

 

Jag har valt att utgå främst från de händelser som Alwall lägger fram, med tillägg som 

exempelvis frågan kring jordfästning.
21

 Hos Alwall framträder även en stegvis förändring i 

religionsfriheten som jag i denna uppsats vill utveckla samt göra en ansats till att förklara hur 

denna utveckling skett.  

 

1.5 Definition och problematisering av begreppet ”religionsfrihet” 

1.5.1 Historik 

När religionsfrihet har använts i historien har det ofta gjorts i samband med ordet tolerans. 

Etikern Hans Ingvar Roth menar kortfattat att genom att visa tolerans gentemot en religiös 

minoritet har stater försökt att förhindra osämja. Dock visar Roth att toleransen inte varit 

genomgående positiv då många hävdat att den i praktiken har inneburit en acceptans av en 

mindre grupp gjord av en större grupp som menat att den står över den mindre. En av 

kritikerna är Mirabeau som menade att toleransen förekom på övermaktens villkor, om 

övermakten så önskade kunde den enkelt vända den till intolerans.
22

  

                                                             
18 Alwall 1994, s. 84-85. Begreppet ”enhetskyrkan” handlar om tanken om att ifall folket är enade i samma 
kristna tro förstärks enheten som ett folk. 
19 Alwall 1994, s. 85-86. 
20 Alwall 1994, s. 87. 
21 Se mer i punkt 3.4. 
22 Roth 2012, s. 63-64. Mirabeau var statsman i 1700-talets Frankrike. 
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Problemet med tolerans är, enligt Roth, att om den dominerande partens religion är en 

universell religion kan inte toleransen upprätthållas långsiktigt. Som exempel tar Roth upp 

kolonisationen där kristna missionärer mötte urbefolkningar med andra religioner.
23

  

Det var problematiskt att få protestanter och katoliker att kunna samexistera i samhället under 

1500- och 1600-talet då konflikter ofta uppstod emellan dessa grupper. Toleransen sågs som 

en lösning på detta problem. Roth ser detta som ett uttryck för religionsfrihet.
24

 

Det var inte alltid så att alla religiösa minoriteter i ett land omfattades av statens 

toleranspolitik och behandlingen av dessa minoriteter kunde variera. De vanligaste 

konsekvenserna för religiösa minoriteter i europeiska länder var ”[d]ödsstraff, berövande av 

civila rättigheter, inga möjligheter att gå på universitetet, ingen rätt till förmyndarskap och 

omvårdnad av barn, eller möjlighet att kämpa för en plats i parlamentet.”
25

 

Den viktigaste lagen om religiös tolerans i Europa var enligt Roth Henry IV av Frankrikes 

påbud från Nantes 1598. Det gav de protestantiska hugenotterna rätt till tros- och 

samvetsfrihet. Även om påbudet från Nantes hade gett hugenotterna tros- och samvetsfrihet så 

innebar påbudet vissa begränsningar: de fick inte bo i Paris, katolicism proklamerades som 

den officiella religionen, etc. Detta innebar att hugenotterna var skyldiga att acceptera 

katolska helgdagar.
26

 

På internationell nivå har det första tillägget till Förenta Staternas konstitution spelat en 

central roll i historien. Tillägget innebär att ”kongressen ej skall stifta någon lag avseende 

inrättandet av religion, eller förbjuda den fria utövningen därav, eller inskränka 

yttrandefriheten, eller pressfriheten, eller folkets rätt att fridfullt samlas.”
27

 Det var viktigt för 

Förenta Staternas grundare att särhålla kyrka/religiösa samfund och stat för att kunna 

upprätthålla religionsfriheten – den ena ska inte kunna påverka den andra. Den religiösa 

mångfalden i landet gjorde att de undvek att någon religion stod över de andra. Genom att ha 

en statsreligion tvingas människor i vissa fall att gå emot sin trosuppfattning.
28

 Det skall dock 

poängteras att flera delstater under en längre tid hade egna statskyrkor. 

                                                             
23 Roth 2012, s. 64. Med “universell religion” avses här en religion som eftersträvar att värva alla människor i 
världen. 
24 Roth 2012, s. 71. 
25 Roth 2012, s. 72. 
26 Roth 2012, s. 70. 
27 Roth 2012, s. 89. 
28 Roth 2012, s. 89-90. 
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I Sverige har religionsfrihet i olika former reglerats av statsmakten som i sin tur under en lång 

period var influerad av den evangelisk-lutherska kyrkan. Dahlman framhåller att från 1686 års 

kyrkolag var staten och kyrkan en enhet med en lagstiftning som baserades på en kristen 

grund. Dahlman menar att upplösningen av denna enhet fullkomnades genom Dissenterlagen 

1860 som därmed också var ett steg närmare ett sekulärt samhälle.
29

 Dessutom innebar 

Dissenterlagen att även medlemmar av annan av staten godkänd kyrka än statskyrkan fick 

utökade medborgerliga rättigheter. Tidigare var medlemskap i statskyrkan och medborgarskap 

sammankopplat.
30

 

1.5.2 Modern internationell definition 

En central fråga vad gäller religionsfrihet är vad som räknas som religion eller inte. Det är 

komplicerat att finna en gemensam beskrivning som stämmer överens med de erkända 

religionerna i världen. Den tydligaste beskrivningen, enligt Roth, gjordes av högsta domstolen 

i Australien i fallet Church of the New Faith v. Commissioner of Payroll Tax 1983 då det 

sades att en religiös tro är: ”En tro på ett övernaturligt väsen, fenomen eller princip och ett 

accepterande och ett efterföljande av handlingsregler som syftar till att ge uttryck för denna 

trosföreställning.”
31

 Jag anser att det är en bra och enkel beskrivning av vad en religion är. 

Roth argumenterar för att den nutida definitionen av religionsfrihet är sammankopplad med 

artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och hur denna efterlevs. 

Den lyder: 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, 

offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, 

andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
32

 

Därför handlar dagens religionsfrihet till stor del om hur förhållandena ser ut för religiösa 

minoriteter i länder som antingen har en officiell religiositet eller en majoritetsreligiositet som 

utövar sitt inflytande.
33

 Min tolkning är att Roth med officiell religiositet talar om 

statsreligioner och med majoritetsreligiositet talar om exempelvis protestantismen i USA. 

                                                             
29 Dahlman 2009, s. 11. Med “sekulärt samhälle” avses här ett samhälle som inte baseras på religiösa grunder. 
30 Dahlman 2009, s.279. 
31 Roth 2012, s. 241. 
32 FN, ”Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna”. Förklaringen antogs 1948 och förkortas UDHR av det 
engelska begreppet, här citeras artikel 18. 
33 Roth 2012, s. 96. 
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Religionsfriheten har begränsningar som i princip innebär att det som motsäger andra lagar 

inte är tillåtet. Det kan handla om våld i form av stening som är en godkänd bestraffning i 

Sharialagarna men som förbjuds i artiklarna om frihet från våld och förnedrande bestraffning i 

UDHR
34

 eller en ojämlik fördelning mellan könen som skillnader i arvsrätter mellan söner 

och döttrar. Ett annat exempel är att valet att lära ut Darwins evolutionslära på 

biologilektioner istället för skapelseberättelsen i Bibeln inte kan ses som ett brott mot 

religionsfriheten.
35

 

1.5.3 Begreppet religion i denna uppsats 

Med begreppet religion åsyftas konfession om inte annat anges. Begreppet religion används 

för att överensstämma med begreppsanvändningen i de olika lagarna.  

1.5.4 Begreppet religionsfrihet i denna uppsats 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur synen på religionsfrihet i svensk 

lagstiftning har förändrats kan det konstateras begreppet religionsfrihet kommer att skilja sig i 

undersökningsdelen. Vad begreppet har inneburit besvaras i resultatdiskussionen.  

Genomgående är religionsfriheten i respektive avsnitt begränsad av samtidens övriga lagar, 

dock skall påpekas att lagarna i början av 1800-talet hade en tydligare influens av 

majoritetsreligionen än lagarna i mitten av 1900-talet. Exempel på lagar som begränsade 

religionsfriheten under början av 1800-talet var exempelvis kyrkolagen 1686 som uttryckte att 

alla medborgare i Sverige måste tillhöra ”den rena evangeliska läran”.
36

 Det är statsmakten 

som kontrollerar och reglerar religionsfriheten, därför har den en central roll i uppsatsen 

genom att lagstiftningar samt lagförslag är utgångspunkten för varje enskild rubrik i 

undersökningsdelen. Hur religionsfriheten uttrycks i dessa händelser påverkar även den 

svenske medborgarens religiösa rättigheter enligt min mening. 

2 Bakgrund 

I bakgrunden har jag valt att belysa de händelser samt dokument som jag anser i olika mängd 

har påverkat synen på religionsfrihet i svensk lagstiftning. Dessa, som följer nedan, är skrivna 

i kronologisk ordning. 

                                                             
34 Se under 1.5.2 
35 Roth 2012, s. 253. 
36 Dahlman 2009, s. 48. 
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2.1 Förenta Staternas konstitution och religionsfrihet 

Religionsfrihet var en central fråga redan för de första nybyggarna som kom till Amerika. De 

hade lämnat länder som var fyllda av religiösa konflikter och förföljelser pga. religiös 

tillhörighet. Därför blev det viktigt att ta upp detta vid självständighetsförklaringen och i 

konstitutionen. Grundarna ville skapa ett samhälle fritt från religiös förföljelse.
37

 

Förenta Staternas konstitution tar upp religionsfriheten på tre sätt:
38

 

1. Fritt religiöst utövande får inte förhindras. 

2. Rätt att etablera en religion. 

3. Det är ej tillåtet att tvinga någon till att ge en religiös ed vid tillträdet av ett offentligt 

uppdrag. 

Förenta Staternas konstitution antogs i Philadelphia i september år 1787. Religionsfriheten 

betonades ytterligare i första tillägget i de så kallade the Bill of Rights som antogs år 1791 och 

var ett komplement till konstitutionen.
39

 

För att kunna upprätthålla religionsfriheten finns en paragraf i konstitutionen som talar om 

separationen mellan kyrka och stat. Enligt Eisgruber och Sager är en vanlig uppfattning bland 

amerikaner att paragrafen finns för att varken kyrka eller stat ska kunna påverka eller dra 

nytta av den andre, något som författarna motsätter sig. De menar att detta är omöjligt 

exempelvis genom att kyrkorna äger egendomar.
40

 Dessutom är det enligt Eisgruber och 

Sager ett faktum att USA är ett religiöst land och det går inte att sära på religion och politik i 

ett religiöst land, därför kommer politiker att dra nytta av religionen för att få folket på sin 

sida.
41

 

Religion behandlas på ett särskilt sätt av staten i USA, vilket ger de olika religiösa samfunden 

både för- och nackdelar enligt Eisgruber och Sager. En av fördelarna, enligt deras uppfattning, 

är att en religion får rätt att frångå diskrimineringslagar genom att inte behöva anställa 

kvinnor som religiösa ledare om det går emot den egna övertygelsen, samt att de menar att en 

nackdel är att religiösa samfund inte får bidrag av staten.
42

 Eisgrubers och Sagers exempel är 

något tendentiösa, de verkar resonera utifrån ett religiöst samfunds perspektiv. Dock uppfattar 

                                                             
37 Eisgruber & Sager 2007, s. 1. 
38 Eisgruber & Sager 2007, s. 2. 
39 Bring 2011, s. 210-211. 
40 Eisgruber & Sager 2007, s. 23. 
41 Eisgruber & Sager 2007, s. 50. 
42 Eisgruber & Sager 2007, s. 51. 
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jag det som att deras poäng är att religiösa övertygelser i vissa fall får företräde, vilket verkar 

var deras syn på hur separationen mellan kyrka och stat hanteras i USA. 

 

2.2 Upplysningstiden i Sverige och religionsfrihet 

2.2.1 Gustav III och religionsfriheten 

En faktor som påverkade religionsfriheten under svensk upplysningstid var Gustav III:s 

strävan efter religionsfrihet. Gustav III visade ett stort intresse för religionsfrihet och tolerans 

samt för frågan hur han skulle kunna sammanföra detta med enhet i religionen, då det var 

hans uppdrag som kung att bevara religionsenheten i Sverige.
43

 

Under 1778 –1779 års riksdag diskuterades religionsfriheten genom tre olika dokument. Det 

som väckte störst uppmärksamhet och som fick mest inflytande var skrivet av kyrkoherden 

Anders Chydenius. Chydenius visade dokumentet för Gustav III innan han lade fram det för 

riksdagen. Detta innebar för kungen att han själv inte behövde lyfta frågan som han under en 

längre tid hade funderat över. Dokumentet behandlade mer konkret tolerans än religionsfrihet, 

Chydenius ville ge de främmande trosbekännarna en fri religionsutövning utan att tillåta 

proselytism eller ge möjlighet till att frångå den svenska evangelisk-lutherska kyrkan.
44

 

Resultatet blev att dokumentet accepterades av riksdagen, trots protester från prästståndet. 

Detta beslut låg till grund för Gustav III:s toleransedikt som proklamerades år 1781.
45

 

[A]lla kristna trosbekännare [skulle] få tillstånd att bygga kyrkor i landet, bilda egna 

församlingar, ha egna religiösa ledare, förrätta dop av sina barn och fostra dem i samfundets 

egna trosbekännelse. De skulle också vara garanterade samma ”säkerhet för liv och 

egendom, som våra egna undersåtar efter Sveriges rike lag tillkommer”. De fick också 

samma medborgerliga fri- och rättigheter, ”den undantagen att i rikets ämbeten och tjänster 

eller som riksdagsmän nyttjade varda”.
46

 

Gustav III förespråkade en fullständig samvetsfrihet för att uppnå religionsfrihet. 

Toleransediktet innebar rätten att fritt utöva sin tro, med vissa restriktioner från staten. Dock 

var det inte tal om en universell religionsfrihet för alla i riket utan det gällde enbart de 

utländska invånarna. Restriktionerna från staten bestod främst i att inte övertyga någon att 

lämna den evangelisk-lutherska kyrkan, de äldre lagarna som reglerade straff för avfall till 

                                                             
43 Granberg 1998, s. 63-64 
44 Granberg 1998, s. 78-80. 
45 Granberg 1998, s. 84-85. 
46 Direkt avskrivet från: Granberg 1998, s. 84-85. 
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annan tro gällde fortfarande svenskarna.
47

 Gustav III:s fullständiga samvetsfrihet skulle 

komma att påverka den nya regeringsformen som tillkom efter statsvälvningen som skedde 

under hans sons, Gustav IV Adolf, tid som regent. 

 

2.2.2 Den religiösa upplysningsrörelsen och religionsfriheten 

I slutet på 1700-talet började den religiösa upplysningsrörelsen dyka upp i Sverige, främst 

genom artiklar i tidsskrifter. Nils von Rosenstein uttryckte i Stockholms Posten 1787 att det är 

omänskligt att visa intolerans mot sekter, varje människa har rätt till en tillflykt. Dock fanns 

det ett villkor: sekten får inte värva proselyter, d.v.s. värva medlemmar från andra samfund, i 

detta fall åsyftas statskyrkan mer specifikt.
48

 

Inom svensk politik inleddes diskussioner kring ämnet religiös tolerans och frihet. Den 

centrala frågan var om en medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan skulle få möjlighet att 

byta religion eller inte. Författaren J.J. von Bilang uttryckte i slutet på 1700-talet att det finns 

tre saker som måste ske om Sverige vill ha en fullständig religionstolerans:
49

  

 Den första gäller de främmande religionsutövarna. Man skulle tillåta alla former av 

religion hos dessa, de skulle få utöva sin religion och de skulle få fullständiga 

medborgerliga rättigheter.  

 Den andra gäller medlemmarna i den egna kyrkan. De ska tillåtas att lämna den 

gällande religionen och byta till en annan. Villkoret var att man skulle vara en god 

undersåte.  

 Den tredje gäller skriv- och tryckfrihet i frågor som berör religionen. 

En stark företrädare för den religiösa upplysningsrörelsen var biskopen i Linköping Jacob 

Lindblom som ansåg att kyrkans framtid låg i upplysningen.
50

 År 1795 uttryckte Lindblom att 

han ville upprätta en teologisk tidskrift för präster där han kunde främja en 

upplysningsinriktad teologi, en teologi som nyligen uppkommit i Tyskland.
51

 Tidskriften som 

kallades Journal för Prester började tryckas år 1797.
52

 

                                                             
47 Granberg 1998, s. 95. 
48 Hessler 1956, s. 47. 
49 Hessler 1956, s. 48-49. 
50 Hessler 1956, s. 53. 
51 Hessler 1956, s. 70. 
52 Hessler 1956, s. 76. 
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Teologin som Lindblom ville införa i Sverige var den så kallade neologin, den nya läran. 

Neologerna ansåg att varje människa skulle få samvetsfrihet, vilket innebar att kyrkan 

behövde frångå att kristen tro och kristna seder ska uppehållas genom tvång, exempelvis 

nattvardstvånget. Hessler menar att de lutherskt ortodoxa företrädde åsikten om tvånget.
53

 

Lindbloms främste motståndare bland de lutherskt ortodoxa var biskopen i Lund, Petrus 

Munck. Munck ville att Lindbloms tidskrift skulle läggas ned och gjorde allt han kunde för att 

detta skulle ske. Vid ett tillfälle gick Munck så långt som att hota Lindblom genom en 

jämförelse med biskoparna Johannes Matthiae och Terserus som på 1600-talet tvingades avgå 

för att ha förespråkat läror som stred mot luthersk ortodoxas. Vidare gav Munck ut ett cirkulär 

i Lunds stift som i princip innebar förbud att läsa Lindbloms tidskrift samt att hörsamma 

neologin.
54

 Hessler framställer inga argument från Munck rörande varför denne motarbetade 

Lindblom. Det framstår dock som om att det var tillräckligt att neologin motsade den 

lutherska ortodoxins lära. 

Lindblom blev utsedd till ärkebiskop år 1803 vilket innebar ökade möjligheter för medlemmar 

i den religiösa upplysningsrörelsen att nå ut med sitt budskap.
55

 

Den religiösa upplysningsrörelsen med Lindblom i spetsen lyckades genomföra sitt mål om 

samvetsfrihet genom den nya regeringsformen som antogs år 1809. Varje svensk medborgare 

fick nu möjlighet att fritt utöva sin religion — det handlade om att man inte skulle tvingas till 

något utan att man genom fri vilja, efter att ha blivit upplysta om trons sanning, fick välja att 

utöva sin religion.
56

 Som tidigare nämnts förutsattes en evangelisk-luthersk tro av alla svenska 

medborgare. 

Anledningen till att en ny regeringsform antogs var att kung Gustav IV Adolf avsattes samma 

år. Kungen hade förlorat förtroendet hos främst ämbetsmän och officerare pga. 

utrikespolitiken kring sekelskiftet 1800. Krig förklarades mot Frankrike, vilket samtidigt 

ledde till komplicerade allianser. Dessutom anfölls Finland av Ryssland. Ytterligare ett 

problem var Gustav IV Adolfs inställning till herrnhutismen som inte uppskattades av 

ämbetsmännen. År 1805 besökte han herrnhutarna i danska Christiansfeld då han erbjöd dem 

att skapa ett herrnhutiskt samhälle i Sverige. Dessa orsaker ledde till kungens avsättande och 

                                                             
53 Hessler 1956, s. 97. 
54 Hessler 1956, s. 101-102. 
55 Hessler 1956, s. 139. 
56 Hessler 1956, s. 158 
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riksdagens ständer författade en ny konstitution samt eftersökte en ny kung. Detta brukar 

benämnas ”statsvälvningen”.
57

 

 

2.3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 

religionsfrihet 

När Nationernas Förbund, sedermera FN, grundades år 1945 fanns inte något direkt 

samstämmigt uttryck för mänskliga rättigheter, dock uttrycks det i ingressen till stadgan som 

antogs att mänskliga rättigheter är viktiga och är därför något som FN står bakom.
58

 

En kommission tillsattes med representanter från alla delar av världen som fick i uppdrag att 

utarbeta en lista på mänskliga rättigheter.
59

 Listan skulle uppdelas i tre dokument: ett som 

tydliggjorde vilka rättigheterna var, ett med en juridiskt bindande konvention, samt ett som 

reglerade kontrollen av hur denna konvention efterlevdes.
60

 

Roth argumenterar för att det är problematiskt att benämna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna som allmän eller universell eftersom den tydligt fungerar bättre med vissa 

trosåskådningar än andra. Samtidigt säger han sig vara medveten om att det inte finns något 

som säger att den måste vara fullständigt religionsneutral för att benämnas allmän eller 

universell.
61

 

Vid antagandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna — förkortat  

UDHR av den engelska titeln ”Universal Declaration of the Human Rights” — diskuterades 

det om förklaringen skulle få någon religiös färgning i generell bemärkelse, dock valde man 

att inte tillåta det eftersom det skulle innebära en begränsning i religionsfriheten. Ett specifikt 

samfunds uppfattning om vad som är religionsfrihet stämmer sannolikt inte helt överens med 

ett annat samfunds uppfattning. Det har dock blivit vanligt att religiösa grupper väljer att 

formulera egna versioner av förklaringen där man använder det egna religiösa språket.
62

 

                                                             
57 Lenhammar (red.) 2000, s. 184. 
58 Bring 2011, s. 444.  
59 Det bör påpekas att det inte innebär från alla länder. Flera afrikanska och asiatiska länder var inte 
självständiga ännu, dock ansåg man att de representerades av andra medlemmar i kommissionen. 
60 Bring 2011, s. 447. 
61 Roth 2012, s. 28. 
62 Roth 2012, s. 29-30. 
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Som nämnts tidigare uttrycks religionsfriheten i förklaringen i artikel 18;
63

 dock 

uppmärksammar Roth andra artiklar som är relaterade till religionsfriheten. Bl. a. nämner han 

rätten att inte bli diskriminerad pga. religion i artikel 2 samt rätten för föräldrar att välja sitt 

barns utbildning i artikel 26:3, d.v.s. att de får välja en skola ansluten till en religion om de 

önskar.
64

 

Roth diskuterar även om det kan finnas specifika rättigheter bland rättigheterna relaterade till 

religionsfrihet som kan räknas till de basala rättigheterna. En basal rättighet innebär antingen 

att rättigheten har en miniminivå som ska uppnås eller att rättigheten är en förutsättning för att 

uppnå något viktigt i livet. Religionsfrihetens rättigheter är exempelvis rätterna till trosfrihet 

och samvetsfrihet samt rätt att utöva ritualer och sedvänjor ensam eller tillsammans med 

andra. Dessa kan ses som förutsättningar för att kunna utöva en religion, vilket är ett av 

alternativen för att en rättighet skall räknas som basal.
65

 

  

3 Undersökningsdel 

3.1 16 § Regeringsformen 1809 

I början av 1800-talet arbetade en grupp präster för att förändra religionspolitiken i Sverige. 

Dessa var influerade av den tyska neologin och sökte uppnå ett av neologins huvudsyfte vilket 

var att få utöva sin religion i frihet. Tidigare hade enligt Hessler sådana försök motarbetats av 

vissa kungar som motsatte sig dessa nyheter, men nu när kungens makt reducerats och en ny 

konstitution skulle författas fanns en möjlighet.
66

 

En kommitté tillsattes som skulle utforma en regeringsform, bl.a. bestod den av Storkyrkans 

kyrkoherde, P.S. Drysén, samt biskopen i Linköping, Carl von Rosenstein. Dock ledde inte 

kommitténs arbete någon vart vilket gjorde att riksdagen valde att bilda en ny arbetsgrupp 

kallad konstitutionsutskottet.
67

 

Till konstitutionsutskottet skulle tre representanter från varje stånd utses. Prästerskapet valde 

tre personer med olika teologiska ståndpunkter nämligen neologen biskop Carl von 

                                                             
63 Se under 1.5.2. 
64 Roth 2012, s. 35. 
65 Roth 2012, s. 48 och 50. 
66 Hessler 1956, s. 179. 
67 Lenhammar (red.) 2000, s. 184. 
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Rosenstein, den liberale professorn Sven Wijkman, samt den konservative biskopen C.G. 

Nordin.
68

 

Förslaget som utskottet författade innehöll inga större nyheter, bortsett från en. Denna var att 

makten fördelades mellan både kungen och riksdagen så att lagstiftning skedde med bådas 

godkännande. För riksdagens del togs beslut genom tre stånds majoritet.
69

 

Dock fanns det i detta förslag något som var helt nytt och som skiljde sig från de 

regeringsformer landet haft sedan 1634.
70

 Tidigare var alla i riket, både kung, ämbetsmän och 

övriga folket, skyldiga att tillhöra den rena evangeliska läran. I förslaget angavs denna 

skyldighet endast gälla kung och ämbetsmän.
 71

  

Den 2 juni 1809 lästes utskottets första förslag upp inför prästeståndet, dock fanns en paragraf 

som särskilt väckte debatt inom prästeståndet, nämligen 16 §.
72

 

Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och 

förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta till liv, ära, personlig frihet och välfärd, 

utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen avhända eller avhända låta 

något gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom, i den ordning Sveriges lag och 

laga stadgar föreskriva; ingens fred i dess hus störa eller störa låta; ingen ifrån ort till 

annan förvisa; ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en 

fri utövning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller 

allmän förargelse åstadkommer. Konungen låte en var bliva dömd av den domstol, 

varunder han rätteligen hörer och lyder.
73

 

Det ska tilläggas att många lagar och förordningar var fortsatt i kraft som påverkade den frihet 

som nämns i 16 §. Toleransediktet 1781 gällde för de främmande kristna trosbekännarna och 

innebar att de fick bilda församling, bygga egna kyrkor och ha religionsundervisning för sina 

medlemmar; reglementet från 1782 gav liknande rättigheter för judarna; infödda svenska 

medborgare måste tillhöra statskyrkan. I missgärningsbalken 1734 stadgas landsförvisning för 

den som avfaller och att sådant som strider mot statskyrkans lära inte får spridas; dessutom 
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var religiösa sammankomster utan präst förbjudna genom konventikelplakatet 1726, så länge 

det inte var en husandakt för den egna familjen.
74

 

Anders Jarlert förklarar att formuleringen i 16 § refererade till Toleransediktet 1781, men 

även frihetsidéerna under slutet av 1700-talet. Nu skulle statsreligionen överensstämma med 

folkets, till skillnad från den tidigare ordningen att kungens religion är folkets religion. Det 

innebar att individen kunde få utöva sin religion enligt sin egen trosåskådning, d.v.s. så länge 

det inte störde samhällets lugn.
75

 

I reaktionerna mot 16 § som Hessler nämner har paragrafen tolkats vara en utvidgning av de 

främmande trosbekännarnas frihet. Biskop Weidman fruktade att statsreligionen kunde skadas 

av denna paragraf och efterfrågade ett tillägg till skydd för den rena evangeliska läran. Biskop 

Mörner instämde och yrkade på ett förtydligande av paragrafen till att endast gälla främmande 

trosbekännare.
76

 

Prästeståndets tre representanter valde att uttala sig i debatten. Den liberale Wijkman talade 

om att han ansåg att de främmande trosbekännarna var en del av anledningen bakom 

paragrafen. Han menade att han själv skulle tycka att det var viktigt att få utöva sin tro i frihet 

om han besökte ett annat land, därför ville han ge dem den rätten.
77

  

Den konservative Nordin påpekade att redan när utskottet själva diskuterade förslaget tidigare 

under året hade han uttryckt missnöje med paragrafen.
78

 Han ansåg att den kunde motverka 

lagen om att svenska medborgare ska tillhöra den rena evangeliska läran, vilken han ville 

bevara.
79

 

Neologen von Rosenstein, som troligen var den som visat störst intresse för paragrafens 

tillkomst, uttryckte att han inte motarbetade den religiösa enheten. Det han eftersökte var en 

renare religionsutövning vilket han ansåg inte kunde uppnås genom tvång utan endast om 

individen var fri i sin religionsutövning. Det skulle skapa en mer genuin tro och individen 

skulle bli bättre på att sprida den sanna kristna tron. Kortfattat skulle det ge bättre 

samhällsmedborgare.
80
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Wijkman fortsatte von Rosensteins argumentation och förtydligade genom exempel. Det 

tydligaste som han använde sig av var nattvardstvånget. Han menade att den som tvingas till 

att gå till nattvarden en gång om året inte blir mer kristen för det. Tron ska komma av sig 

själv, den ska inte läggas på en person.
81

 

Nattvardstvånget hade tillkommit på begäran av prästeståndet under 1700-talet och kring 

sekelskiftet 1800 hade röster höjts från de mer konservativt lutherskt ortodoxa att tvånget 

skulle verkställas på ämbetsmännen för att statuera exempel. Neologins influens gjorde dock 

att detta inte skedde eftersom denna motsatte sig all form av tvång i religiösa sammanhang.
82

 

De lutherskt ortodoxa reagerade starkt på den nya religionsfriheten. De argumenterade för att 

även om tvång endast producerade kristna till ytan och ingen genuin tro måste det anses vara 

bättre än en uppenbar irreligiositet.
83

 

Nedan följer ett avsnitt ur konstitutionsutskottets kommentar till regeringsformen som kom ut 

efter behandlingen i riksdagens ständer: 

Då alla band på samvetet snarare tjäna att tillskapa skrymtare än rätta kristna, då tvånget 

långt ifrån att skänka övertygelse och förbättra hjärtat, ofta fött av sig fanatiska sekter och 

blodiga förföljelser, då äntligen religionen säkrast försvaras genom sin egen gudomliga kraft, 

anser utskottet en fri religionsutövning, med iakttagande av de i §:n föreskrivna förbindelser, 

ej vara vådlig för religionens sanning, ej kunna betagas ett samhälle, där varje nyttig, lugn 

och laglydig medlem njuter skydd.
84

 

Avsnittet tros ha skrivits av von Rosenstein då mycket bygger på hans tal till prästeståndet 

som nämnts ovan. Det framkommer att de lutherskt ortodoxa inte lyckades med sina försök att 

förändra paragrafen, dock förekom något samtidigt som kunde ha förändrat allt.
85

 

Under hösten 1809 hade dåvarande kung Karl XIII insjuknat svårt. Det fanns en grupp som 

planerade en statskupp för att återinföra enhetsväldets ordning. Här fanns medlemmen i 

konstitutionsutskottet, biskop Carl Gustaf Nordin, som hoppades på att kunna befästa de 

lutherskt ortodoxas ordning. I författningsutkastet som gruppen formulerat fanns ett stycke 

om religionen: ”[D]en rena evangeliska läran ’skall hädanefter som tillförene av alla rikets 

ämbetsmän och infödde undersåtar bekännas, efterlevas och uti obrottslig helgd och vördnad 

                                                             
81 Hessler 1956, s. 160. 
82 Hessler 1956, s. 164. 
83 Hessler 1956, s. 166. 
84 Hessler 1956, s. 171. 
85 Hessler 1956, s. 171. 



24 
 

hållas’”. Nordins desperata försök att motarbeta neologernas framfart misslyckades dock då 

statskuppen aldrig genomfördes.
86

 

Formuleringen om att inte störa samhällslugnet ser Hessler som mycket relevant, även om det 

var något som funnits med i svensk religionslagstiftning sedan 1600-talet. Han nämner tre 

kategorier av människor som påverkas av denna formulering, varav en av dessas existens 

hotas av denna formulering. Den första kategorin är den som har berörts i lagstiftningen sedan 

1600-talet — de främmande trosutövarna. Den andra är ”de förnäma” eller ”de bildade” — 

d.v.s. främst adeln — som inte sökte sig till nattvarden.
87

  

Hessler menar att det är troligt att delen om samhällslugnet tillkom för den senare av dessa 

båda kategoriers skull. Visserligen väckte deras handlande ofta anstöt, men det var svårt att 

benämna denna som allmän och därför undgick de straff. Den tredje kategorin är den som får 

mest problem pga. denna formulering. Den utgjordes av de religiösa minoriteterna som ansågs 

störa samhällslugnet genom sitt svärmiska och känslobetonade religiösa utövande.
88

 

Religionsfriheten gällde dock inte alla i riket. I 2 § RF 1809 står det uttryckligen att kungen 

måste tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan. Här skapades också diskussion då de lutherskt 

ortodoxa önskade att det skulle gälla hela kungahuset. De såg det som problematiskt om en 

prinsessa eller drottning hade ett hovkapell som tillhörde en annan kyrka eftersom de trodde 

att detta kunde väcka anstöt. Wijkman förklarade att detta inte var något problem då en 

prinsessa eller drottning faller under 16 § och därför inte får göra något som stör 

samhällslugnet eller på något sätt väcker anstöt.
89

 Detta för att förminska risken för protester 

gentemot tronföljaren som riksdagen valde, Karl XIV Johan, vars drottning var katolik.
90

 

Hessler poängterar i sin skrift att författarna bakom 16 § inte hade någon tanke på att tillåta 

avkall från den evangelisk-lutherska kyrkan, inte heller någon ur prästeståndet antydde 

detta,
91

 vilket också verkar vara hur den tolkades åtminstone till en början enligt Oscar 

Hippel. 

                                                             
86 Hessler 1956, s. 172. 
87 Hessler 1956, s. 184. 
88 Hessler 1956, s. 184-185. 
89 Hessler 1956, s. 172-173. 
90 Lenhammar (red.) 2000, s. 187. 
91 Hessler 1956, s. 165-166. 



25 
 

Teologie doktor Oscar Hippel undersökte år 1922 hur paragrafen hade uppfattats av den 

svenska allmänheten. Han valde att begränsa sin undersökning fram till 1860 då han anser att 

Dissenterlagen som kom då kan ses som en bekräftelse på 16 § RF 1809.
92

 

Hippel menade att även om religionsfriheten erkändes genom paragrafen innebar detta inte att 

den omedelbart skulle förverkligas. Enheten mellan kyrka och stat stod fast, en grund som 

etablerades genom Uppsala möte 1593. Vid regeringsformens antagande fanns ingen 

entusiasm att verkställa religionsfriheten, något Hippel menade endast uppstår om det finns ett 

religiöst förtryck vilket det inte verkade finnas, åtminstone inte märkbart. Därför ansåg han 

vidare att det egentligen inte fanns något behov av en religionsfrihet i modern mening.
93

 

Den närmsta tiden efter antagandet av RF 1809 kan inga uttalanden ses angående 16 §. Inte 

ens i diskussionerna kring konventikelplakatet som skedde under riksdagen 1823 nämns den, 

vilket Hippel tyckte borde ha varit ett självklart argument mot konventikelplakatet. Vidare 

omnämns paragrafens religionsfrihet i kyrkolagsförslaget 1828, dock utan direkt hänvisning 

till paragrafen.
94

 

Vad paragrafen egentligen innebar började diskuteras vid den här tiden. Reuterdahl ansåg att 

dess funktion var att komplettera kungörelsen om religionsfrihet från 1781. Enligt Reuterdahl 

skulle den inte enbart gälla främmande trosutövare utan alla medborgare förutom kungen och 

ämbetsmännen. Därmed menar Reuterdahl att medborgarens rättigheter förtydligas i 16 §.
95

 

Hippel anser att den allmänna uppfattningen om religionsfrihetens existens i Sverige under 

1810- och 1820-talet tyder på brist på kunskap om 16 § RF 1809. Till skillnad från 

Reuterdahls uppfattning ansågs det att friheten endast gällde de främmande trosutövarna. De 

har rätt till egen gudstjänst, så länge de inte försöker värva proselyter. Den infödde svensken 

fick inte lämna den evangelisk-lutherska kyrkan och inte heller uttrycka sådant som strider 

mot dennas lära. Gjorde någon detta blev denne arvslös samt kunde bli landsförvisad.
96

 

Metodismen i Sverige har enligt Hippel haft en roll i religionsfrihetens utveckling. 

Riksdagsdiskussionerna kring metodismen resulterade i att riksdagen ansåg att metodisterna 
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hade brutit mot 16 § pga. att de väckte allmän förargelse genom att försöka sprida sina 

åsikter.
97

 

Hippels resultat var att eftersom det från allmänheten fanns ett stort motstånd mot 

religionsfriheten tydde detta på att folkets uppfattning påminde om biskopen Ebbe Gustaf 

Brings förklaring till 16 §. Han menade att visserligen tillåts ett fritt utövande av religionen, 

men inget om rätten att avfalla från den rena läran. Dessutom såg han kravet på att 

ämbetsmännen skulle tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan som en bekräftelse på att dess 

lära var statsreligion, därmed måste alla medborgare tillhöra den eller åtminstone följa denna 

lära.
98

 Det skall poängteras att fastän Hippel anger detta som sitt resultat angående 

allmänhetens uppfattning om 16 § RF 1809 redogörs inte för allmänhetens uppfattning på 

något sätt. 

Hessler instämmer i denna uppfattning då han menar det som är signifikant i paragrafen är 

orden ”en fri utövning”. Detta åsyftade aldrig den moderna tolkningen frihet från religion. Det 

omnämns inte, men det är enligt Hessler underförstått i 16 § att varje svensk medborgare även 

fortsatt ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan.
99

 

 

3.2 Konventikelplakatet 1726 upphävande år 1858 

Under riksdagen 1856-1858 lades det fram ett förslag om en religionsfrihetsreform som 

resulterade i Dissenterlagen 1860.
100

 När förslaget hade behandlats av ständerna och skulle 

återsändas till Lagutskottet följde några frågor med, bl.a. angående 1726-års 

konventikelplakat. Utskottet ansåg att även om det var allmänt accepterat att 

konventikelplakatet borde upphävas fanns det en verksamhet som de oroade sig över — 

lekmannaförkunnelsen.
101

 Karlsson och Svanberg specificerar denna lekmannaförkunnelse 

genom att härleda den till den pietistiska väckelsen.
102

 

Det fanns inga medel tillgängliga att kontrollera denna verksamhet och skulle plakatet 

upphävas trodde utskottet att denna typ av verksamhet skulle öka. Samtidigt ansåg utskottet 

att lekmannaförkunnelsen i stort var en bra verksamhet som hade en positiv inverkan på 
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kyrkans andliga växt vilket resulterade i att de inte ville förbjuda verksamheten. Utskottet 

beslutade att särbehandla denna typ av verksamhet genom att låta kyrkoråden övervaka 

verksamheten på lokal nivå för att ingen skada skulle ske. Det bedömdes inte finnas någon 

risk för missbruk av denna utökning av kyrkorådets rättigheter då de samtida kyrkoråden även 

bestod av lekmän.
103

 

Upphävandet av Konventikelplakatet från 1726 år 1858 medförde vissa begränsningar: 

religiösa sammankomster fick inte ske under söndagens gudstjänsttid; om sammankomsten 

inte kunde klassificeras som en enskild husandakt fick inte prästen, kyrkorådsmedlem eller 

statstjänsteman vägras tillträde; samt att inget fick uttryckas som kunde ”leda till söndring i 

kyrkligt hänseende, eller förakt för den allmänna gudstjänsten eller eljest till undergrävande 

av religionens helgd”.
104

 

Vidare markerades att den frihet som upphävandet av konventikelplakatet innebar endast 

gällde medlemmarna inom statskyrkan genom att uttryckligen hänvisa till ”medlemmarna av 

den Evangelisk-Lutherska kyrkan”.
105

 Detta är en stor kontrast gentemot den lag som 

diskuterades samtidigt i riksdagen – Dissenterlagen.  

 

3.3 Dissenterlagarna 1860 och 1873 

Religionsfrihetsfrågan blev på nytt aktuell genom Oscar I:s trontal under riksdagen 1856–

1858. Kungen uppmärksammade ett pågående fall av landsförvisning där Svea Hovrätt senare 

dömde sex kvinnor till landsförvisning för att ha konverterat till Romersk-katolska kyrkan år 

1858. Fallet hade behandlats sedan 1851 då en anmälan inkom till Överståthållarämbetet om 

att många barn uppfostrades i en katolsk skola och flera kvinnor hade konverterat till 

katolicismen.
106

 

Snart blev fallet uppdelat i två delar, en som gällde de konverterade kvinnorna samt en som 

gällde kyrkoherden i den Romersk-katolska församlingen, Anton Bernhard, och 

skolföreståndarinnan för den katolska skolan, Marie Caroline de Bogen. Bernhard och de 

Bogen anklagades för att vara ansvariga för det som skett både kvinnorna och barnen. 

Bernhard och de Bogen motsatte sig detta och åberopade 16 § RF 1809, vilket Svea Hovrätt 
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ansåg inte förhindrade åtal. Dock fanns inga bevis för att de hade övertygat någon om att ge 

avkall på den lutherska läran. Domen överklagades till Högsta Domstolen som valde att följa 

hovrättens linje och därmed friade Bernhard och de Bogen från ansvaret.
107

 

Kungens trontal om religionsfrihet i början av riksdagen 1856–1858 kom som en 

överraskning för många. Religionsfrihetsfrågan sågs generellt inte längre som aktuell inom 

svensk politik, bortsett från förespråkarna för de religiösa minoriteterna. Kungen hade ännu 

viss makt såsom överhuvud för både stat och kyrka, men denna makt förekom endast i samråd 

med statsrådet. I detta trontal hade kungen agerat på egen hand, vilket visar kungens djupa 

intresse för frågan.
108

 

Kungen föreslog att riksdagen skulle vidga religionsfriheten, vilket han baserade på två 

argument. Dels ansåg han att det var i enlighet med protestantismens anda att vara vidsynt vad 

gäller andras andliga tro genom att förespråka religionsfrihet och fri religiös utövning, dels 

markerade han att det var i enlighet med grundlagen, d.v.s. 16 § RF 1809, att införa detta.
109

 

Referensen till 16 § antyder att kungen dessutom var medveten om att det var hans uppgift att 

säkerställa denna religionsfrihet. 

Högsta Domstolen (HD) utformade år 1857 det första förslaget till en författning om 

religionsfrihet. HD blev genom RF 1809 en remissinstans för nya lagförslag – inte såsom 

direkt lagstiftare utan mer med en rådgivande funktion. Förslaget lade grunden för vilka 

frågor som skulle vara centrala under diskussionerna fram tills en ny författning antogs. I sin 

doktorsavhandling identifierar Per Dahlman sex punkter som behandlas i HD:s 

författningsförslag. Punkterna ett till fem fokuserade på religiös frihet utanför statskyrkan och 

punkt sex behandlade frihet inom statskyrkan.
110

 Nedan följer en sammanfattning av dessa 

punkter.  

1. Lagar som förbjöd avkall från statskyrkans lära skulle upphävas. Dessutom 

förmedlades hur anmälan om utträde ur Svenska kyrkan skulle utföras samt att 

under anmälans behandling den ansökande skulle följa de föreskrifter som gällde 

Svenska kyrkans medlemmar. 

                                                             
107 Dahlman 2009, s. 34. 
108 Dahlman 2009, s. 36-37. 
109 Dahlman 2009, s. 37. 
110 Dahlman 2009, s. 89-90. 



29 
 

2. Paragrafen i Missgärningsbalken som föreskrev landsförvisning för den som spred 

”villfarande lärosatser” omformulerades med mildare bestraffning i form av böter 

eller fängelsestraff. 

3. Bestraffning för den som försökte övertyga någon till ”avfall från Svenska 

kyrkan” var böter samt vid upprepad förseelse fängelsestraff. 

4. Bestämmelser som behandlar barns religiösa uppfostran samt kyrkotillhörighet 

reglerades i fall där efter barnets födelse båda eller en av föräldrarna inträdde i 

annat trossamfund än statskyrkan. 

5. Lagar som gällde främmande trosbekännare, fortsatte att gälla där de inte 

motsades av den nya författningen. De skulle nu även gälla svenska medborgare 

som tillhörde annat samfund än statskyrkan. Dessutom skulle alla följa rikets 

gällande lagar oavsett trosåskådning. 

6. Förslaget förespråkade även upphävandet av konventikelplakatet 1726, dock med 

föreskriften att samlingar i syfte att utöva religion skulle ske under prästs ledning 

om det inte gällde sedvanlig husandakt.
111

 

Nedan följer en genomgång av punkterna ett till fem.
112

 

Den första punkten behandlar utträde ur statskyrkan. Den befintliga lagstiftningen 

förespråkade både landsförvisning och arvsrättsförlust för den som valde att lämna 

statskyrkan, vilket det nya förslaget motarbetade. Det ska tilläggas att förslaget inte nämner 

något om kyrkolagen som föreskriver att alla svenska medborgare ska bekänna sig till den 

rena lutherska läran, vilket innebär att varje medborgare måste tillhöra statskyrkan. Dahlman 

menar att sättet som förslaget är uttryckt på visar att kyrkolagen ska tolkas som att gälla 

statskyrkans egna medlemmar, inte svenska folket i stort. Därmed skulle förslaget innebära att 

det blev lagligt att gå ur statskyrkan.
113

 

Punkterna två och tre tillhör båda kategorin proselytism. Punkt 2 behandlar spridandet av det 

som av staten anses vara ”villfarande lärosatser” som i sin tur kan leda till punkt tre som 

handlar om att övertyga till avfall från statskyrkan — att värva proselyter. Även om avfall 

från statskyrkan genom förslaget skulle bli tillåtet var proselytism förbjudet eftersom 
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författarna ville skydda ”den rena evangeliska lärans grundsanningar”, d.v.s. de lärosatser som 

majoriteten funnit obestridbara.
114

 

Punkt tre nämner endast att övertyga någon till att avfalla från Svenska kyrkan, förslaget tar 

inte upp något om avfall från annan kyrkotillhörighet.
115

 Detta innebär således att det var 

tillåtet att övertyga någon att avfalla från sin kyrka till förmån för statskyrkan enligt min 

mening. 

Den fjärde punkten fokuserar på barnens religiösa uppfostran. Skulle båda eller någon av 

föräldrarna utträda ur statskyrkan efter det att barnet fötts får inte barnet uppfostras i den nya 

läran. Barnet räknas som en medlem i statskyrkan. Dessutom var det så att om det var en av 

föräldrarna som bytt kyrkotillhörighet innan barnet var fött gällde tidigare bestämmelser som 

förespråkade att endast faderns kyrkotillhörighet kunde påverka barnets religiösa uppfostran. 

Vidare hade det ingen betydelse om barnet döptes i en annan kyrka än statskyrkan.
116

 

Gustav III:s toleransedikt från 1781 skulle inte upphävas genom detta förslag, men vissa delar 

kunde förändras genom förslaget, främst rörande det som tas upp i punkt ett. Den femte 

punkten fokuserar på de främmande trosutövarna. 

Enligt förslaget skulle nu svensk lag i större utsträckning tillämpas på de främmande 

trosutövarna. Främst gällde det sådant som att för att kunna inneha ett offentligt ämbete eller 

tjänst måste individen vara medlem i statskyrkan. Vidare uttrycktes inget om krav kring 

församlingsbildning, vilket innebar att kungen fortsatt skulle bedöma tillstånd till 

församlingsbildning.
117

 

Efter ett par års diskussioner och några förslag gav regeringen vid 1859-1860 års riksdag ett 

förslag där en lösning på frågorna som togs upp genom att HD:s lagförslag förordades. För att 

förtydliga valde regeringen att dela upp religionsfrihetsfrågorna i två separata lagförslag.
118

 

Det första förslaget kom att kallas ”Ansvarsförordningen” och behandlade bestraffningar för 

religionsbrott. Delvis innebar detta en avkriminalisering av avfall från den rena evangeliska 

läran, men även en straffreglering för proselytverksamheten.
119
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Det andra förslaget kallades ”Dissenterförordningen” som behandlade religionsutövningen 

hos främmande trosbekännare, dock gällde detta inte judar som fortfarande ställdes under 

särskilda lagar trots att de räknas bland de av staten erkända samfunden. Detta innebar att 

Toleransediktet 1781 upphävdes. Dissenterförordningen innebar att alla medborgare fick 

samma rättigheter och skyldigheter, oavsett kyrkotillhörighet, så länge kyrkan räknades bland 

de av staten erkända samfunden.
120

 

Alwall gör en uppteckning av de av staten erkända samfunden som gällde i slutet av 1800-

talet.
121

 Dessa är: 

 den franska reformerta församlingen i Stockholm 

 de anglikanska församlingarna i Stockholm och Göteborg 

 de romersk-katolska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, 

Norrköping och Gävle 

 den grekisk-ortodoxa församlingen i Stockholm 

 de katolsk-apostoliska församlingarna i Stockholm och Norrköping 

 Metodistkyrkan 

 Nya kyrkan i Stockholm, Göteborg och Jönköping 

 Christian Science i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro 

 Vännernas samfund i Sverige, Stockholm 

 de mosaiska församlingarna
122

  

Lagutskottet valde att behålla regeringens två lagförslag, men ville utföra vissa förändringar. I 

”Ansvarsförslaget”[sic] ville de bl.a. ändra den bredare formuleringen angående de 

villfarande lärosatserna: ”offentligen förkunnar eller till annans förledande utsprider”, blev 

den mer precisa och generösa formuleringen: ”att förmå annan till avfall från den rena 

evangeliska läran” eftersom det var det egentliga problemet.
123

  

I ”Dissenterförslaget”[sic] skedde en förändring i processen kring avfall från statskyrkan. I 

regeringens förslag uttrycktes inget om en avfallens relation till statskyrkan efteråt, vilket 

gjorde att en person kunde fortsätta att vara medlem i statskyrkan även efter sitt avfall. 

Lagutskottet ville att domkapitlet i varje enskilt fall skulle fatta ett beslut som innebar att 
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121 Alwall 1994, s. 85. 
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medlemskapet avskrevs. Det blev också kravet för att ett främmande samfund, eller ett 

dissentersamfund, skulle kunna ta upp personen som medlem i sitt samfund. Medborgaren 

fick också genom lagutskottets förslag lämna statskyrkan utan att ingå i ett annat samfund, 

men miste då sina medborgerliga rättigheter. Dessutom höjdes ålderskravet för att få byta 

samfund från regeringens förslag på arton år till tjugoett år.
124

 

Riksdagen beslutade den 7 juni 1860 att anta de båda förslagen med en majoritet på tre stånd 

av fyra, borgarståndet röstade emot beslutet.
125

 

Dissenterlagskommittén sammanfattar Dissenterlagen 1860 i sin undersökning inför 

lagförslag om religionsfrihet år 1949 med att beskriva den som ett tillstånd för främmande 

trosbekännare att utöva sin religion offentligt i egna församlingar. Tillstånd till 

församlingsbildande ansöktes hos konungen, med bifogad kristen trosbekännelse samt en 

församlingsordning. Den offentliga religionsutövningen fick endast ske i de egna lokalerna 

eller på den egna kyrkogården.
126

 

I Dissenterlagen 1873 ändrades ordningen på paragraferna, vissa delades upp och andra 

sammanfördes. Dessutom kom några tillägg. Nedan följer en genomgång av de mest 

signifikanta förändringarna. 

Den första paragrafen som behandlar församlingsbildande av annat trossamfund än Svenska 

kyrkan förtydligades genom uttrycket ”bekännare af annan kristen troslära”. Nu kunde 

församlingar som skulle komma att tillhöra ett samfund som inte var erkänt av staten ansöka 

om att få ett erkännande. Dock tillades det att till ansökan om församlingsbildande måste 

bevis om samtligas utträde ur Svenska kyrkan bifogas.
127

  

Formuleringen av Dissenterlagen 1873 antyder att ett helt trossamfund tidigare inte kunde 

ansöka om tillstånd att etableras i Sverige utan varje ny församling innebar en ny ansökan. 

D.v.s. att enligt Dissenterlagen 1860 gällde listan trossamfund som fått tillåtelse att bilda 

församlingar och enligt Dissenterlagen 1873 kunde ett trossamfund bli erkänt och därmed 

grunda en organisation i Sverige.
128
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126 SOU 1949:20, s. 4. 
127 Adlercreutz 1873, s. 3. 
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Trots att det fanns många olika kristna trosåskådningar i Sverige år 1873 var det bara 

Romersk-katolska kyrkan och Metodistepiskopalkyrkan som valde att ansöka om 

erkännande.
129

 Cecilia Wejryd framhåller att även vissa baptistförsamlingar ansökte, 

exempelvis Våmhus baptistförsamling.
130

 Andra trossamfund valde att inte ansöka pga. 

teologiska grunder. Många ansåg att en kristen kyrka inte bör ha ett ”organisatoriskt samröre 

med en stat”.
131

 Därmed valde dessa trossamfund att låta sina medlemmar kvarstå som 

medlemmar i Svenska kyrkan.
132

 

En beskrivning av processen för att utträda ur Svenska kyrkan tillades genom § 3. Den som 

vill träda ur Svenska kyrkan måste först tillkännage detta för sin svenskkyrkliga församlings 

kyrkoherde samt berätta vilket kristet trossamfund personen ämnar övergå till. Därefter 

tillkommer en väntetid på två månader då personen åter skall anmäla sitt utträde hos 

kyrkoherden. Detta antecknas och personen är ej längre medlem i Svenska kyrkan. Dessutom 

ändrades åldersgränsen tillbaka till att en person måste vara arton år gammal både för att 

anmäla utträde och för att ingå i annat trossamfund.
133

 Den som ansökt om att övergå till ett 

annat kristet trossamfund var inte skyldig att bevisa att inträde skett. Specifikationen ”kristet” 

innebar att man inte längre fick konvertera till judendomen, vilket upphävde 1860 års tillstånd 

till att övergå till ett av staten erkänt trossamfund där judendomen räknades.
134

 

Olof Bexell menar att väntetiden på två månader inkluderades för att den ansökande inte 

skulle fatta ett förhastat beslut. Däremot nämner inte paragrafen något om den undervisning 

och förmaning som prästen enligt Dissenterlagen 1860 skulle ge. Bexell menar att 1873 års 

lagförfattare ansåg att det inte var hållbart.
135

 

Enligt 6 § måste inte längre ”de oäkta barnen” uppfostras i den rena evangeliska läran utan 

kunde uppfostras i annat trossamfunds lära om modern tillhör denna. Vidare kunde alla barn 

övergå till det trossamfund som föräldrarna valde att övergå till, om inte barnet var över 

femton år och konfirmerad i Svenska kyrkan.
136
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I 17 § stadgas att en församling som missbrukar statens förtroende kan upplösas. Detsamma 

gäller om församlingens föreståndare inte fullföljer sina uppgifter enligt 2 §.
137

 Föreståndaren 

är enligt 2 § bl.a. ansvarig för att församlingens gudstjänst följer församlingens uppgivna 

församlingsordning och trosbekännelse.
138

 

Vad gäller de mosaiska trosbekännarna, eller judarna, så uttrycker 19 § att de underställs 4 §, 

d.v.s. de skall upplysa om sin eventuella vigsel hos kyrkoherden i den svenskkyrkliga 

församling där paret är bosatt, samt 6 §, upplysa om vilken troslära eventuella barn ska 

uppfostras i.
139

 

Dissenterlagen 1860 uttryckte ingenting om judarna mer än att äldre författningar skulle 

fortsätta att brukas. Detsamma gäller Dissenterlagen 1873 bortsett från ovan angivet. 

För judarna gällde fortfarande till stor del reglementet från 1782, med vissa tillägg genom 

olika reformer som kommit därefter, bl.a. en lag som antogs 1838 och som ökade deras 

medborgerliga rättigheter. Judarna räknades aldrig som medlemmar av statskyrkan, däremot 

tvingades de att betala skatt till statskyrkan. Dessutom var de skyldiga att ingå i en mosaisk 

församling och genom den utöva fattigvård för andra judar —samtidigt som de fick bidra till 

den allmänna fattigvårdsavgiften.
140

 

3.4 Lagen om jordfästning 1894 

Tjugo år efter att Dissenterlagen reviderades tillkom en särskild lag som reglerade en skillnad 

mellan begravning och den kyrkliga handlingen jordfästning.
141

 Om den avlidne är medlem i 

Svenska kyrkan måste jordfästningen förrättas av en präst från Svenska kyrkan. Lagen 

fokuserar på jordfästning inom Svenska kyrkan, andra kyrkor nämns inte.
142

 

I utredningen som utgavs i samband med ett förändringsförslag till Lagen om jordfästning 

1894 från 1923 menar författarna att annan ritual än Svenska kyrkans tilläts genom § 16 RF 

1809. De poängterar att detta endast gällde de av staten erkända trossamfunden. Jordfästning 

som skedde utanför Svenska kyrkan skulle dock antecknas i kyrkoboken tillhandahållen av 
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Svenska kyrkan. Företrädesvis skedde all begravning på allmänna begravningsplatser, dock 

kunde erkända trossamfund ansöka om att få anlägga egna begravningsplatser.
143

 

Fastän erkända kristna trossamfund genom Dissenterlagen 1860 och möjligheten till 

erkännande i Dissenterlagen 1873 hade fått ökad religionsfrihet visar Lagen om jordfästning 

1894 att Svenska kyrkan ännu hade en starkare ställning i religiösa frågor. Det förekom att 

jordfästning skedde enligt det egna trossamfundets ritual som av de anhöriga sågs som den 

”riktiga” jordfästningen, men efter det att de församlade avlägsnat sig från platsen kom även 

en präst från Svenska kyrkan och förrättade den enligt staten och lagen ”riktiga” 

jordfästningen.
144

 

 

3.5 Viljan att utöka den villkorade rätten till utträde ur Svenska kyrkan i 

början av 1900-talet 

Efter en tid ökade protesterna från de utträdande mot processen kring att träda ut ur Svenska 

kyrkan, vilket uttrycktes bl.a. genom ett lagförslag år 1925. Här följer först en utförligare 

beskrivning av den då gällande rätten än den som gavs tidigare i uppsatsen. 

Enligt Dissenterlagen var det Svenska kyrkan som hade mandatet att tillåta någon att utträda. 

Författarna av lagförslaget om den vidgade rätten till utträde ur Svenska kyrkan poängterade 

att det innebar att en medlem endast kunde utträda om kyrkan själv samtyckte.
145

  

Vidare var det inte förrän medlemmen hade inträtt i ett annat trossamfund som erkänts av 

staten som medlemskapet i Svenska kyrkan blev borttaget. Det var därmed inte tillåtet att 

inträda i ett trossamfund som inte var erkänt av staten eller att inte inträda i något trossamfund 

alls. I båda dessa fall avslogs ansökan om att utträda ur Svenska kyrkan. Den som hade utträtt 

kunde med enkelhet återgå till Svenska kyrkan. Det var också möjligt att återinträda i Svenska 

kyrkan även om medlemskapet i det andra trossamfundet kvarstod.
146
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Det förekom dock enligt författarna av nämnda lagförslag att personer övergick till 

trossamfund som inte var erkända av staten. Av dessa trossamfund var det flera som ansökte 

om att bilda en församling inom det nya trossamfundet, vilket oftast godkändes av staten.
147

 

Vid 1909 års riksdag togs frågan om utträdet i Svenska kyrkan upp, där riksdagen valde att 

utge en skrivelse med resultatet. Riksdagen meddelade ett beslut om förändring av rätten till 

utträde ur Svenska kyrkan genom att kravet på att uppge det trossamfund till vilket personen 

ämnade övergå borttagits vilket i praktiken innebar att personen inte tvingades till att övergå 

till något trossamfund alls.
148

 

En intressant aspekt angående skrivelsen som utgick från 1909 års riksdag är att kommentarer 

endast inhämtades från Svenska kyrkan. Därför valde författarna till lagförslaget angående 

vidgad rätt till utträde ur Svenska kyrkan att undersöka frikyrkornas syn på skrivelsen. De 

mest centrala reaktionerna var att frikyrkorna önskade få samma medborgerliga rättigheter 

som Svenska kyrkans medlemmar. Bl.a. efterfrågades rätten att inneha statlig tjänst, såsom att 

få bli lärare.
149

  

År 1918 togs skrivelsen från 1909 samt frågan om förlusten av medborgerliga rättigheter upp 

i statsrådet, som uttryckte att ärendet måste undersökas vidare med hjälp av sakkunniga för att 

man skulle kunna förbereda ny lagstiftning. Samma år samlades de sakkunniga, dock 

bearbetades endast en egentlig bifråga gällande borgerlig begravning. En ny grupp med 

sakkunniga inom ämnet religionsfrihet samlades år 1925.
150

 

1925 års sakkunniga ansåg att den som önskade utträde ur Svenska kyrkan inte borde behöva 

uppge varför de ville övergå till ett annat trossamfund. Vidare menade de sakkunniga att detta 

blivit möjligt endast genom den ökade inomkyrkliga friheten exempelvis i form av den 

ändrade regleringen av nattvardsgången. Dessutom förordades samvetsfriheten att själv få 

välja att tillhöra en bekännelsekyrka istället för ”samhällets organ för sedligt-religiös fostran”, 

vilket statskyrkan benämndes vara.
151

 

Vad gällde frågan om förlusten av medborgerliga rättigheter vid utträde ur Svenska kyrkan 

behandlades den mycket kortfattat av de sakkunniga. Deras åsikt var att utträde ur Svenska 

kyrkan måste ”såvitt möjligt, kunna ske utan förlust av medborgerliga rättigheter och utan att 
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den, som utträtt, fortfarande betungas av skyldigheter, som påkallats uteslutande av 

medlemskap i statskyrkan”.
152

 Det är oklart vad som menas med att använda uttrycket ”såvitt 

möjligt” då detta ej förtydligas. Min tolkning är ändock att de menade att den som utträtt ur 

Svenska kyrkan bör ha samma rättigheter som den som är medlem i Svenska kyrkan samt  

inte styras av sådant som rör Svenska kyrkans medlemmar, främst kyrkolagens föreskrifter. 

 

3.6 Religionsfrihetslagen 1951 

År 1951 antogs Religionsfrihetslagen som skulle föra den religionsfrihet, som under en lång 

period varit erkänd i svensk lagstiftning, in i samtiden och samtidigt anpassas efter dess 

omständigheter. Omständigheterna som åsyftas är delvis den religiösa mångfalden som ökat i 

Sverige och delvis en mer utbredd sekularisering av samhället.
153

 Nedan följer en 

sammanfattning av det centrala innehållet i respektive underrubrik i Religionsfrihetslagen 

1951. 

Den första avdelningen behandlar religionsfriheten allmänt. Där behålls formuleringen från 16 

§ RF 1809 om att varje medborgare får utöva sin religion fritt så länge denne inte ”stör 

samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”. Vidare är det tillåtet med religiösa 

sammankomster; dock gäller lagar om sammankomster i allmänhet och sådana skall därför 

vara öppna för allmänheten. Det är dessutom tillåtet för den som önskar att inte tillhöra något 

trossamfund. Ett trossamfund uttrycks vara en religiös verksamhet som anordnar 

gudstjänst.
154

 

Den andra avdelningen behandlar medlemskap i Svenska kyrkan. För att vara medlem i 

Svenska kyrkan måste personen vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Nyfödda barn 

blir automatiskt medlemmar om den ena eller båda föräldrarna är medlemmar. Barn utom 

äktenskap blir automatiskt medlem om modern är medlem. Vidare får den som vill bli 

medlem kontakta pastorn i den församlingen som vederbörande är bokförd i. Ansökan om att 

gå ur Svenska kyrkan görs hos pastorn i den ansökandes bokförda församling samt skall 

styrkas av två vittnen.
155
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Den tredje och sista avdelningen tar upp särskilda bestämmelser. Bl.a. anger den att sådant 

som enligt Religionsfrihetslagen ska utföras av pastorn i den svenskkyrkliga församlingen kan 

utföras av diplomat eller konsul som är medlem i Svenska kyrkan. Här anges även att när 

benämningen ”pastor” används i Religionsfrihetslagen åsyftas den ansvarige för 

kyrkobokföringen i en församling.
156

 

Innan en närmare beskrivning görs rörande författandet av det lagförslag som lade grunden 

för Religionsfrihetslagen 1951 skall ytterligare en händelse av intresse nämnas som influerade 

denna process — den s.k. ”biskopsmotionen” 1929. 

Inspirerad av de sakkunnigas lagförslag om religionsfrihet 1925 framlades en motion, 

biskopsmotionen, inför Svenska kyrkans kyrkomöte år 1929. För Dissenterlagskommittén 

som utformade lagförslaget till Religionsfrihetslagen är biskopsmotionen intressant pga. den 

ståndpunkt Svenska kyrkan framställer. Samtidigt som biskopsmotionen förespråkar 

signifikansen av ett samband mellan Svenska kyrkan och staten propagerar den för ett 

borttagande av begränsningen ifråga om rätten till utträde ur Svenska kyrkan genom 

angivande av ämnad övergång till annat trossamfund, eftersom motionärerna ansåg det som 

”ett fördunklande av dess[Svenska kyrkans] religiösa karaktär”. Genom detta skulle Svenska 

kyrkan inte längre ses som en enbart statlig institution utan också ett religiöst samfund.
157

 

Detta är jämförbart med de sakkunnigas åtskillnad mellan bekännelsekyrka och samhällets 

organ för sedligt-religiös fostran, där Svenska kyrkan räknas till det senare.
158

 

Dissenterlagskommittén tillsattes redan 1943 av regeringen. Kommittén bestod av 

hovrättspresidenten H.J. Nordenskiöld som ordförande, biskop Yngve Brillioth som senare 

ersattes av biskop Gustaf Ljunggren som representant för Svenska kyrkan, vidare Gustaf 

Mosesson, Svenska Missionsförbundet, och professor Gunnar Westin, Svenska 

Baptistsamfundet, som representerade de frikyrkliga samfunden, samt sakkunniga inom 

området, bl.a. teologidocenten Ruben Josefsson.
159

 

Dissenterlagskommittén ansåg att ett borttagande av kravet på att den som ansöker om utträde 

ur Svenska kyrkan skulle uppge avsikt och ämnat trossamfund skulle medföra att statens syn 

på kyrka och religion förändrades. Vidare menar de att kravets tillkomst i Dissenterlagen 

1873 var ett tecken på statens ovilja att acceptera att det fanns svenska medborgare som inte 
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var kristna, bortsett från judarna, eller inte tillhörde något trossamfund vilka benämndes som 

konfessionslösa. Det faktum att det fanns konfessionslösa i Sverige gjorde att en lagstiftning i 

frågan borde spegla verkligheten menade Dissenterlagskommittén.
160

 Märkas bör att ateism 

inte tillerkändes existens i Sverige i Dissenterlagskommitténs skrift. 

Att religionsfriheten är erkänd genom lagstiftning i Sverige innebär inte neutralitet i religiösa 

frågor från statens sida, enligt Dissenterlagskommittén. På olika sätt har svenska staten ett 

samband med den evangeliska trosåskådningen och dess moral, vilket är tydligast inom 

lagstiftningen. Av den anledningen värnade staten om att en medborgare skulle ha tänkt 

igenom sitt beslut om denne valde att lämna Svenska kyrkan, menade 

Dissenterlagskommittén. Särskilt gällde det de konfessionslösa.
161

 

För att den utträdande skulle vara säker på sin sak menade Dissenterlagskommittén att det var 

av vikt att denne muntligen framställde sin ansökan, medan de menade att de sakkunniga 

1925 tvärtom inte fann detta särdeles viktigt. Vidare ansåg kommittén att ett utträdande var en 

så pass allvarlig sak att det var essentiellt att den utträdande var fullständigt övertygad om att 

den gjorde det rätta för sin egen person.
 162

 

Dissenterlagskommittén ville att det andra och avslutande ansökningstillfället skulle tas bort. 

De menade att detta endast bidrog till att utträdet blev svårare att genomföra. Däremot ansåg 

de att utträdet skulle träda i kraft först efter trettio dagar för att ge den utträdande en 

ångerrätt.
163

 

Åldersgränsen för utträde ur Svenska kyrkan hade diskuterats allt sedan Dissenterlagarna 

1860 och 1873. Bl.a. ansåg riksdagarna kring sekelskiftet 1900 att den som inte uppgav något 

trossamfund att övergå till skulle vara 21 år gammal och den som uppgav ett kristet 

trossamfund skulle vara 18 år gammal. Dissenterlagskommittén menade att den utträdande 

oavsett avsikt skulle vara 18 år gammal, dessutom kunde den som var mellan 15 och 18 år få 

utträda med sin vårdnadshavares medgivande.
164

  

Dissenterlagskommittén valde att föreslå en helt ny lag som de kallade 

”Religionsfrihetslagen”. De ansåg att alltför många förändringar skulle krävas ifråga om 

Dissenterlagen 1783 och att den nya lagen inte borde utgöra en revision av Dissenterlagen. En 

                                                             
160 SOU 1949:20, s. 11. 
161 SOU 1949:20, s. 11. 
162 SOU 1949:20, s. 12. 
163 SOU 1949:20, s. 12-13. 
164 SOU 1949:20, s. 13. 
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annan anledning var att Dissenterlagskommittén ville undvika begreppet ”dissenter” eftersom 

det betyder främmande trosbekännare som skiljer sig från andra svenskar, d.v.s. de som tillhör 

Svenska kyrkan.
165

 

Avslutningsvis förklarade Dissenterlagskommittén att om förslaget antogs skulle det gälla 

under övrig svensk lag. Dock yrkade de på ett upphävande av 1869 års förordning som 

kriminaliserade att ”förmå annan till avfall från evangeliskt lutherska läran”.
166

 

Dissenterlagskommitténs lagförslag sändes till Justitiedepartementet för att bearbetas och 

behandlades sedan i riksdagen 1951. Lagförslaget antogs och stadgades samma år med 

verkställighet i januari 1952.
167

 Genom denna lag klassificeras Svenska kyrkan som ett 

trossamfund, vilket skapar en mer jämlik ställning mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. 

Lagen ger frihet till religion som tidigare, men också frihet från religion. Därmed är 

medborgaren inte längre skyldig att tillhöra ett trossamfund.
168

 Lagen nämner inte ateism 

specifikt, men friheten från religion öppnar för det. 

4 Resultatdiskussion 

Denna undersökning har visat att förverkligandet av den religionsfrihet som antogs i 16 § RF 

1809 har varit en utdragen process. Syftet har varit att undersöka hur synen på religionsfrihet 

har förändrats i svensk lagstiftning från 16 § RF 1809 till Religionsfrihetslagen 1951. Innan 

detta diskuteras följer en genomgång av frågeställningarnas resultat. 

 

4.1 Innebörden av begreppet religionsfrihet 

Vad innebär begreppet religionsfrihet? Undersökningen har tydliggjort att det finns en 

gemensam nämnare för begreppet religionsfrihet genom historien – det handlar om friheten 

att utöva en/sin religion, mer specifikt (kristen) konfession. Dock har det funnits 

begränsningar av olika grad som angett om en eller sin ska användas samt ifråga om vilka 

religioner som tillåts.  

                                                             
165 SOU 1949:20, s. 13-14. 
166 SOU 1949:20, s. 14. 
167 SOU 1964:16, s. XLVI. 
168 Berntson, Nilsson & Wejryd 2012, s. 326-327. 
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Förändringen av innebörden av begreppet religionsfrihet i svensk lagstiftning mellan 1809 

och 1951 har skett i tre steg. Inledningsvis innebar begreppet frihet till religion samt 

möjligheten att konvertera till den officiella religionen. Sedan förändrades innebörden till 

möjligheten att konvertera från den officiella religionen. Avslutningsvis innebar begreppet 

fullständig religionsfrihet med rätten att byta fritt alternativt inte ha någon officiell religiös 

tillhörighet.  

Har begreppet någon begränsning? Religionsfriheten har begränsats till allt från utövandet 

av en specifik kristen trosåskådning till en bestämd grupp av främst kristna trosåskådningar. I 

vissa fall har även religiösa minoriteter tvingats till att fira högtider som tillhör den religiösa 

majoriteten, exempelvis påbudet i Nantes 1598. 

Efter århundraden av diskussioner och olika lagar fastställer majoriteten av världens stater 

genom FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och dess artikel 18 att varje 

människa har rätt till religionsfrihet. Det gäller delvis friheten att välja religion och delvis 

friheten att utöva den religion eller trosuppfattning som man valt. Begränsningen i denna 

formulering av religionsfriheten består i att religiösa seder och ritualer inte tillåts om de bryter 

mot andra mänskliga rättigheter. Exempelvis bryter bestraffningen stening, som förespråkas i 

Sharialagarna, mot rätten att inte utsättas för våld och förnedrande bestraffning. 

 

4.2 Religionsfrihetens innebörd i 16 § RF 1809 

Vad innebär religionsfriheten i 16 § RF 1809? Formuleringen av 16 § RF 1809 visar på en 

vilja att utöka möjligheterna kring religionsutövning. Sättet som den är uttryckt på öppnade 

upp för diskussioner i riksdagen 1809 och framgent. Delade meningar rådde om dess 

innebörd, vilket gjorde att den glömdes under en period. Hippel visar att många antingen inte 

kände till dess existens eller också valde att ignorera den. Under 1900-talet har det ansetts att 

16 § RF 1809 inte innebar religionsfrihet i praktiken utan var ett erkännande eller ett anslag 

om att religionsfrihet skulle råda i Sverige.  

Undersökningen har visat att 16 § RF 1809 var påverkad av upplysningsfilosofin. Mer 

specifikt var det den teologi som influerades av upplysningsfilosofin, kallad neologi, som 

påverkade paragrafens utformning. En central gestalt för en upplysningsorienterad religiös 

förnyelse var biskopen Jakob Lindblom som inspirerades av neologin. När han senare valdes 
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till ärkebiskop tog andra neologer chansen att försöka förändra synen på religion i Sverige. 

Initiativ togs främst av biskop Carl von Rosenstein. 

Ytterligare en central gestalt för religionsfriheten i 16 § RF 1809 är Gustav III vars intresse 

för religionsfrihet möjliggjorde Lindbloms upplysningsorienterade religiösa förnyelse. Hans 

ideal för en fullständig samvetsfrihet återspeglas i paragrafens formulering. 

Det som 16 § RF 1809 kom att innebära stämmer inte överens med intentionen hos författarna 

bakom paragrafen, enligt Hesslers redovisning av protokoll från prästeståndets samlingar. 

Von Rosenstein, som framstod som den ledande aktören bakom paragrafen, kommenterade att 

det inte var tal om en upplösning av enheten i religionen. Den religionsfrihet som han 

eftersökte skulle ge Sveriges befolkning möjligheten till en friare utövning av den kristna tro 

som de alla tillhörde, nämligen den evangelisk-lutherska. Medförfattaren Wijkman 

exemplifierade denna frihet med rätten att välja tillfälle för nattvardsgång. 

Undersökningen jämför inte 16 § RF 1809 med Förenta Staternas konstitution 1786, dock kan 

jag se ett samband dem emellan. För mig är det uppenbart att en lagstiftning som gav sina 

medborgare rätt till en fri religionsutövning var en inspiration för svensk lagstiftning. Jag kan 

inte styrka detta genom mina källor, men vill ändock nämna det eftersom Roth menar att 

Förenta Staternas konstitution 1786 har varit viktig i historien internationellt.  

 

4.3 Religionsfrihetens förverkligande 

På vilket sätt förverkligades religionsfriheten genom Dissenterlagarna 1860 och 1873? 

Dissenterlagen 1860 är det första uttrycket för religionsfrihet i praktiken inom svensk 

lagstiftning. Genom den kunde infödda svenskar få möjlighet att ansluta sig till en församling 

som stod utanför statskyrkan, såvida den religiösa utövningen inom församlingen 

överensstämde med vad som angivits i församlingens trosbekännelse och församlingsordning.  

Dissenterlagen 1873 var ytterligare ett steg framåt i religionsfrihetens utveckling genom att 

hela trossamfund kunde erkännas av staten. Församlingar kunde sammanslutas i enhetliga 

organisationer.  

Religionsfriheten i Dissenterlagarna 1860 och 1873 begränsades dock främst i två 

hänseenden. Dels gällde religionsfriheten främst kristna trosbekännare, med undantaget att det 

fanns särskilda bestämmelser liksom tillägget i Dissenterlagen 1873 angående judar. Detta 
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tillägg visar lagens regler om äktenskap och barns religiösa uppfostran även gällde judar. Dels 

var de övriga trossamfunden underställda statskyrkan genom att den som ämnade övergå till 

ett annat trossamfund måste ansöka om utträde ur statskyrkan. 

Jag fann ytterligare ett uttryck för religionsfrihet i Lagen om jordfästning 1894. I 

undersökningen framgår det att andra trossamfund fick hålla begravning enligt den egna 

ordningen och dessutom efter ansökan kunde få anlägga egna begravningsplatser. 

 

4.4 Innebörden av Religionsfrihetslagen 1951 

Vad innebär formuleringen av Religionsfrihetslagen 1951? Religionsfrihetslagen 1951 

innebär att Sveriges befolkning har frihet till och från religion, tidigare lagar gav endast frihet 

till religion. Därmed har det blivit tillåtet att utträda ur statskyrkan, eller Svenska kyrkan, utan 

att ingå i ett annat trossamfund. Dessutom har nu andra trossamfund tillstånd att utöva sin 

religion på samma villkor som Svenska kyrkan, på sätt och vis t.o.m. på bättre villkor, då 

Svenska kyrkan begränsas med specifika formuleringar kring medlemskapet. Dock kvarstår 

att medlemmarna i Svenska kyrkan måste ansöka om utträde. 

Dock anser jag att svensk lagstiftning kommer så nära en fullständig religionsfrihet som är 

möjligt genom Religionsfrihetslagen 1951. Det har visats i denna undersökning att 

religionsfriheten alltid begränsas av de lagar och bestämmelser som råder i samhället och som 

därför inte kan undvikas. Sveriges lagar och bestämmelser är de begränsningar som kvarstår 

för religionsfriheten i Religionsfrihetslagen 1951. 

Skulle religionsfriheten vara obegränsad av lagar och bestämmelser skulle det innebära alltför 

stora risker. En fullständig religionsfrihet innebär dessutom att alla former av trosåskådning är 

tillåtna, därför skulle en obegränsad och fullständig religionsfrihet sannolikt leda till de mest 

avskyvärda brott som enkelt kunde ursäktas med förklaringen: ”Jag följde bara min tro.” 

Det faktum att Sverige ratificerat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gör 

att jag anser att denna bör ha influerat formuleringen av Religionsfrihetslagen 1951, eftersom 

Sverige genom denna lag förverkligar sitt åtagande att verka för och upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna i Sverige. 
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4.5 Synen på religionsfrihet i svensk lagstiftning mellan 1809—1951 

Hur kan förändringen av synen på religionsfrihet i svensk lagstiftning beskrivas? Svaret 

på denna fråga sammanfaller med syftet med denna uppsats som har varit att undersöka hur 

synen på religionsfrihet har förändrats i svensk lagstiftning mellan åren 1809—1951. 

Resultatet av undersökningen leder till en beskrivning av förändringen som påminner om 

Alwalls epokindelning, vilken redovisades under rubrik 1.4 om forskningsläget. Nedan följer 

en indelning inspirerad av denna. 

1. Genom 16 § Regeringsformen 1809 erkänns att samvetsfrihet gällande religion ska 

råda i Sverige. Medborgaren får ha en samvetsfri Evangelisk-luthersk trosåskådning. 

2. Mellan ca 1810 och 1850 ifrågasätts religionsfrihetens faktiska existens i Sverige. 

3. Religionsfriheten bekräftas i praktiken genom Dissenterlagarna 1860 och 1873. 

Medborgaren får välja kristen tillhörighet bland de av staten godkända 

trossamfunden. 

4. Omkring sekelskiftet 1900 och framåt reageras det mot bristen på flera medborgerliga 

rättigheter för medlemmar av andra trossamfund än Svenska kyrkan. 

5. Religionsfrihetslagen 1951 ger ökade medborgerliga rättigheter. Rätt att vara 

konfessionslös. Medborgaren får bestämma vilken religion som denne vill tillhöra, om 

någon alls. 

Som nämndes tidigare har förverkligandet av religionsfriheten som antogs i 16 § RF 1809 

varit en utdragen process. Detta beror bl. a. på att de trossamfunden, bortsett från statskyrkan, 

inte hade någon möjlighet att tillkännage sina åsikter i politiken förrän efter Dissenterlagen 

1873 då de lättare kunde organisera sig. Dessutom tog det mer än ett sekel för statskyrkan att 

inse det som påpekades redan i samband med 16 § RF 1809 — religionsfrihet skapar 

genuinare kristna medlemmar. Insikten visades först genom biskopsmotionen 1929. 

 

 

4.6 Bidrag till forskningen samt framtida forskning 

Denna undersökning bidrar till forskningen med ett förtydligande av en process som jag 

endast funnit, med viss likhet, kortfattat hos Alwall. Denna process om religionsfrihetens 

utveckling i svensk lagstiftning utgör en epok, en särskild tidsålder, i Sveriges historia enligt 

min uppfattning.  
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En eventuell framtida forskning skulle kunna ta upp det som Oscar Hippel ämnade göra med 

sin artikel. Ett studium av folkets reaktioner på religionsfrihet skulle vara ett intressant 

perspektiv att utforska, dock skulle det vara problematiskt att genomföra eftersom det 

uppenbarligen inte går att intervjua människor som levde på 1800-talet.  

I bakgrunden omnämns händelser och dokument som jag anser i olika mängd har påverkat 

den svenska lagstiftningen om religionsfrihet. De influenser som inte har lyfts vidare i 

uppsatsen är de Förenta Staternas konstitution samt FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Anledningen till detta är att jag inte funnit litteratur som stöder min 

uppfattning om att dessa har påverkat den svenska lagstiftningen om religionsfrihet. Detta 

vore ett intressant ämne för vidare forskning eftersom jag menar att författarna bakom 16 § 

RF 1809 bör ha haft kännedom och därför på något sätt påverkats av de Förenta Staternas 

konstitution. Detsamma gäller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som 

jag menar gjorde att diskussionerna kring en utökad religionsfrihet avslutades och 

Religionsfrihetslagen 1951 antogs. Utan detta tror jag att diskussionerna kunde ha fortsatt 

ännu en tid.  
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5 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur innebörden av begreppet religionsfrihet 

har utvecklats i svensk lagstiftning under perioden 1809—1951.  

En fråga som tas upp i denna uppsats är vad 16 § Regeringsformen 1809 har bettytt för 

religionsfriheten i svensk lagstiftning. Därför inleds undersökningsdelen med 16 § 

Regeringsformen 1809. I denna paragraf uttrycks tanken på en fri religionsutövning.  

Utvecklingen fortsätter med upphävandet av Konventikelplakatet från 1728, vilket skedde år 

1858. Nu tilläts religiösa sammankomster under ledning av präst. 

Dissenterlagen 1860 tillät en medlem i statskyrkan att utträda för att bli medlem i en 

församling av annat trossamfund. Dissenterlagen 1873 tillät andra trossamfund att etablera en 

organisation i Sverige. I denna del behandlas frågeställningen på vilket sätt Dissenterlagarna 

1860 och 1873 förverkligade religionsfriheten. 

Hur religionsfriheten kom till uttryck i praktiken framgår bl. a. av Lagen om jordfästning 

1894, där andra trossamfund än statskyrkan tilläts hålla egna begravningar på egna 

begravningsplatser, dock under förutsättning att en präst i Svenska kyrkan efteråt förrättade 

den statligt officiella akten. 

Rätten att utträda ur Svenska kyrkan ansågs för begränsad, därför försökte flera utomkyrkliga 

men även inomkyrkliga aktörer åstadkomma en förändring. Denna genomfördes först i 

Religionsfrihetslagen 1951, där rätten att välja religiös tillhörighet stadgades. Den sista delen 

av undersökningen behandlar vad Religionsfrihetslagen 1951 innebär. 

Resultatet av min undersökning av hur religionsfrihetens innebörd har utvecklats i svensk 

lagstiftning kan sammanfattas med tre uttryck:  

1. Medborgaren får ha en Evangelisk-luthersk tro som inte strider mot samvetet(16 § RF 

1809) 

2. Medborgaren får välja kristen tillhörighet bland de av staten godkända trossamfunden 

(Dissenterlagarna 1860 och 1873) 

3. Medborgaren får bestämma vilken religion som denne vill tillhöra, om någon alls 

(Religionsfrihetslagen 1951) 
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