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SAMMANFATTNING 

 

Religionsfrihet är ett omdiskuterat och värdeladdat begrepp. Syftet med den här uppsatsen har 

varit att analysera och diskutera utifrån riksdagstryck, tidningsinsändare samt en 

enkätundersökning vilket innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Genom en belysning 

av riksdagstryck och tidningsinsändare ges en indikation på begreppets innehåll. En 

fenomenografisk analys har genomförts för att åskådliggöra hur lärarkandidater uppfattar 

begreppet religionsfrihet. Uppsatsen har visat att begreppet religionsfrihet är förknippat med 

olika innehåll. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det lutherska enhetssamhället som tog sin början i samband med Uppsala möte 1593, 

förespråkade en enighet i tron. Utländska medborgare fick på 1700-talet inom vissa givna 

ramar följa sin egen tro. Först vid mitten av 1800-talet fick svenska medborgare rätt att gå ur 

Svenska kyrkan under förutsättning att man anslöt sig till ett annat trossamfund.1 

Sedan 1951 har vi i Sverige en religionsfrihetslag, denna lag säger att oavsett vilken 

religion man tillhör, har man rätt att utöva sin tro om den inte bryter mot det svenska samhällets 

lagar och värderingar.2 Begreppet religionsfrihet är ett omdiskuterat och värdeladdat ord, dess 

innebörd är inte entydigt. Hur religionsfrihetslagen ska tolkas och vad den konkret innebär har 

sedan dess införande ständigt debatterats. 

 

1.2 Syfte, frågeställning och disposition 

 

Mot bakgrund av det som sagts ovan kan det vara intressant att se vilket innehåll som läggs i 

begreppet religionsfrihet. Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera utifrån 

riksdagstryck, tidningsinsändare samt en enkätundersökning vilket innehåll som läggs i 

begreppet religionsfrihet. Studien kommer att behandla perioden 1840-1997, den långa 

perioden är nödvändig för att täcka upp hela debatten. Min avsikt är inte att belysa själva 

debatten utan att lyfta fram det innehåll som läggs i begreppet. Detta kan kritiseras men jag 

anser att en belysning av debatten inte ryms inom ramen för denna studie. 

Studien delas in i fyra avsnitt. I det första avsnittet behandlas religionsfrihetens utveckling, 

avsnittet inkluderar även en analys av riksdagstryck och tidningsinsändare. Det andra avsnittet 

syftar till att ge en belysning av det mångkulturella Sverige, utifrån sekundärlitteratur. I det 

tredje avsnittet presenteras enkätundersökningen som genomförts bland lärarkandidater, delen 

motiveras av att skolan kan ses som en indikator på samhällets värderingar och attityder. 

Avsnittets syfte och genomförande beskrivs utförligt i samband med redogörelsen av 

enkätundersökningen. I det fjärde avsnittet skall jag försöka att knyta ihop de lösa trådar som 

framträtt i studien. Undersökningsmaterialets karaktär gör det nödvändigt att samla ihop 

                                                 
1 Hultman, Jan (red). (1994) Religionsfrihet Om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, s. 7. 
2 Svensk Författningssamling 1951:680. 
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undersökningsfynden, diskussionerna och analysförsöken från de tidigare avsnitten till en mer 

sammanhållen och avslutande diskussion. Det kommer även att ges förslag till framtida studier. 

 

1.3 Valet av källmaterial 

 

Materialet utgörs av tidningsinsändare, den svenska lagstiftningen samt riksdagstryck i form av 

motioner, debatter och skrivelser osv. som behandlar religionsfrihet under tiden 1840-1997, 

samt de statliga utredningar som gjorts angående religionsfrihet. Valet motiveras av att jag vill 

låta samtidsdokument vittna, det vill säga återge utdrag som visar vad som skrevs och sades 

öppet om religionsfrihet. Redan nu måste poängteras att det utifrån detta material inte går att få 

fram någon statistiskt säkerställd tendens. 

Val av tidningsinsändare har skett utifrån det bestånd som finns representerat vid 

Pressarkivet i Uppsala. Jag har endast sökt tidningsurklipp på Pressarkivet i Uppsala, detta kan 

kritiseras. Men valet motiveras av att det är Sveriges största klipparkiv för svenska 

dagstidningar och deras urval sker med mål att representera ett tvärsnitt av pressopinionen i 

Sverige. Materialet på Pressarkivet ordnas efter övergripande ämnen, de enskilda klippen är 

inte katalogiserade, sökningen görs manuellt. Detta innebär att jag eventuellt inte har funnit 

samtliga arkiverad insändare som anknyter till religionsfrihet. Jag vill betona att 

undersökningen av tidningsinsändare inte gör anspråk på fullständighet, det är ett urval som 

återges. Jag gör inte heller anspråk på att skildra användningen av begreppet religionsfrihet på 

något representativt sätt. 

Mitt val av källmaterial inkluderar ej privata brev och övriga engagemang hos de aktiva 

riksdagsledamöterna. Detta kan kritiseras, eftersom det kan bidra till en annan bild av synen på 

religionsfrihet än vad riksdagstrycket gör gällande. Men jag anser att detta inte ryms inom 

ramen för denna uppsats. 

Valet att utgå dels från riksdagstryck men även tidningar, motiveras av att jag vill spegla 

frågan ur två olika perspektiv. Dels hur politiker ser på religionsfrihet vilket framgår av 

riksdagstryck, men även samhällets syn som den framkommer i tidningarna. Givetvis återger 

tidningarna inte den existerande attityden i samhället utan konstruerar bilder av verkligheten, 

dessa bilder är dock en värdemätare på vad samhället anser. 
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1.4 Tidsperspektiv 

 

Inledningsvis har jag klargjort undersökningens primära målsättning, det vill säga att 

åskådliggöra innebörden i begreppet religionsfrihet. I studien behandlar jag material från mitten 

av 1800-talet fram till i dag. Det långa tidsperspektivet är nödvändigt för att en eventuell 

förändrad attityd till begreppet religionsfrihet ska kunna belysas. 

Enligt hermeneutikern Gadamer, Hans Georg (f. 1900) är det av vikt att lyfta fram och inte 

se förbi förhållandet mellan text och samtid. Det är en del av förståelsen att placera in 

källmaterialet i en kontext, det ökar möjligheten till insikt och en djupare förståelse av 

samtiden.3 Uppsatsens källmaterial är baserat på texter som författats under skilda tidsperioder, 

det är därför av vikt att ge en kortfattad historisk skildring för att källmaterialet ska kunna sättas 

in i en realistisk kontext. 

Sveriges befolkning var föremål för stora omdaningar från mitten av 1800-talet, här 

kommer jag kort nämna några som har haft betydelse för förståelsen av uppsatsen. Sedan 

1800-talet har Sveriges näringsliv genomgått strukturella förändringar. Majoriteten av 

befolkningen levde på landet under 1800-talet, de försörjde sig genom jordbruk. De levde i ett 

relativt slutet samhälle, kontakterna med andra inom landet och mellan olika länder var 

begränsade. De sociala hindren mellan skilda grupper var stora dels med avseende på 

klasstillhörighet, dels mellan män och kvinnor. Det existerar även idag skillnader mellan olika 

grupper och mellan män och kvinnor men inte i samma utsträckning som under 1800-talet. I 

slutet av 1800-talet förändras successivt agrarsamhället till ett industrisamhälle. Människor 

flyttade i allt större utsträckning till städerna och de kom att sysselsättas inom industri- och 

service sektorn. Kommunikationerna har utvecklats och successivt har vi gått mot ett samhälle 

där vi inte länge kan avskärma oss från omvärlden.4 

 

1.5 Metod 

 

Studien gör anspråk på att vara en totalundersökning när det gäller genomgången av den 

politiska debatten, då jag valt att granska allt tillgängligt riksdagstryck. Analysen av 

tidningsinsändare kan endast ses som en spegling av debatten, eftersom jag inte valt att 

redogöra för allt befintligt material. Ursprungligen avsåg jag att behandla samtliga 

tidningsinsändare angående religionsfrihet som arkiverats på Pressarkivet i Uppsala. Efter att 

                                                 
3 Dahlgren, S. - Floren, A., Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning, s. 279-281. 
4 Melin, J. - Johansson, A. - Hedenborg, S., Sveriges Historia, s. 164-226. 
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närmare ha undersökt materialet, kom jag dock fram till slutsatsen att materialet vid en 

begränsning blir mer hanterbart utan att kvaliteten påverkas nämnvärt negativt. 

I mitt arbete har jag valt att utöver litteraturstudier genomföra en kvalitativ belysning av 

riksdagstryck och tidningsinsändare, med mål att få en bild av det innehåll som läggs i 

begreppet religionsfrihet. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att få kunskap om hur givna 

företeelser, egenskaper eller innebörder relaterar sig till andra företeelser, egenskaper och 

innebörder. Det vill säga genom en kvalitativ analys nås kunskaper om vad som kännetecknar 

en specifik egenskap och vilka kvalitéer denna egenskap uppvisar.5 Mitt val att inte arbeta med 

en kvantitativ metod, motiveras av att den kvantitativa metoden oftast bygger på begrepp och 

analytiska utgångspunkter utifrån en annan erfarenhet än den som studeras.6 Analysen av 

materialet går till så att jag undersöker vilka argument som finns representerade i materialet 

samt hur dessa förhåller sig till varandra. En analys av det här slaget måste av nödvändighet bli 

relativt grovmaskig, små knappt fattningsbara tendenser behandlas inte. Det måste framgå med 

någon form av tydlighet i vilken riktning man lägger argumenten eller att man undviker att göra 

detta. I den sammanfattande reflektion som framkommer i diskussionsavsnittet kommer jag att 

presentera förklaringar till eventuella förändringar. Avsikten är dock inte att göra en fullständig 

orsaksanalys där förklaringar viktas mot varandra, utan snarare att diskutera möjliga 

förklaringar till utvecklingen. Resonemanget i den sammanfattande reflektionen kan uppfattas 

som något spekulativa, men tyvärr är det omöjligt att göra någon djupare analys inom den här 

studiens ramar. 

Metoden för enkätundersökningen redogörs under kapitel fyra. 

 

1.6 Forskningsläge 

 

I mitt sökande efter material, har jag inte funnit någon litteratur som direkt tar upp begreppet 

religionsfrihet i syfte att belysa dess innehåll. Här nedan följer ett subjektivt urval av litteratur 

som behandlar religionsfrihet utifrån olika utgångspunkter. Urvalet är relativt litet i jämförelse 

med det antal böcker som behandlat ämnet, men min avsikt är endast ett ge ett stickprov ur 

mångfalden. 

Per Beskow skriver under titeln ”Religiös tolerans på Jesu tid och nu” att religionen inte 

setts som en privatsak utan ett fenomen som angått både utövaren och samhället som man 

                                                 
5 Starrin, B. - Svensson, P., Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 29. 
6 Angående kvantitativ kontra kvalitativ metod se exempelvis Davier, K.- Esseveld, I, Kvalitativ kvinnoforskning. 

s. 15. 
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utgjorde en del av. Den tolerans som idag existerar i västerländska samhällen är ett resultat av 

sekularisering och en ökad grad av människors likgiltighet. Per Beskow anser att det är en 

fördel att utgå från att religion är en kognitiv struktur, eftersom det innebär att det inte görs 

någon skillnad mellan religion och annan åskådning och inte mellan tro och vetande. Kognitiv 

struktur är ett begrepp som innefattar de olika ”mönster som ett samhälle, en grupp eller en 

individ använder för att strukturera den verklighet man möter och som bidrar till att befästa 

identiteten.”7 Åskådningar oavsett religiös eller profan hjälper människan att förstå sin tillvaro. 

En person känner sig hotad om någon ifrågasätter dess kognitiva struktur. När grupper med nya 

idéer uppkommer, tar det tid innan dem blir en del av den accepterade kognitiva strukturen. 

Människor som tillhör minoritetsåskådningar betraktas som farliga eftersom de kan rubba den 

existerande kognitiva strukturen. 

Gustaf Petrén skriver i sin artikel ”Mänskliga rättigheter” om den grundlagsstadgade 

religionsfriheten. Hans budskap är att religionsfrihetslagen endast får full verkan i det 

sammanhang den inte går emot det som är allmänt accepterat. Detta innebär att gränsen för 

religionsfrihet varierar från fall till fall.8 

I boken, Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende, ges exempel på 

konflikter där religionsfriheten hamnar i konfrontation med värderingar i det svenska 

samhället. Författarna lyfter upp de faktiska möjligheterna för troende att utöva sin religion, det 

vill säga de visar på de inskränkningar som görs i religionsfriheten. Boken visar på hur 

religionsfrihet är att betrakta som en kulturfråga. Den kulturella kontexten påverkar vilken 

tolerans människor har för främmande religioner.9 

I boken, Rättens dilemma. Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle, belyser 

Reza Banaker konflikter mellan invandrare och svenskar. Sverige är idag ett mångkulturellt 

samhälle under ytan finns konflikter mellan invandrare och svenskar som verkar vara 

oundvikliga. Ett sätt för samhället att hantera dessa konflikter är rättssystemet som enligt 

författaren fungerar i mycket begränsad omfattning. Han menar att det svenska rättssystemet 

sällan visar sig var ett effektivt medel för konfliktlösning. Det krävs ett kulturellt pluralistisk 

rättsligt tänkande, för att rätten ska kunna fungera som konflikt lösare i ett mångkulturellt 

samhälle. Författarens budskap är att konflikter mellan invandrare och svenskar måste lösas 

innan de exploderar i rasbråk. Etniska konflikter är svårlösta, ett sätt att undvika etniska 

                                                 
7 Beskow, P. ”Religiös tolerans på Jesu tid och nu” s. 11-12. i Sahlin, B. (red) Religionsfrihet - för vem? Nya 

religioner möter samhället 
8 Petrén, G. ”Mänskliga rättigheter” s. 123-126. i Sahlin, B. (red) Religionsfrihet - för vem? Nya religioner möter 

samhället. 
9 Karlsson, P. - Svanberg, I. (red). Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende. 
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konflikter skulle enligt Banaker vara genom kunskap. Det krävs utbildning och diskussioner 

om normer och värderingar för att ett mångkulturellt samhälle ska fungera utan 

sammandrabbningar mellan grupper. Enligt Banaker har det svenska samhället svårt att leva 

upp till den lagstadgade religionsfriheten. Det svenska samhället visar ”istället ett 

mångkulturellt samhälle där, som det lyder i den officiella retoriken, människor med rötter i 

olika kulturer skulle berika varandras vardag, har man skapat ett etnokulturellt segregerat land, 

där kulturella värderingar ständigt förorsakar konflikter av olika slag. Ett samhälle har skapats 

där majoriteten ser invandrargrupper enbart i termer av ökad konkurrens på arbetsmarknaden 

och hot mot kulturarv, livsstil, demokrati och religion.”10 

I boken, Religionsfrihet. Om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, vill författarna belysa 

att religionsfriheten inte konsekvent genomförts i Sverige. Som exempel nämns bland annat 

muslimernas situation i Sverige, religionsfriheten är inte för muslimer att betrakta som 

självklar. Med begreppet religionsfrihet i fokus, skriver Orvar Alinder under titeln ”Vi har dålig 

beredskap för det pluralistiska samhället” att skäktning bör tillåtas i Sverige. Han ifrågasätter 

om det är rimligt att det ”svenska djurskyddet har högre prioritet än den grundlagsfästa 

religionsfriheten.”11 Den lagstadgade religionsfriheten hindras av det svenska samhällets 

bristande förståelse för främmande kulturer. Sveriges omvandling till ett pluralistiskt samhälle 

har skett snabbare än samhällets förmåga till attityd förändring.12 Bo Wirmarks bidrag till 

boken är en redogörelse för religionsfrihet i ett internationellt perspektiv. Det ges citat från alla 

de viktiga dokument som behandlar religionsfrihet, till exempel från Förenta Nationerna och 

Kyrkornas världsråd. Carl Eber Olivestam ger i boken en historisk belysning av 

religionsfriheten i svenska skolan. Förhållningssättet till religionsfriheten har under de senaste 

femtio åren inte varit konstant enligt Olivestam. 

För att sammanfatta forskningsläget kan sägas att forskning runt religionsfrihet har 

fokuserats på de konsekvenser religionsfriheten får i det svenska samhället och för den enskilda 

individen. I flera fall konstaterar författarna att religionsfriheten inte lever upp till dess 

innebörd, men vad dess innebörd är definieras inte. Utifrån detta relativt entydiga 

forskningsläge ska det bli spännande att undersöka vilket innehåll som läggs i begreppet 

religionsfrihet. Mig veterligen har ingen tidigare undersökt vilket innehåll som läggs i 

begreppet religionsfrihet. Däremot faller min studie och flera av dem som presenterats i 

                                                 
10 Banaker, R. Rättens dilemma. Om konfliktlösning i ett mångkulturellt samhälle, s. 15. 
11 Alinder, O. ”Vi har dålig beredskap för det pluralistiska samhället.” i Hultman, J (red). Religionsfrihet. Om 

jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, s. 62. 
12 Alinder, O., ”Vi har dålig beredskap för det pluralistiska samhället.” i Hultman, J (red). Religionsfrihet. Om 

jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, s. 66. 

 9



forskningsläget inom samma ram, och min förhoppning är att de ska komplettera varandra på 

ett intressant sätt. 
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2. RELIGIONSFRIHET 

 

2.1 Framväxten av religionsfrihetslagen 

 

Vid Uppsala möte 1593 ansåg man ”att enighet i religionen och den rätta gudstjänsten är den 

kraftigaste grundval till ett lofligt, samdräktigt och varaktigt regemente.”13 Religionen var ett 

redskap för kungamakten att hålla samman landet, accepterandet av en annan lära än den 

evangelisk lutherska var minimal. Det var enligt lag förbjudet att överge den evangeliskt 

lutherska tron, straffet var landsförvisning samt förlorad arvsrätt. Den starka betoningen av en 

enhetlig tro fanns även med i 1600- och 1700 talets regeringsformer.14 Enligt 1686 års kyrkolag 

skulle alla i landet ”bekänna sig, endast och allena, till den evangeliska läran.”15 Under senare 

hälften av 1700-talet förändrades synen på religionens roll som samhällsbevarande. Vid 

riksdagen 1778-1779 diskuterades möjligheten för personer med avvikande trosbekännelse att 

behålla sin tro.16 Det som föranlett den ändrade attityden var dels den ökade kontakten mellan 

länder, ekonomiska faktorer samt en förändrad syn på den enskilda individen. Behovet av 

arbetskraft och ekonomisk tillförsel till landet blev tunga argument i debatten om 

religionsfrihet.17 Genom införandet av toleransediktet 1781, blev det tillåtet för främmande 

trosbekännare att bibehålla sin religion, men det gällde endast främmande kristna 

trosbekännare. Toleransediktet var dock endast verklighet för inflytande personer och deras 

barn, eftersom det i ediktet fanns vissa ekonomiska krav. För den infödda svenska befolkningen 

skedde ingen förändring avseende möjlighet att avvika från den evangeliska läran.18 Först 1860 

avskaffades straffet för avvikelse från den evangeliska läran. Det gavs nu möjlighet för 

övergång mellan svenska kyrkan till främmande religionssamfund. Men kravet var att övergång 

skedde till ett kristet samfund. Det blev även tillåtet att bilda församlingar för offentlig 

religionsövning, men det krävdes ett godkännande av konungen.19 Framväxten av de folkliga 

väckelserörelserna i från mitten av 1800-talet i kombination med de liberala frihetsidéerna 

framtvingade förändringen.20 

                                                 
13 Levin, H. Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska 

religionslagstiftningens historia, s. 1. 
14 Levin, H. Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska 

religionslagstiftningens historia, s. 1. 
15 Statens Offentliga Utredningar 1927:13. s. 45. 
16 Levin, H. Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska 

religionslagstiftningens historia, s. 139. 
17 Kjellin, B. Lagen om religionsfrihet, s. 4. 
18 Statens Offentliga Utredningar 1949:20. s. 3. 
19 Statens Offentliga Utredningar 1949:20. s. 3-4. 
20 Kjellin, B. Lagen om religionsfrihet, s. 3-5. 
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1868 var tendensen i riksdagstrycket att tolka religionsfrihet som en grundläggandefrihet 

för människans välbefinnande ”af all den frihet, hvaraf en menniske göres behof, finnes ingen 

dyrbarare, ingen nödvändigare, ingen mera oförytterlig än den, att få tillbedje sin Gud i 

öfverensstämmelse med sin tro på ett sätt, som tillfredsställer menniskans religiösa behof […] 

Religionsfrihet består i tanke- och samvetsfrihet, bekännelsefrihet och lärofrihet”21 Det förs en 

diskussion huruvida religionsfrihet skulle gälla andra än kristna trosbekännare, och hur 

omfattande religionsfriheten skulle vara. Tendensen var att kristna trosbekännare skulle ha rätt 

att utöva sin trosbekännelse ”inom de gränser, samhället kan anse nödigt att uppdraga […] 

trosbekännelsen skall vara en kristen trosbekännelse, som skall hvila på en sådan uppfattning af 

kristendomen, att den icke blott till namnet föreger sig vara kristlig, utan äfhen i verkligheten är 

det, d. v. s. icke strider emot hvad staten i sina lagar uppställt som rätt och sedlighet.”22 

Religionsfrihet sågs även i förhållandet religionsfrihet i förening med en statskyrka, 

förhållandet innebar religionsfrihet som frihet inom eller utom statskyrkan.23 I 1873 års 

förordning angående främmande trosbekännare, gavs nu möjligheten att gå ur svenska kyrkan 

utan att ingå i ett annat kristet samfund.24 Förordningen gav möjlighet för en svensk 

medborgare att övergå till en annan religion. 

Begreppet religionsfrihet hade från början en nedsättande innebörd, i slutet av 1700-talet 

ändrar begreppet karaktär och betraktas därmed som ett honnörsord. Religionsfrihet innebar 

rätten för invandrare med annan trosbekännelse än den lutherska att få utöva sin religion. I 

mitten av 1800-talet förknippades religionsfrihet med upphävandet av konventikelplakatet 

samt frihet för svenska medborgare att övergå till en annan religion än den lutherska. 

Religionsfrihetsbegreppet kopplas nu även samman med möjligheten att inte tillhöra något 

religiöst samfund.25 Först genom 1951 års religionsfrihetslag gavs full valfrihet att stå utanför 

alla trossamfund samt att utträda ur svenska kyrkan.26 I Kungl. Majt:s proposition 1951 sågs 

religionsfrihet som medborgarnas fundamentala rättighet, det var en självklarhet i ett 

demokratiskt samhälle. ”Lika väl som medborgarna äger tanke- och yttrandefrihet i politiska 

frågor, måste det också stå honom fritt att själv råda över sin livsåskådning och att själv 

bedöma, huruvida han vill vara ansluten till ett religiöst samfund.”27 I ett utlåtande av första 

lagutskottet 1953 skrev man att ”religionsfrihet innebär enligt nutida uppfattning rätt för envar 

                                                 
21 Förhandling i första kammaren 1868:14. 
22 Förhandling i andra kammaren 1868:15. 
23 Statens offentliga utredningar 1964:13. 
24 Statens Offentliga Utredningar 1949:20. s. 4-5. 
25 Statens Offentliga Utredningar 1964:13. s. 466-467. 
26 Statens Offentliga Utredningar 1964:13. s. 467. 
27 Kungl. Majt:s proposition 1951:100. 
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icke endast att sammansluta sig med andra för religiös gemenskap och verksamhet utan även att 

ställa sig utanför varje religiös gemenskap.”28 Men det fanns även de som ansåg att 

religionsfrihet inte skulle ”tolkas som tillåtelse för människor att vara helt ulan religion.”29 

 

2.2 Religionsfrihetslagen 

 

1951 års religionsfrihetslag var resultat av en allmän opinion för krav på religionsfrihet. Lagen 

som trädde i kraft 1952 finns inskriven i grundlagen. 

 

”1§ Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller 
åstadkommer allmän förargelse. 
 
2§ Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med 
andra. 
 
3§ För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för 
sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde. 
 
4§ Ej må någon vara skyldig tillhör trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan 
verkan. Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, 
vari ingår att anordna gudstjänst. 
 
5§ Kloster må inrättas endast med Konungens tillstånd och på de villkor Konungens föreskrivit eller 
drives klostret uppenbart i strid mot vad som var förutsatt, få tillståndet gavs, äger Konungen 
återkalla tillståndet.”30 

 

Religionsfrihetslagen innebär att oavsett vilken religion man tillhör, har rätt att utöva denna i 

sådan utsträckning att den inte bryter mot det svenska samhällets lagar och värderingar. 

Exempel på religiösa företeelser som anses bryta mot det svenska samhällets värderingar är, 

kvinnlig omskärelse, moskébyggen och religiös slakt. 

1974 års regeringsform angående grundläggande fri- och rättigheter: 

 

”2 kap 1§ 6p religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 
 
2§ Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning 
i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna 
skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan 
meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning 
för åskådning som avses i första meningen.”31 

 

                                                 
28 Första lagutskottets utlåtande 1953:23. 
29 Förhandling i första kammaren 1951:20. 
30 Svensk Författningssamling 1951:680. 
31 Svensk Författningssamling 1974:152. 
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Införandet av 1974 års regeringsform innebar, att religionsfriheten grundlagsskyddades på ett 

tydligare sätt än tidigare. 

1979 års regeringsform säger att ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter 

att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.”32 Detta innebär att 

religiösa grupper skall stödjas av det svenska samhället, i den utsträckningen att man kan 

bevara och utöva sin religion. En konsekvens av denna lag har bland annat inneburit statliga 

bidrag till olika religioners församlingar alternativt föreningar. 

 

2.3 Röster ur riksdagstryck 

 

Här nedan följer ett subjektivt urval av citat från riksdagstryck, för att belysa det innehåll som 

lagts i begreppet religionsfrihet i riksdagsdebatter under åren 1985-1997. Denna begränsning 

kan tyckas subjektiv, men det är dock en begränsning som jag fått lov att göra för att materialet 

inte skall svälla alltför mycket. Debatten om relationen mellan stat och kyrka kommer inte att 

exemplifieras, trots att den går att belysa ur ett religionsfrihetsperspektiv. Men för att göra 

rättvisa åt detta stora ämne krävs en egen studie av förhållandet. 

I en motion 1985 ansåg Karin Ahrland och Birgit Friggebo (fp) att samhället måste 

acceptera olika religioners lika värde och ställning. Religionsfrihet innebar respekt för andra 

kulturer och religioner, vilket borde vara ett centralt inslag i ett liberalt samhälle.33 

Kerstin Ekman och Lars Leijonborg (fp) skrev i en motion 1989 att de inte kan acceptera 

att religionsfriheten inte innefattar judarnas rätt att utföra koscherslakt. De ansåg att det var en 

grundläggande rättighet ”att utöva sin religion i enlighet med samvetets bud.” Men de 

poängterar samtidigt att det finns sedvänjor som ”ligger så långt från svensk rättsuppfattning att 

de måste förbjudas i vårt land.” Som exempel nämner de kvinnlig omskärelse och 

barnäktenskap.34 

1991 skrev Pär Granstedt (c) om betydelsen för invandrare att kunna fortsätta utöva de 

kulturella ritualer som de har kring födelse, liv och död. Det svenska samhället bör ge utrymme 

för de kulturella grundläggande behov dessa har, eftersom vi i Sverige har religionsfrihet. Den 

svenska befolkningen måste få information om främmande sedvänjor, för att kunna uppnå 

förståelse och tolerans.35 

                                                 
32 Svensk Författningssamling 1979:933. 
33 Motion 1985/86:K625. 
34 Motion 1988/89:Jo541. Även citaten är hämtade ur denna motion. 
35 Motion 1990/91:A727. 
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Enligt Sonja Rembo och Hugo Hegeland (m) ses religionsfrihet som en självklarhet, men 

den är inte absolut, det existerar vissa fall där anpassning till det svenska samhället är 

nödvändig. Som exempel nämns frågan om människors lika värde och rättigheter. Det är därför 

viktigt, enligt Rembo och Hegeland, att religionsundervisningen i skolan ger eleverna 

kunskaper i kristendom. På grund av betydelsen att kunna motivera och ha kunskap om den 

bakgrund som ligger bakom det svenska samhällets värderingar. 

 

”Utan en fast förankring i det fundament på vilket den västerländska människosynen och 
normbildningen bygger har svenska barn och ungdomar berövats möjligheten att förstå och rätt 
värdera skillnaden mellan vårt och andra samhällen, mellan vår och andra kulturer och den 
historiska utvecklingen. […] Bristande kunskaper om de egna rötterna är inte någon hållbar för 
förståelse av och samlevnad med människor med annan bakgrund.”36 

 

Den lagstadgade religionsfriheten i Sverige ger inte enligt Karin Pilsäter (fp), de icke religiösa 

livsåskådningarna samma rättigheter som de religiösa. Religionsfrihetslagen bör ändras anser 

Pilsäter, så det tydligt framgår att även de icke-religiösa livsåskådningarna har rätt att utöva sin 

livsåskådning.37 

I en motion 1992 skrev Martin Nilsson (s) att en grund för en demokratisk stat är 

religionsfrihet ”Religionsfrihet innebär inte bara en rättighet för den enskilde att få utöva sin 

religion fritt och obehindrat, det innebär också en rätt att få leva i en stat som visar strikt 

neutralitet mellan olika religionsriktningar.”38 

Carina Hägg (s) skrev i en fråga, att religionsfrihet ”bygger på humanistisk människosyn 

med dess betoning på frihet, reflektion, ansvar och gemenskap.” Sekter har inte dessa värden 

men de får dock existera eftersom det är valfritt att ansluta sig till dessa, men denna valfrihet har 

inte barn. De barn som föds in i dessa sekter ges inte utrymme för valfrihet, vilket enligt Hägg 

bryter mot religionsfrihetslagen.39 Socialminister Margot Wallström ansåg att frågan om barn 

och sekter var känslig, eftersom integritet ställs mot grundvalarna om religionsfrihet och 

åsiktsfrihet.40 

I en motion 1997 skrev Lars Leijonborg m fl (fp) att kristendomen har varit den 

dominerande religionen i Sverige under tusen år. Därför var ”kunskap om och förståelse för 

detta arv och humanismens betydelse för vår kultur en viktig grund i det svenska samhällets 

utveckling. Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning men skall inte ta ställning 

                                                 
36 Motion 1990/91:Ub294 
37 Motion 1991/92:K207. 
38 Motion 1991/92:K214. 
39 Fråga 1996/97:633. 
40 Svar på fråga 1996/97:633 
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för en viss religion eller ett visst samfund. Politikern måste respektera den religiösa mångfalden 

i dagens Sverige.”41 

 

2.4 Religionsfrihet i tidningsinsändare 

 

I de svenska dagstidningarna har det tidvis förekommit livliga debatter om religionsfrihet ur 

olika aspekter.* Det har varit allt från upprörda insändare till långa utförliga debatter, där 

människor med olika åsikter gjort sin åsikt synlig. 

Under rubriken, Skydda religionsfriheten, skrev Olof Djurfeldt chefredaktör på tidningen 

Dagen om vikten av religionsfrihet. Han anser att religionsfrihet innebär människans frihet att 

tro på det man vill utan inskränkningar från samhället. Men han betonar också att denna form av 

religionsfrihet har ett pris, eftersom religiösa grupper kan nyttja detta i ekonomiskt 

egenvinnande syfte.42 Margareta Fogelberg riksdagsledamot (fp) svarade på insändaren, att 

religionsfrihet ska gälla men man kan inte tillåta ”avarter av de förment religiösa, s.k. nyandliga 

rörelser, som genom systematisk påverkan, inte sällan fysiskt och psykiskt våld, skaffar sig 

makt att tvinga sektmedlemmar till för vanlig mänsklig uppfattning oetiska beteenden.”43 

I en insändare med rubriken, Ulf Ekman naken - men med rätt att tala, står det att 

religionsfrihet innebär frihet att tro vad vi vill eller att inte tro. Skribenten menar att vi inte kan 

förneka framträdande av olika samfund i TV, ”det var en rätt vi har lagfäst för dem därför att vi 

har tilltro till människors förmåga” att själv kunna skapa sig en åsikt/uppfattning.44 

Eva Zetterberg (v) medlem i svenska kyrkan anser i en insändare att religionsfrihet bör 

konkret innebära likvärdiga villkor för olika religiösa samfund. Religionsfrihet innebär även 

enligt Zetterberg att staten är religiöst neutral.45 

Rektor för Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala, Eskil Franck, ansåg i en insändare 

att religionsfrihetsbegreppet måste definieras av regeringen. Han ger i artikeln några alternativa 

definitioner: 

 

”*Religionsfrihet, frihet för alla att utöva sin religion utan hinder. 
*Religionsfrihet innebär att alla får utöva sin religion på lika villkor i alla avseende. 
*Religionsfrihet innebär att staten intar en neutral livsåskådningsmässig ställning vilket blir 
utgångspunkten för medborgarnas frihet att välja valfri livsåskådning eller religion.”46 

                                                 
41 Motion 1997/98:Kr305. 

* Debatten om relationen mellan stat och kyrka kommer inte att exemplifieras, trots att den går att belysa ur ett 
religionsfrihetsperspektiv. Men för att göra rättvisa åt detta stora ämne krävs en egen studie av förhållandet. 

42 Djurfeldt, O. ”Skydda religionsfriheten!”, Dagen, 20/1-1990. 
43 Fogelberg, M. ”Fp inget hot mot religionsfriheten”, Dagen, 6/2-1990. 
44 Strömstedt, B. ”Ulf Ekman naken - men med rätt att tala”, Expressen, 20/3-1990. 
45 Zetterberg, E. ”Medlemskap i kyrkan måste bygga på frihet”, Svenska Dagbladet, 20/1-1992. 
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I en insändare i Dagens Nyheter diskuterades begreppet religionsfrihet. Enligt skribenten ansåg 

Röda korsets generalsekreterare Peter Nobel att man måste skilja på religion och barbariska 

sedvänjor, ”distinktionen mellan sedvänjor och religion är viktig.” Men enligt skribenten är 

denna distinktion svår att hantera, eftersom det är svårt att urskilja sedvänjor från religionen. 

Det svenska samhället gör inskränkningar i religionsfriheten då personer inte tillåts leva i 

enlighet med sina egna tolkningar av religionens bud. Inskränkningar görs tillföljd av att det 

svenska samhället värderar andra högre.47 

I en insändare i tidningen Dagen kunde man läsa följande definition av religionsfrihet. 

”Religionsfrihet är ett skydd och ett värn för religiösa minoriteter. Den garanterar deras fria val. 

Men den får inte användas som ett instrument att hindra religions- och kulturutövning, den får 

inte heller bli ett medel att utplåna och begränsa. Valet ges: man får delta, men man måste inte. 

I valet ligger rätten att avstå, men inte rätten att tvinga andra att avstå.”48 
 

                                                 
46 Franck, E. ”Religionsfrihet måste definieras”. Svenska Dagbladet. 19/2-1992. 
47 Åman, J. ”Gäller religionsfriheten även muslimer”. Dagens Nyheter. 30/6-1994. 
48 Stenström, C. ”Religionsfrihetens viktiga innebörd”. Dagen. 28/12-1996. 
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3. SVERIGE ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE 

 

Invandringen till Sverige har förekommit ända sedan den tid då Sverige bildade ett rike. I 

början av 1900-talet förknippas invandringen med den omfattande arbetskraftsmigrationen. 

Successivt från 1970-talet kom den att ersättas av flyktinginvandring som givetvis förekommit 

tidigare men inte varit den dominerande. Sverige har under efterkrigstiden utvecklat en 

invandrarpolitik, som förändrats i takt med förändringar i omvärlden. När Sverige efter andra 

världskriget var i behov av arbetskraft, var trettiotalets diskussioner om att bevara den rena 

svenska rasen borta. Nu gynnade man invandringen, myndigheterna förväntade sig att 

invandrarna skulle assimileras. Opinionen i Sverige var för en fri invandring, men vid mitten av 

1960-talet ändrades inställningen. Troligen på grund av att det visat sig att inte alla invandrare 

var beredda att assimilera sig på ett smidigt sätt, samt att Sverige gick in i en ekonomisk 

lågkonjunktur. Det ställdes krav från bland annat fackföreningar att invandringen skulle 

regleras, vilket gjordes från mars 1967 då utom nordiska invandrare skulle ha arbete, 

arbetstillstånd och bostad innan ankomst till Sverige. Arbetskraftsinvandringen upphörde i 

princip under 1970-talet, mot bakgrund av lågkonjunkturen förändrades invandrarpolitiken. Ett 

stopp för rekrytering av utländsk arbetskraft infördes 1972. Under 1980-talet ledde 

förändringarna i världen utanför Europa till en explosiv ökning av flyktingar. Sverige kom 

därmed att bli ett mottagningsland för flyktingar.49 

Sveriges samhällsliv påverkas indirekt av en rad etniska grupper, påverkan är 

tvådimensionell. Det vill säga dels tar vi till oss av de etniska gruppernas särprägel men 

samtidigt ökar påverkan vårt eget bevarande av den svenska etniciteten ”de många invandrarna 

från hela världen bidrar paradoxalt nog till att försvenska Sverige och stärka de inföddas 

internationella självmedvetande.”50 Den svenska kulturella identiteten markeras av symboliska 

gränser som kläder, matvanor och helgtraditioner, det blir viktigare än tidigare att framhäva det 

svenska. Det mångkulturella samhället bidrar till att människor oavsett etnicitet tvingas 

reflektera över den egna kulturella identiteten. I ett växelspel mellan olika etniska gruppers 

kulturella identiteter skapas kontraster som framhävs genom symboliska gränser. Människan 

har ett behov av att höra hemma någonstans att finna sin plats i samhället. Den kulturella 

identiteten hjälper individen att skapa identitet, med hjälp av symboliska gränser blir den 

kulturella identiteten konkret.51 

                                                 
49 Svanberg, I. - Tydén, M. Tusen år av invandring. En Svensk Kulturhistoria, s. 325-343. 
50 Ehn, B. - Frykman, J. - Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige, s. 262. 
51 Ehn, B. - Frykman, J. - Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige, s. 260-267. 
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Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade länder. Majoriteten av landets invånare 

ser religion som en privat angelägenhet, och religionen har förlorat sin roll i det politiska livet. 

Men trots detta upplevs ibland religioner som problematiska och väcker debatt, frågan om 

judars och muslimers rätt till skäktning52 är ett exempel där rätten till religionsfrihet hamnar i 

konfrontation med värderingar.53 Inför valet 1994 publicerade tidskriften Djurens rätt en 

artikel över de olika partiernas syn på om djuret ska vara bedövat vid slakt eller inte. Frågan 

innebar indirekt ett ställningstagande för eller emot skäktning. Socialdemokraterna, 

vänsterpartiet, moderaterna, centern, ny demokrati och miljöpartiet ansåg att den befintliga 

slaktlagen inte skulle förändras. Socialdemokraterna poängterade i svaret att de var de som 

införde 1937 års slaktlag. Kristdemokraterna kunde tänka sig en förändring av lagen om det går 

att visa att skäktning inte innebär större lidande än konventionell slakt. Folkpartiet var det enda 

partiet som tog ställning mot den befintliga djurskyddslagen. De menade att frågan inte skulle 

behandlas som en djurskyddsfråga utan som en fråga om rätten till fri religionsutövning.54 

 

3.1 Invandring till Sverige 

 

Här nedan följer ett urval av hur invandringen till Sverige sett ut för ett antal religioner. Den 

första judiska församlingen grundades i Stockholm under Gustav III:s tid av Aron Isaac. Aron 

Isaac var en judisk affärsman och hantverkare, han kom till Sverige 1774. Till skillnad från 

andra judar som immigrerat till Sverige, vägrade han att ge upp sin judiska tro. Efter ett års 

korrespondens med olika instanser inom den svenska byråkratin, godkändes hans ansökan av 

en kunglig resolution 1775. Resolutionen att tillåta judisk bosättning gick helt emot den tidigare 

dominerande konsekventa hållningen om att landet skulle ha en enhetlig luthersk tro55 De 

ekonomiska intressena kan ha orsakat den förändrade attityden, i judereglementet poängterades 

                                                 
52 Skäktning utförs med en rakbladsvass kniv som är avsedd för ändamålet. Halspulsådern skärs av med ett snitt 

och djuret blir omedelbart medvetslöst och blodet rinner snabbt ut. Orsaken till denna typ av slakt är att det är 
viktigt att djuret får en smärtfri död. I Sverige idag är det enligt lag indirekt förbjudet att utföra skäktning, 
eftersom skäktning förutsätter att man inte bedövar djuret. Denna lag stiftades 1937 och har vid upprepade 
tillfallen diskuterats, men någon lagändring har inte ägt rum. Norge, Schweiz och Sverige är länder som idag 
inte tillåter skäktning. Övriga Europa, USA och Kanada upphävde lagen direkt efter andra världskriget. Inom 
två av världsreligionerna, judendom och islam, är skäktning påbjudet. Vid lagens införande var muslimernas 
antal i Sverige så obetydligt att man kan bortse från denna minoritets grupp. Lagen rörde främst judarna, och 
man kan även hävda att den även idag rör främst judarna trots att muslimerna i antal överstiger antalet judar. 
Eftersom att muslimer inte har lika stränga krav, utan accepterar att djuren bedövas innan skäktning. Det finns 
forskare som menar att 1937 års slaktlag var präglad av antisemitiska strömningar, som exempel kan nämnas 
Metcalf, Michael (1989) ”Regiating Salughter: Animal Protection and Antisemitism in Scandinavia, 
1880-1941.” i Patterns of Prejudice, vol. 23:3. 

53 Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 372-382. 
54 Djurens rätt!, 1994:4. 
55 Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 180-183. 
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vikten av en stadig ekonomi för att erhålla svenskt skyddsbrev. Det existerade en rad 

strukturella hinder mot de judiska invandrarnas assimilering. Några exempel på detta är bland 

annat yrkesrestriktioner, judarna fick endast tillåtelse att bosätta sig i Stockholm, Göteborg och 

Norrköping, judarna fick inte bli riksdagsmän eller ämbetsmän, blandäktenskap mellan judar 

och icke-judar var inte tillåtet.56 Först 1838 upphävdes judereglementet, judarna fick därmed 

med vissa undantag samma rättigheter som de svenska medborgarna. Det starkt diskriminerade 

skråväsendet för judarna avvecklades 1846. Rätten att bosätta sig i alla svenska städer fick 

judarna 1854. Politisk rösträtt på lika villkor som övriga invånare fick judarna 1866, genom 

riksdagsbeslut 1877 fullbordades formellt de svenska judarnas politiska emancipation. Men 

vissa inskränkningar i deras medborgerliga rättigheter och skyldigheter kvarstod, som exempel 

kan nämnas att de inte fick rätt att nyttja den kommunala fattigvården.57 Judarna i Sverige 

utsattes från början av fientlighet och misstro, i tidningsartiklar utpekades judar som 

”brottslingar och bedragare, och därtill kom de antisemitiska skämt som gärna publicerades.”58 

Judarnas emancipation gick långsammare än i andra västerländska länder, men liberalismens 

och näringsfrihetens idéer kom långsamt att underminera judarnas avstängdhet i det svenska 

samhällslivet. Successivt under 1800-talet förbättrades judarnas situation och judarna upplevde 

en social och kulturell uppgång. I slutet av 1800-talet invandrade en ny grupp judar till Sverige, 

östjudarna, vilket innebar att judarna kom att utgöra två olika grupper.59 Majoriteten av dessa 

invandrade judar var fattiga, de hade en religiös, kulturell och språklig framtoning som 

upplevdes som främmande av det svenska samhället och de redan etablerade judiska 

invandrarna. Perioden mellan 1870 och fram till nazismens maktövertagande i Tyskland 

präglade både av nyinvandring och av integrering och assimilering av de sedan tidigare bosatta 

judarna i Sverige.60 Denna period beskriver Hugo Valentin som den fridfullaste i de svenska 

judarnas historia.61 1933 bröts lugnet i samband med nazismens seger i Tyskland. Som på 

många andra håll i världen var inte viljan stor bland politiker, myndigheter och befolkningen att 

hjälpa de som föll offer för nazismens raspolitik. De argument som fördes för den restriktiva 

hållningen var inhemska problem, som arbetslöshet men det existerade även röster som 

pläderade för att bevara den svenska folkrasen ren. Det fanns även hos de etablerade judarna i 

Sverige till en början en viss rädsla för en ökad invandring av judar. Rädslan byggde delvis på 

att ett ökat antal judar kunde bidra till att antisemitismen skulle få ett ökat omfång. Opinionen 

                                                 
56 Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 184f. 
57 Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 17-18. 
58 Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 187. 
59 Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 187ff. 
60 Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 17-18. 
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svängde i Sverige i slutet av andra världskriget, då först insåg man vilken katastrof som drabbat 

det judiska folket.62 Judarnas antal i Sverige har aldrig under historiens gång utgjort mer än ett 

par promille i förhållande till majoritetsbefolkningen. Fram till 1860-talet var judarnas antal 

färre än 1 000, årtiondena efter steg antalet till att i början av 1900-talet omfatta ungefär 5 000 

judar. Under andra världskriget med den ökade invandring till följd av nazismen steg antalet 

judar till cirka 10 000. Idag bor cirka 15 000 judar i Sverige, men siffran är beroende hur man 

definierar de människor som skulle kunna betecknas som judar. Dessutom är det svårt att ange 

ett antal eftersom invandrarstatistiken inte är baserad på etnicitet eller religion.63 

Den katolska kyrkan var mellan åren 1604 och 1869 enligt svensk lag förbjuden för 

svenska medborgare. Men till exempel utländska sändebud i landet hade möjlighet att behålla 

sin katolska tro. Efter reformationen invigdes 1837 den första Romersk katolska kyrkan i 

Stockholm. Men först i samband med införandet av dissenterlagarna av år 1860 och 1873 blev 

det tillåtet för svenska medborgare att tillhöra en katolsk församling.64 Successivt sedan dess 

har katolikernas antal i Sverige växt, framförallt till följd av invandringen. 1930 fanns cirka 4 

800 katoliker i Sverige. 1990 uppskattades antalet till 140 000, dessa representerar ett 50-tal 

olika nationaliteter.65 

Islam som religion kom till Sverige först i slutet av 1940-talet, då de först turkarna 

invandrade.66 Islam har betraktats som något främmande och svår integrerat inte bara i Sverige 

utan i hela det västerländska samhället. 1948 bildade muslimerna den första ickekristna 

församlingen i Sverige sedan Mosaiska församlingen i Stockholm grundats vid 1700-talets slut. 

Antalet muslimer uppskattades 1953 till cirka femhundra personer tio år senare hade antalet 

fördubblats. 1977 hade antalet stigit explosionsartat till 10 000 personer, 1991 uppskattades 

antalet muslimer till över 100 000. Muslimerna i Sverige utgör inte någon enhetlig grupp utan 

är uppdelad i olika islamiska organisationer, det finns religiös islamisk verksamhet på ett 

tjugotal orter i Sverige. Islam betraktas i Sverige fortfarande idag som främmande och utländsk. 

Trots den stiftande religionsfriheten utsätts muslimerna för konfrontation i frågan om rätten till 

bönelokaler.67 

                                                 
61 Valentin, H. Judarna i Sverige, s. 156. 
62 Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 19. I Koblik, 

Steven. Om vi teg skulle stenarna ropa. Om Sverige och judeproblemet 1933-1945. ges en utförlig beskrivning 
av hur reaktionerna i Sverige gestaltade sig i frågan om judarnas situation. Även Hugo, Valentin. Judarna i 
Sverige, diskuterar i kapitel 17 och 18 hur opinionen var negativt inställd till invandring av judiska flyktingar. 

63 Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 20. 
64 Olivestam, C- Lindholm, S. Kyrkor och alternativa rörelser. Handbok i kyrkokunskap, s. 95f. 
65 Religionsguiden, 1989, s. 25. 
66 Svanberg, I. - Runblom, H. (red). Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter, 

s. 179. 
67 Svanberg, I. Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 375-384. 
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Redan under den svenska stormaktstiden stiftade Sverige kontakt med ortodoxa och 

österländska kyrkor. Under åren 1617-1809 hade Sverige första gången en ortodox befolkning 

inom landets gränser, då i och med att Karelen och Ingenmansland införlivats. På grund av att 

handeln med Ryssland under stormaktstiden var viktig, fick ryska köpmän 1637 tillstånd att 

förrätta gudstjänst i Stockholm. Den Rysk-ortodoxa församlingen var den första icke-lutherska 

som grundades i Sverige efter reformationen. Revolutionen 1917 i Ryssland medförde en ökad 

invandring av ortodoxa ryssar till Sverige. I samband med den stora arbetskraft invandringen 

under 1960- och 70-talen, kom majoriteten av de ortodoxa som idag finns i Sverige.68 De 

ortodoxa och österländska kyrkorna utgör idag en av de största frikyrkorna i Sverige med cirka 

97 000 medlemmar.69 

Sikherna har i Sverige blivit en symbol för kulturkonflikter, som exempel kan nämnas hur 

deras turbaner och rituella knivbärande kommit i konflikt med svenska värderingar. Sikherna 

har en kort historia i Sverige, det är först under 1980-talet som sikherna i liten skala invandrat 

till Sverige. Idag finns ett sikhiskt tempel/gurdwara i Stockholm.70 

 

                                                 
68 Svanberg, I. - Runblom, H. (red). Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter, 

s. 284-287. 
69 Olivestam, C- Lindholm, S. Kyrkor och alternativa rörelser. Handbok i kyrkokunskap, s. 74. 
70 Svanberg, I. Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 374. 
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4. LÄRARKANDIDATERS TANKAR OM RELIGIONSFRIHET 

 

4.1 Metod - Fenomenografi 

 

Metoden fenomenografi har som mål att beskriva, analysera och förstå människors erfarenheter 

och uppfattningar av olika fenomen, utifrån ett helhetsperspektiv. Metoden betonar det som är 

medvetet och uppenbart, det vardagliga och det existentiella. Man utgår ifrån den subjektiva 

upplevelsen, samtidigt som man lägger tyngdpunkten på det enskilda fenomenet. Tid och rum 

är villkor för att ett fenomen skall kunna förekomma i vår erfarenhet, orsak och verkan är 

villkoret för erfarenhet. Det innebär att man utifrån den förförståelse man har bildar sig en 

uppfattning av ett fenomen. I likhet med hermeneutiken avfärdar fenomenografin 

reduktionismen, fenomenen ses alltid i ett helhetsperspektiv. Den fenomenologiska metoden 

lägger fokus på den enskilda individen, metoden har en subjektivistisk prägel. Att man iakttar, 

identifierar och tolkar meningsfullt är tillräckligt för fenomenologins krav på valida 

forskningsresultat. Det är viktigt att forskaren har förmåga att leva sig in i objektet utan att 

förlora förmågan att vara kritisk. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom en analys av 

människors agerande i olika livssituationer. Fenomenografi som metod syftar till att studera 

specifika fenomen, utan förhandsuppfattningar, för att upptäcka det allmänna som förenar 

enskilda fenomen. Det vill säga utifrån det insamlade datamaterialet ska forskaren sträva efter 

att upptäcka och beskriva kvalitativt skilda innehåll av det undersökta fenomenet. Analysen av 

datamaterialet leder till upptäckten av ett antal skilda uppfattningar av fenomenet, som 

struktureras i olika kategorier. Dessa kategorier är inte förutbestämda enligt någon teori eller 

tidigare forskning. De kategorier forskaren kommer fram till utgör resultatet av 

undersökningen/forskningen.71 

 

4.1.1 Undersökningens uppläggning och genomförande 

 

Samtliga utsagor analyserades utifrån kvalitativa skillnader i utsagornas tema tills olika 

kategorier kunde urskiljas. Vid analysen betraktades varje enskild persons beskrivning som 

helhet, det innebar att den totalmening som framgick av beskrivningen användes som innehåll i 

kategorin. I vissa fall kunde beskrivningarna innehålla flera likvärdiga utsagor, 

                                                 
71 Starrin, B. - Svensson, P., (Red) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 91-139. 

Kunskapsmässigt skiljer sig fenomenografi från fenomenologi, bland annat i det att fenomenologin studerar 
essensen av själva fenomenet, men fenomenografin studerar människors uppfattning av detta fenomen. 
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kategoriseringen skedde då utifrån den första utsagan i texten för att fastställa kategorin. 

Analysen av enkätsvaren resulterade i ett antal kvalitativt åtskilda kategorier och två typer av 

resultat. 1. Beskrivningskategorierna som uttrycker de skilda kvalitativa uppfattningarna som 

uttrycks av fenomenet i frågan 2. Fördelningen av undersökningspersoner utifrån tillhörande 

åldersgrupp på beskrivningskategorierna. 

Det kan kritiseras att jag inte anger antal beskrivningar i könsgrupper på de olika 

kvalitativa kategorierna som uppkommit genom analysen. Men på grund av ett för litet 

underlag har det inte gått att utskilja någon märkbar tendens. 

Reliabiliteten i undersökningen utgörs av i vilken utsträckning beskrivningskategorierna 

kan identifieras när de har specificerat av författaren. Detta syftar till att avgöra i vilken 

utsträckning kategorierna avspeglar meningsinnehållet i utsagorna. En oberoende bedömare 

fick i uppgift att fördela de enskilda beskrivningarna på beskrivningskategorierna. Detta 

tillvägagångssätt innebar att författare och den oberoende bedömaren utgick från motsatta 

riktningar. Reliabiliteten i undersökningen visade sig vara 95,3 % det vill säga i ett fall av 

tjugoen uppstod oenighet om meningsinnehållet i kategorierna, men genom diskussion upp 

nåddes enighet. 

 

4.1.2 Redovisning 

 

Vad gäller redovisningen av resultatet av enkätundersökningen har jag först gjort en 

övergripande tolkning av undersökningen som helhet. Sedan redovisas ingående resonemanget 

och uppdelningen av de olika beskrivningskategorierna. Det är min tanke att resultatet ska bli 

tydligare på detta sätt. 

 

4.1.3 Etiska överväganden 

 

Vid en undersökning av det här slaget är det av vikt att bearbeta materialet forskningsetiskt 

korrekt. De enkäter som jag samlat in bör därför hanteras på ett sådant sätt att det inte 

framkommer vem som har skrivit vad. Jag har därför valt att anonymisera den aktuella 

högskolan/universitetet samt att återge svaren i form av en allmän diskussion. 
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4.2 Resultat 

 

Resultatet av undersökningen ska endast ses som ett exempel på hur begreppet religionsfrihet 

kan uppfattas. Det kategorisystem som växt fram ur lärarkandidaternas beskrivningar av det de 

kom att tänka på i samband med ordet Religionsfrihet, resulterade i fem kvalitativa kategorier. 

För varje kategori anges antal lärarkandidater inom parentes med förkortningen LK. Fyrtio 

enkäter delades ut, 21 svarade. Sammanlagt ingick tretton personer i ålder 20-30 år, tre personer 

i ålder 30-40 år och fem i ålder 40-50 år. Två personer angav ålder som inte fanns upptagna som 

alternativ på enkäten, dessa placerades därför in i den åldersgrupp som bäst överensstämde med 

deras angivna ålder. Beskrivningarna av de tankar som uppkommer när de hör ordet 

religionsfrihet, varierade i längd. Det fanns de som återgav sina tankar i en lång utsaga men 

även de som kort och koncist angav sina tankar. Exemplifiering av utsagor ges genom ett 

subjektivt urval av citat, syftet är att återge citat som är typiska för den aktuella kategorin. 

 

4.2.1 Redovisning av enkäter 

 

* Kategori 1 

Religionsfrihet som trygghet (2 LK) 

Denna kategori innehöll beskrivning av Religionsfrihet som en trygghet. Vetskapen om 

möjligheten att kunna inneha en valfri tro ger människan trygghet. 

 

Exempel på beskrivning i denna kategori: 

 

Kvinna 20-30 år 

”trygghet att fritt kunna utöva sin tro.” 

 

* Kategori 2 

Religionsfrihet som frihet (9 LK) 

 

Kategorin innehöll beskrivningar av religionsfrihet förknippat med frihet. Religionsfrihet är 

människans frihet att välja tro och hur man vill utöva den. 

 

Exempel på beskrivningar i denna kategori: 
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Man 20-30 år 

”Varje människa har frihet att välja och utöva sin tro.” 

 

Kvinna 20-30 år 

”Religionsfrihet tycker jag är när man, var man än är i världen, har frihet att tro på vad man 

vill.” 

 

Kvinna 50-60 år 

”välja religion eller inte utöva någon religion alls.” 

 

Man 30-40 år 

”En muslim som vänder sitt ansikte mot Mecka på SKF i Hofors, under arbetstid.” 

 

Kvinna 30-40 år 

”Demokrati. Frihet att välja religionsriktning men också frihet att välja bort religion.” 

 

* Kategori 3 

 

Religionsfrihet som rättighet (5 LK) 

 

Kategorin innehöll beskrivningar av religionsfrihet som individens grundläggande rättighet. 

Det vill säg man beskrev religionsfrihet utifrån rätten att utöva valfri religion. 

 

Exempel på beskrivningar i denna kategori: 

 

Kvinna 20-30 år 

”För mig innebär religionsfrihet att varje individ har rätt att tro och tillhöra vilken religion som 

helst.” 

 

Kvinna 20-30 år 

”Det är viktigt att alla har rätt att få tro på det man vill […] Dock är det viktigt att påpeka att i 

religionsfriheten även ligger att ens tro inte får skada andra.” 
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* Kategori 4 

 

Religionsfrihet som konflikt (4 LK) 

 

Kategorin innehöll kritiska utsagor. Man ansåg att religionsfrihet är positivt, men religioner har 

en förmåga att skapa konflikter. 

 

Exempel på beskrivningar i denna kategori: 

 

Kvinna 30-40 år 

”Hur det var långt tillbaka i tiden innan den välsignade religionsfriheten, då människor 

förföljdes och dödades för sin tro, sin religions skull.” 

 

Kvinna 20-30 år 

”Ordet för mig är så självklart att jag snarare kommer att tänka på förtryck och det som följer 

om inte religionsfrihet råder i landet.” 

 

Man 20-30 år 

”Religionsfrihet råder inte i Sverige och jag tror inte det existerar i något annat land heller.”  

 

Kvinna 20-30 år 

”Sverige är ett land med religionsfrihet, men är det egentligen så? I dagens samhälle i vårt land 

har vi en otrolig främlingsfientlighet.” 

 

* Kategori 5 

 

Saknar tankar om religionsfrihet (1 LK) 

 

I denna kategori finns de lärarkandidater som besvarat enkäten, men inte skrivit ner sina tankar 

om religionsfrihet. 
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4.3 Övergripande reflektion 

 

Den fenomenografiska analysen kom att bestå av fem kvalitativa kategorier, dessa kategorier 

innehöll kvalitativt skilda uppfattningar av det man kom att tänka på när man hör ordet 

religionsfrihet. Den fenomenografiska analysen har visat hur olika människor kan uppfatta 

begreppet religionsfrihet. Men samtidigt måste ändå konstateras att den bild man får av de 

undersökta lärarkandidaternas religionsfrihetsuppfattning, inte kan ses som en generell bild av 

religionsfrihet. 

Den kvalitativa kategori som innehöll majoriteten av utsagor var kategori två, 

religionsfrihet som frihet. Det vill säga dessa personer förknippar begreppet med frihet att välja 

sin tro och på vilket sätt man vill utöva den. Ingen av personerna i denna kategori ser ett behov 

av inskränkning, utan religionsfrihet är en obegränsad frihet till valfrihet. Kategori tre innehöll 

utsagor som anser att religionsfrihet är en rättighet, det vill säga religionsfrihet ger människan 

rätt att utöva valfri tro. Samhället har genom lagstadgande tagit ställning för denna rättighet. 

Kategori fyra innehöll utsagor som visade på konflikt, det finns i dessa en koppling mellan 

förtryck och frihet. Kategori ett innehöll utsagor som definierade religionsfrihet som trygghet. 

Religionsfriheten gav enligt dessa utsagor möjlighet till trygghet i livet, eftersom det innebar att 

människan inte behöver oroa sig för hotande inslag. Kategori fem innefattade de som inte angav 

sina tankar om religionsfrihet. 

 

Diagram 1. Antal lärarkandidater fördelade utifrån de kvalitativa kategorier som 

utarbetats ur enkätmaterialet 

 

Källa: Egen enkätundersökning utförd vt -98 
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På grund av att antalet personer som ingår i studien inte valts ut för att motsvara ett jämt antal i 

åldersgrupperna, blev fördelningen av personer i åldersgrupperna ojämnt fördelad. Därför bör 

åldersgruppsfördelningen på kategorierna endast ses som en tänkbar tendens, den är inte på 

något sätt representativ. 

 

Diagram 2. Antal beskrivningar i olika åldersgrupper fördelade på de kvalitativa 

kategorier som utarbetats ur enkätmaterialet  

 

Källa: Egen enkätundersökning utförd vt -98 
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5. DISKUSSION 

 

Det samlade intrycket efter genomgång av riksdagstryck och ett subjektivt urval av 

tidningsinsändare samt den genomförda enkätundersökningen är, att religionsfrihet, som jag ser 

det, påverkas av det klimat i vilken politiska, ekonomiska, sociala och religiösa krafter är 

verksamma. Begreppet religionsfrihet har från början uteslutande setts som ett allmänt behov 

av att människor med avvikande trosbekännelse skulle ges möjlighet att behålla sin tro. Men 

redan i slutet av 1800-talet betonas att religionsfrihet krävs för människans välbefinnande, men 

en frihet inom samhällets gränser. Det sker även en sammankoppling med möjligheten att inte 

tillhöra någon religion. 1951 slås det fast genom lagstiftning att religionsfrihet är medborgarnas 

fundamentala rättighet i ett demokratiskt samhälle. I riksdagstryck och tidningsinsändare finns 

röster som anser att religionsfrihet är: 

* respekt för andra kulturer och religioner vilket ses som en hög dignitet i ett liberalt 

samhälle 

* frihet för minoriteters religionsutövning, men friheten gäller endast om inte 

religionsutövningen skadar andra människor 

* ses som en grundläggande rättighet så länge den ryms inom samhällets normer och 

värderingar 

Riksdagstrycket visar i likhet med analysen av tidningsinsändare att religionsfrihet har olika 

innebörd hos olika människor. Det finns två diametralt skilda uppfattningar som framkommer i 

enkätundersökningen, tidningsinsändarna och riksdagstrycket. Religionsfrihet ses som en 

grundläggande rättighet men bör begränsas i enlighet med samhällets normer och värderingar. 

Motsatsen till denna uppfattning är religionsfrihet utan begränsning, vilket är möjligt genom 

respekt, förståelse och tolerans. 

Uppsatsen har visat att begreppet religionsfrihet är omdiskuterat och svårdefinierat, 

eftersom det kan belysas ur olika perspektiv. Sverige har under 1900-talet successivt 

förvandlats till ett mångkulturellt samhälle, men bristen på kunskaper om religioner och 

kulturer är stor. Sveriges samhällsliv påverkas indirekt av en rad etniska grupper, påverkan är 

tvådimensionell. Det vill säga dels tar vi till oss av de etniska gruppernas särprägel men 

samtidigt ökar påverkan vårt eget bevarande av den svenska etniciteten ”de många invandrarna 

från hela världen bidrar paradoxalt nog till att försvenska Sverige och stärka de inföddas 

nationella självmedvetande.”72 Den kulturella identiteten hjälper individen att skapa identitet, 

                                                 
72 Ehn, B - Frykman, J - Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige, s. 262. 
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med hjälp av symboliska gränser blir den kulturella identiteten konkret. I behovet av att värna 

om en del av den svenska identiteten förlorar samhället förmågan att behandla konflikter 

mellan invandrare och svenskar på ett konkret sätt. Frågan om skäktning är ett exempel på 

behovet av tolerans i samhället, men det måste även finna en norm som inte är förhandlingsbar. 

Var gränsen går mellan tolerans och det som faller utanför är svårt att ta ställning till. Det krävs 

kunskaper och en positiv människosyn som innefattar ett accepterande av andra värden som vi 

själva inte finner som viktig. 

Åsikterna om vad begreppet religionsfrihet står för är delade. Exemplet skäktning visar att 

religionen har olika innebörd. Svenska myndigheter menade att skäktning ska behandlas som 

en fråga rörande djurskydd. Deras grundtanke uttryckte tanken på religion som en privat 

angelägenhet. De judiska företrädarna ansåg istället att det var en fråga om religionsfrihet. 

Religionstillhörigheten är inte enligt de judiska företrädarna en privat sak utan en nödvändighet 

som inkluderar individens grundläggande behov. De skilda utgångspunkterna speglar synsätt 

på religion och på religionens plats i samhället. Här i ligger en tänkbar förklaring till varför 

synen på begreppet religionsfrihet är olika, vilket uppsatsen har visat dels genom 

enkätundersökningen men även genom belysning av riksdagstryck och tidningsinsändare. Om 

religion betraktas som kultur enligt definitionen att, kultur är en gemensam erfarenhets värld 

och värdesystem som en grupp människor delar i sitt vardagliga liv.73 Blir kontentan att 

religionsfriheten så som den definierats enligt lagen endast kan få fullt genomslag när samhället 

betraktar religionen som en samhällsfunktion. Detta är enligt min mening förutsättningen för att 

samhället ska kunna hantera och värdera de situationer som uppkommer när kulturer möts på 

ett adekvat sätt. Religionsfrihet i ett mångkulturellt samhälle kräver kunskaper och förståelse 

om den egna kulturen samt om andra kulturer. Här kan religionsämnet i skolan fylla en viktig 

uppgift, genom att ge plattform för diskussionsforum kring etik, moral, religion. Kunskap ger 

trygghet och förståelse, vilket är av stor betydelse för att vårt samhälle ska fungera enligt de 

normer som vi gemensamt eftersträvar, demokrati jämlikhet och solidaritet. 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att begreppet religionsfrihet inte har någon 

tillräcklig snäv, hanterbar och allmängiltig definition. Snarare är det så att uppsatsen har visat 

att begreppets exakta innebörd skiftar med personer som använder det. 

 

                                                 
73 För att ge förståelse för mitt påstående citerar jag sociologen Clifford Geertz definition av kultur. ”Kultur finns i 

människors hjärtan och hjärnor. […] Ett samhälles kultur består av att allt som behövs för att individen skall 
fungera i samhället på ett acceptabelt sätt.” 
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5.1 Idé till framtida studier 

 

Det skulle vara intressant att utföra en fenomenografisk undersökning av begreppet 

religionsfrihet bland grundskoleelever och gymnasieelever. Ett uppslag skulle då kunna vara att 

undersöka eventuella ålders- och könsskillnader. 
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APPENDIX: Liten lexikografisk undersökning 

 

Som ett komplement till uppsatsen vill jag återge ett litet och subjektivt urval av några 

definitioner av begreppet religionsfrihet, taget ur några av de större uppslagsverken. Med dessa 

vill jag visa hur relativiserat ett begrepp kan vara. 

 

Nordisk Familjebok, band 22, Stockholm 1915 

”Religionsfrihet. Den enskildes frihet att för sig själf begrunda och forska efter den religiösa 

sanningen för att vinna en bestämd tro samt att hålla sig fast vid denna som en all hans 

verksamhet reglerande princip kan ej vara något tvifvel underkastad. Det är ej heller denna 

frihet, som afses med religionsfrihetens grundsats, utan därmed förstås, att staten respekterar 

nyss nämnda princip, så vidt dess tillämpning berör det samhälleliga lifvet. Ett sådant 

respekterande har emellertid aldrig varit obetingadt eller fullständigt och är det heller icke 

enligt gällande rätt, som än religionsfriheten i denna är principiellt erkänd.” 

 

Svensk Uppslagsbok, band 23, Malmö 1952. 

”Religionsfrihet, av staten medgiven rätt för personer med annan religiös åskådning än den 

härskande att bilda kyrkosamfund och anordna offentlig gudstjänst utan intrång i deras 

medborgerliga rättigheter, allt under förutsättning att de icke därmed störa samhällsordningen.” 

 

Bra böckers lexikon, band 19, Höganäs 1988. 

”Religionsfrihet innebär enligt modern uppfattning individers och gruppers rätt att utan hinder 

eller risk för påföljd utöva sin religion, liksom rätten att ställa sig utanför religionssamfund. 

Friheten såväl att bekänna sig till som att avstå från en religion räknas till de grundläggande 

mänskliga rättigheterna, bl.a. i Förenta nationernas deklaration härom 1951. Inom kristenhetens 

kyrkor har samma uppfattning vunnit insteg. Tanken på individens okränkbarhet förenas då 

ofta med uppfattningen att det hör till den kristna trons väsen att den måste bejakas fritt, utan 

tvång. […] Sedan decennier pågår debatt och utredningsarbete om ett ytterligare fullföljande av 

religionsfrihetsprogrammet genom upplösning av gällande förbindelse mellan stat och kyrka. 

Under senare år har en tydlig förskjutning ägt rum. Religionsfriheten uppfattas inte längre 

enbart som ett program, enligt vilket föråldrade relationer skall upplösas och den enskilde 

medborgaren ges större religiös frihet utan samhällsinblandning. Religionsfriheten definieras 

också positivt som allas rätt att fritt få utöva religion och därmed samhällets skyldighet att 

garantera denna frihet bl.a. genom att ekonomiskt ge samfund rimliga och likvärdiga 
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arbetsmöjligheter. Tesen om den livsåskådningsmässigt neutrala staten har avlösts av 

diskussion om relationer mellan samhället och trossamfund” 

 

Focus, band 11, Uppsala 1989. 

”Religionsfrihet individens rätt att själv bestämma över sin religionstillhörighet och 

religionsutövning. Denna rätt är i Sverige reglerad i Religionsfrihetslagen av år 1951, som 

föreskriver att envar har rätt att fritt utöva sin religion, om han därmed inte stör eller väcker 

allmän förargelse. Envar har också rätt att delta i religiösa sammankomster och gå med i 

religiösa sammanslutningar. Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Religionsfrihet 

tillhör också regeringsformens grundläggande fri- och rättigheter. Religionsfrihetslagen 

reglerar medlemskap i Svenska kyrkan.” 

 

Nationalencyklopedin. band 15, Höganäs 1994. 

!Religionsfrihet, tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 

1951, sedan 1686 års kyrkolag successivt hade uppmjukats; se vidare Svenska kyrkan. 

Internationellt är religionsfrihet ibland inskriven i statsförfattningen men tolkas och tillämpas 

olika: frihet från religion (marxistiska diktaturer) eller till religion (USA). Indien är en sekulär 

stat men med skydd för hinduismen.” 

 

***** ***** ***** 

 

De olika lexikonen lägger tyngdpunkten på olika aspekter. Nordisk Familjebok som tryckt före 

religionsfrihetslagens införande, skisserar först upp en bild av hur religionsfrihet ska innebära 

frihet att själv välja tro, för att sedan tillägga att valet måste ske inom samhällets normer och 

värderingar. Svensk Uppslagsbok som tryckts precis vid tiden för religionsfrihetslagens 

tillkomst, betonar att det är en rättighet som staten tilldelat personer som inte följer den i 

samhället rådande religionen. Men denna rättighet begränsas av det faktum att den inte får störa 

samhällsordningen. Bra böckers lexikon lyfter fram att det enligt modern uppfattning ger 

individer rätt att utöva valfri religion. Religionsfriheten ses som en mänsklig rättighet och 

samhället ska inte enbart tillåta friheten utan även garantera denna. Beskrivningen i Bra 

böckers lexikon ger en neutral och annorlunda beskrivning än de föregående. Focus lyfter fram 

att religionsfriheten är reglerad i svensk lagstiftning och innebär att individen har valfrihet att 

välja religionstillhörighet. Nationalencyklopedin betonar i likhet med Focus att rätten är 
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lagstadgad. En olikhet gentemot de andra lexikonen är att man tar upp internationella 

förhållanden och att religionsfrihet kan tolkas olika. 
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SAMMANFATTNING


Religionsfrihet är ett omdiskuterat och värdeladdat begrepp. Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera och diskutera utifrån riksdagstryck, tidningsinsändare samt en enkätundersökning vilket innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Genom en belysning av riksdagstryck och tidningsinsändare ges en indikation på begreppets innehåll. En fenomenografisk analys har genomförts för att åskådliggöra hur lärarkandidater uppfattar begreppet religionsfrihet. Uppsatsen har visat att begreppet religionsfrihet är förknippat med olika innehåll.


1. INLEDNING


1.1 Bakgrund


Det lutherska enhetssamhället som tog sin början i samband med Uppsala möte 1593, förespråkade en enighet i tron. Utländska medborgare fick på 1700-talet inom vissa givna ramar följa sin egen tro. Först vid mitten av 1800-talet fick svenska medborgare rätt att gå ur Svenska kyrkan under förutsättning att man anslöt sig till ett annat trossamfund.


Sedan 1951 har vi i Sverige en religionsfrihetslag, denna lag säger att oavsett vilken religion man tillhör, har man rätt att utöva sin tro om den inte bryter mot det svenska samhällets lagar och värderingar.
 Begreppet religionsfrihet är ett omdiskuterat och värdeladdat ord, dess innebörd är inte entydigt. Hur religionsfrihetslagen ska tolkas och vad den konkret innebär har sedan dess införande ständigt debatterats.


1.2 Syfte, frågeställning och disposition


Mot bakgrund av det som sagts ovan kan det vara intressant att se vilket innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera utifrån riksdagstryck, tidningsinsändare samt en enkätundersökning vilket innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Studien kommer att behandla perioden 1840-1997, den långa perioden är nödvändig för att täcka upp hela debatten. Min avsikt är inte att belysa själva debatten utan att lyfta fram det innehåll som läggs i begreppet. Detta kan kritiseras men jag anser att en belysning av debatten inte ryms inom ramen för denna studie.


Studien delas in i fyra avsnitt. I det första avsnittet behandlas religionsfrihetens utveckling, avsnittet inkluderar även en analys av riksdagstryck och tidningsinsändare. Det andra avsnittet syftar till att ge en belysning av det mångkulturella Sverige, utifrån sekundärlitteratur. I det tredje avsnittet presenteras enkätundersökningen som genomförts bland lärarkandidater, delen motiveras av att skolan kan ses som en indikator på samhällets värderingar och attityder. Avsnittets syfte och genomförande beskrivs utförligt i samband med redogörelsen av enkätundersökningen. I det fjärde avsnittet skall jag försöka att knyta ihop de lösa trådar som framträtt i studien. Undersökningsmaterialets karaktär gör det nödvändigt att samla ihop undersökningsfynden, diskussionerna och analysförsöken från de tidigare avsnitten till en mer sammanhållen och avslutande diskussion. Det kommer även att ges förslag till framtida studier.


1.3 Valet av källmaterial


Materialet utgörs av tidningsinsändare, den svenska lagstiftningen samt riksdagstryck i form av motioner, debatter och skrivelser osv. som behandlar religionsfrihet under tiden 1840-1997, samt de statliga utredningar som gjorts angående religionsfrihet. Valet motiveras av att jag vill låta samtidsdokument vittna, det vill säga återge utdrag som visar vad som skrevs och sades öppet om religionsfrihet. Redan nu måste poängteras att det utifrån detta material inte går att få fram någon statistiskt säkerställd tendens.


Val av tidningsinsändare har skett utifrån det bestånd som finns representerat vid Pressarkivet i Uppsala. Jag har endast sökt tidningsurklipp på Pressarkivet i Uppsala, detta kan kritiseras. Men valet motiveras av att det är Sveriges största klipparkiv för svenska dagstidningar och deras urval sker med mål att representera ett tvärsnitt av pressopinionen i Sverige. Materialet på Pressarkivet ordnas efter övergripande ämnen, de enskilda klippen är inte katalogiserade, sökningen görs manuellt. Detta innebär att jag eventuellt inte har funnit samtliga arkiverad insändare som anknyter till religionsfrihet. Jag vill betona att undersökningen av tidningsinsändare inte gör anspråk på fullständighet, det är ett urval som återges. Jag gör inte heller anspråk på att skildra användningen av begreppet religionsfrihet på något representativt sätt.


Mitt val av källmaterial inkluderar ej privata brev och övriga engagemang hos de aktiva riksdagsledamöterna. Detta kan kritiseras, eftersom det kan bidra till en annan bild av synen på religionsfrihet än vad riksdagstrycket gör gällande. Men jag anser att detta inte ryms inom ramen för denna uppsats.


Valet att utgå dels från riksdagstryck men även tidningar, motiveras av att jag vill spegla frågan ur två olika perspektiv. Dels hur politiker ser på religionsfrihet vilket framgår av riksdagstryck, men även samhällets syn som den framkommer i tidningarna. Givetvis återger tidningarna inte den existerande attityden i samhället utan konstruerar bilder av verkligheten, dessa bilder är dock en värdemätare på vad samhället anser.


1.4 Tidsperspektiv


Inledningsvis har jag klargjort undersökningens primära målsättning, det vill säga att åskådliggöra innebörden i begreppet religionsfrihet. I studien behandlar jag material från mitten av 1800-talet fram till i dag. Det långa tidsperspektivet är nödvändigt för att en eventuell förändrad attityd till begreppet religionsfrihet ska kunna belysas.


Enligt hermeneutikern Gadamer, Hans Georg (f. 1900) är det av vikt att lyfta fram och inte se förbi förhållandet mellan text och samtid. Det är en del av förståelsen att placera in källmaterialet i en kontext, det ökar möjligheten till insikt och en djupare förståelse av samtiden.
 Uppsatsens källmaterial är baserat på texter som författats under skilda tidsperioder, det är därför av vikt att ge en kortfattad historisk skildring för att källmaterialet ska kunna sättas in i en realistisk kontext.


Sveriges befolkning var föremål för stora omdaningar från mitten av 1800-talet, här kommer jag kort nämna några som har haft betydelse för förståelsen av uppsatsen. Sedan 1800-talet har Sveriges näringsliv genomgått strukturella förändringar. Majoriteten av befolkningen levde på landet under 1800-talet, de försörjde sig genom jordbruk. De levde i ett relativt slutet samhälle, kontakterna med andra inom landet och mellan olika länder var begränsade. De sociala hindren mellan skilda grupper var stora dels med avseende på klasstillhörighet, dels mellan män och kvinnor. Det existerar även idag skillnader mellan olika grupper och mellan män och kvinnor men inte i samma utsträckning som under 1800-talet. I slutet av 1800-talet förändras successivt agrarsamhället till ett industrisamhälle. Människor flyttade i allt större utsträckning till städerna och de kom att sysselsättas inom industri- och service sektorn. Kommunikationerna har utvecklats och successivt har vi gått mot ett samhälle där vi inte länge kan avskärma oss från omvärlden.


1.5 Metod


Studien gör anspråk på att vara en totalundersökning när det gäller genomgången av den politiska debatten, då jag valt att granska allt tillgängligt riksdagstryck. Analysen av tidningsinsändare kan endast ses som en spegling av debatten, eftersom jag inte valt att redogöra för allt befintligt material. Ursprungligen avsåg jag att behandla samtliga tidningsinsändare angående religionsfrihet som arkiverats på Pressarkivet i Uppsala. Efter att närmare ha undersökt materialet, kom jag dock fram till slutsatsen att materialet vid en begränsning blir mer hanterbart utan att kvaliteten påverkas nämnvärt negativt.


I mitt arbete har jag valt att utöver litteraturstudier genomföra en kvalitativ belysning av riksdagstryck och tidningsinsändare, med mål att få en bild av det innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att få kunskap om hur givna företeelser, egenskaper eller innebörder relaterar sig till andra företeelser, egenskaper och innebörder. Det vill säga genom en kvalitativ analys nås kunskaper om vad som kännetecknar en specifik egenskap och vilka kvalitéer denna egenskap uppvisar.
 Mitt val att inte arbeta med en kvantitativ metod, motiveras av att den kvantitativa metoden oftast bygger på begrepp och analytiska utgångspunkter utifrån en annan erfarenhet än den som studeras.
 Analysen av materialet går till så att jag undersöker vilka argument som finns representerade i materialet samt hur dessa förhåller sig till varandra. En analys av det här slaget måste av nödvändighet bli relativt grovmaskig, små knappt fattningsbara tendenser behandlas inte. Det måste framgå med någon form av tydlighet i vilken riktning man lägger argumenten eller att man undviker att göra detta. I den sammanfattande reflektion som framkommer i diskussionsavsnittet kommer jag att presentera förklaringar till eventuella förändringar. Avsikten är dock inte att göra en fullständig orsaksanalys där förklaringar viktas mot varandra, utan snarare att diskutera möjliga förklaringar till utvecklingen. Resonemanget i den sammanfattande reflektionen kan uppfattas som något spekulativa, men tyvärr är det omöjligt att göra någon djupare analys inom den här studiens ramar.


Metoden för enkätundersökningen redogörs under kapitel fyra.


1.6 Forskningsläge


I mitt sökande efter material, har jag inte funnit någon litteratur som direkt tar upp begreppet religionsfrihet i syfte att belysa dess innehåll. Här nedan följer ett subjektivt urval av litteratur som behandlar religionsfrihet utifrån olika utgångspunkter. Urvalet är relativt litet i jämförelse med det antal böcker som behandlat ämnet, men min avsikt är endast ett ge ett stickprov ur mångfalden.


Per Beskow skriver under titeln ”Religiös tolerans på Jesu tid och nu” att religionen inte setts som en privatsak utan ett fenomen som angått både utövaren och samhället som man utgjorde en del av. Den tolerans som idag existerar i västerländska samhällen är ett resultat av sekularisering och en ökad grad av människors likgiltighet. Per Beskow anser att det är en fördel att utgå från att religion är en kognitiv struktur, eftersom det innebär att det inte görs någon skillnad mellan religion och annan åskådning och inte mellan tro och vetande. Kognitiv struktur är ett begrepp som innefattar de olika ”mönster som ett samhälle, en grupp eller en individ använder för att strukturera den verklighet man möter och som bidrar till att befästa identiteten.”
 Åskådningar oavsett religiös eller profan hjälper människan att förstå sin tillvaro. En person känner sig hotad om någon ifrågasätter dess kognitiva struktur. När grupper med nya idéer uppkommer, tar det tid innan dem blir en del av den accepterade kognitiva strukturen. Människor som tillhör minoritetsåskådningar betraktas som farliga eftersom de kan rubba den existerande kognitiva strukturen.


Gustaf Petrén skriver i sin artikel ”Mänskliga rättigheter” om den grundlagsstadgade religionsfriheten. Hans budskap är att religionsfrihetslagen endast får full verkan i det sammanhang den inte går emot det som är allmänt accepterat. Detta innebär att gränsen för religionsfrihet varierar från fall till fall.


I boken, Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende, ges exempel på konflikter där religionsfriheten hamnar i konfrontation med värderingar i det svenska samhället. Författarna lyfter upp de faktiska möjligheterna för troende att utöva sin religion, det vill säga de visar på de inskränkningar som görs i religionsfriheten. Boken visar på hur religionsfrihet är att betrakta som en kulturfråga. Den kulturella kontexten påverkar vilken tolerans människor har för främmande religioner.


I boken, Rättens dilemma. Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle, belyser Reza Banaker konflikter mellan invandrare och svenskar. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle under ytan finns konflikter mellan invandrare och svenskar som verkar vara oundvikliga. Ett sätt för samhället att hantera dessa konflikter är rättssystemet som enligt författaren fungerar i mycket begränsad omfattning. Han menar att det svenska rättssystemet sällan visar sig var ett effektivt medel för konfliktlösning. Det krävs ett kulturellt pluralistisk rättsligt tänkande, för att rätten ska kunna fungera som konflikt lösare i ett mångkulturellt


samhälle. Författarens budskap är att konflikter mellan invandrare och svenskar måste lösas innan de exploderar i rasbråk. Etniska konflikter är svårlösta, ett sätt att undvika etniska konflikter skulle enligt Banaker vara genom kunskap. Det krävs utbildning och diskussioner om normer och värderingar för att ett mångkulturellt samhälle ska fungera utan sammandrabbningar mellan grupper. Enligt Banaker har det svenska samhället svårt att leva upp till den lagstadgade religionsfriheten. Det svenska samhället visar ”istället ett mångkulturellt samhälle där, som det lyder i den officiella retoriken, människor med rötter i olika kulturer skulle berika varandras vardag, har man skapat ett etnokulturellt segregerat land, där kulturella värderingar ständigt förorsakar konflikter av olika slag. Ett samhälle har skapats där majoriteten ser invandrargrupper enbart i termer av ökad konkurrens på arbetsmarknaden och hot mot kulturarv, livsstil, demokrati och religion.”


I boken, Religionsfrihet. Om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, vill författarna belysa att religionsfriheten inte konsekvent genomförts i Sverige. Som exempel nämns bland annat muslimernas situation i Sverige, religionsfriheten är inte för muslimer att betrakta som självklar. Med begreppet religionsfrihet i fokus, skriver Orvar Alinder under titeln ”Vi har dålig beredskap för det pluralistiska samhället” att skäktning bör tillåtas i Sverige. Han ifrågasätter om det är rimligt att det ”svenska djurskyddet har högre prioritet än den grundlagsfästa religionsfriheten.”
 Den lagstadgade religionsfriheten hindras av det svenska samhällets bristande förståelse för främmande kulturer. Sveriges omvandling till ett pluralistiskt samhälle har skett snabbare än samhällets förmåga till attityd förändring.
 Bo Wirmarks bidrag till boken är en redogörelse för religionsfrihet i ett internationellt perspektiv. Det ges citat från alla de viktiga dokument som behandlar religionsfrihet, till exempel från Förenta Nationerna och Kyrkornas världsråd. Carl Eber Olivestam ger i boken en historisk belysning av religionsfriheten i svenska skolan. Förhållningssättet till religionsfriheten har under de senaste femtio åren inte varit konstant enligt Olivestam.


För att sammanfatta forskningsläget kan sägas att forskning runt religionsfrihet har fokuserats på de konsekvenser religionsfriheten får i det svenska samhället och för den enskilda individen. I flera fall konstaterar författarna att religionsfriheten inte lever upp till dess innebörd, men vad dess innebörd är definieras inte. Utifrån detta relativt entydiga forskningsläge ska det bli spännande att undersöka vilket innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Mig veterligen har ingen tidigare undersökt vilket innehåll som läggs i begreppet religionsfrihet. Däremot faller min studie och flera av dem som presenterats i forskningsläget inom samma ram, och min förhoppning är att de ska komplettera varandra på ett intressant sätt.

2. RELIGIONSFRIHET


2.1 Framväxten av religionsfrihetslagen


Vid Uppsala möte 1593 ansåg man ”att enighet i religionen och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste grundval till ett lofligt, samdräktigt och varaktigt regemente.”
 Religionen var ett redskap för kungamakten att hålla samman landet, accepterandet av en annan lära än den evangelisk lutherska var minimal. Det var enligt lag förbjudet att överge den evangeliskt lutherska tron, straffet var landsförvisning samt förlorad arvsrätt. Den starka betoningen av en enhetlig tro fanns även med i 1600- och 1700 talets regeringsformer.
 Enligt 1686 års kyrkolag skulle alla i landet ”bekänna sig, endast och allena, till den evangeliska läran.”
 Under senare hälften av 1700-talet förändrades synen på religionens roll som samhällsbevarande. Vid riksdagen 1778-1779 diskuterades möjligheten för personer med avvikande trosbekännelse att behålla sin tro.
 Det som föranlett den ändrade attityden var dels den ökade kontakten mellan länder, ekonomiska faktorer samt en förändrad syn på den enskilda individen. Behovet av arbetskraft och ekonomisk tillförsel till landet blev tunga argument i debatten om religionsfrihet.
 Genom införandet av toleransediktet 1781, blev det tillåtet för främmande trosbekännare att bibehålla sin religion, men det gällde endast främmande kristna trosbekännare. Toleransediktet var dock endast verklighet för inflytande personer och deras barn, eftersom det i ediktet fanns vissa ekonomiska krav. För den infödda svenska befolkningen skedde ingen förändring avseende möjlighet att avvika från den evangeliska läran.
 Först 1860 avskaffades straffet för avvikelse från den evangeliska läran. Det gavs nu möjlighet för övergång mellan svenska kyrkan till främmande religionssamfund. Men kravet var att övergång skedde till ett kristet samfund. Det blev även tillåtet att bilda församlingar för offentlig religionsövning, men det krävdes ett godkännande av konungen.
 Framväxten av de folkliga väckelserörelserna i från mitten av 1800-talet i kombination med de liberala frihetsidéerna framtvingade förändringen.


1868 var tendensen i riksdagstrycket att tolka religionsfrihet som en grundläggandefrihet för människans välbefinnande ”af all den frihet, hvaraf en menniske göres behof, finnes ingen dyrbarare, ingen nödvändigare, ingen mera oförytterlig än den, att få tillbedje sin Gud i öfverensstämmelse med sin tro på ett sätt, som tillfredsställer menniskans religiösa behof […] Religionsfrihet består i tanke- och samvetsfrihet, bekännelsefrihet och lärofrihet”
 Det förs en diskussion huruvida religionsfrihet skulle gälla andra än kristna trosbekännare, och hur omfattande religionsfriheten skulle vara. Tendensen var att kristna trosbekännare skulle ha rätt att utöva sin trosbekännelse ”inom de gränser, samhället kan anse nödigt att uppdraga […] trosbekännelsen skall vara en kristen trosbekännelse, som skall hvila på en sådan uppfattning af kristendomen, att den icke blott till namnet föreger sig vara kristlig, utan äfhen i verkligheten är det, d. v. s. icke strider emot hvad staten i sina lagar uppställt som rätt och sedlighet.”
 Religionsfrihet sågs även i förhållandet religionsfrihet i förening med en statskyrka, förhållandet innebar religionsfrihet som frihet inom eller utom statskyrkan.
 I 1873 års förordning angående främmande trosbekännare, gavs nu möjligheten att gå ur svenska kyrkan utan att ingå i ett annat kristet samfund.
 Förordningen gav möjlighet för en svensk medborgare att övergå till en annan religion.


Begreppet religionsfrihet hade från början en nedsättande innebörd, i slutet av 1700-talet ändrar begreppet karaktär och betraktas därmed som ett honnörsord. Religionsfrihet innebar rätten för invandrare med annan trosbekännelse än den lutherska att få utöva sin religion. I mitten av 1800-talet förknippades religionsfrihet med upphävandet av konventikelplakatet samt frihet för svenska medborgare att övergå till en annan religion än den lutherska. Religionsfrihetsbegreppet kopplas nu även samman med möjligheten att inte tillhöra något religiöst samfund.
 Först genom 1951 års religionsfrihetslag gavs full valfrihet att stå utanför alla trossamfund samt att utträda ur svenska kyrkan.
 I Kungl. Majt:s proposition 1951 sågs religionsfrihet som medborgarnas fundamentala rättighet, det var en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. ”Lika väl som medborgarna äger tanke- och yttrandefrihet i politiska frågor, måste det också stå honom fritt att själv råda över sin livsåskådning och att själv bedöma, huruvida han vill vara ansluten till ett religiöst samfund.”
 I ett utlåtande av första lagutskottet 1953 skrev man att ”religionsfrihet innebär enligt nutida uppfattning rätt för envar icke endast att sammansluta sig med andra för religiös gemenskap och verksamhet utan även att ställa sig utanför varje religiös gemenskap.”
 Men det fanns även de som ansåg att religionsfrihet inte skulle ”tolkas som tillåtelse för människor att vara helt ulan religion.”


2.2 Religionsfrihetslagen


1951 års religionsfrihetslag var resultat av en allmän opinion för krav på religionsfrihet. Lagen som trädde i kraft 1952 finns inskriven i grundlagen.


”1§ Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.


2§ Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.


3§ För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.


4§ Ej må någon vara skyldig tillhör trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan. Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.


5§ Kloster må inrättas endast med Konungens tillstånd och på de villkor Konungens föreskrivit eller drives klostret uppenbart i strid mot vad som var förutsatt, få tillståndet gavs, äger Konungen återkalla tillståndet.”


Religionsfrihetslagen innebär att oavsett vilken religion man tillhör, har rätt att utöva denna i sådan utsträckning att den inte bryter mot det svenska samhällets lagar och värderingar. Exempel på religiösa företeelser som anses bryta mot det svenska samhällets värderingar är, kvinnlig omskärelse, moskébyggen och religiös slakt.


1974 års regeringsform angående grundläggande fri- och rättigheter:


”2 kap 1§ 6p religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.


2§ Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.”


Införandet av 1974 års regeringsform innebar, att religionsfriheten grundlagsskyddades på ett tydligare sätt än tidigare.


1979 års regeringsform säger att ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.”
 Detta innebär att religiösa grupper skall stödjas av det svenska samhället, i den utsträckningen att man kan bevara och utöva sin religion. En konsekvens av denna lag har bland annat inneburit statliga bidrag till olika religioners församlingar alternativt föreningar.


2.3 Röster ur riksdagstryck


Här nedan följer ett subjektivt urval av citat från riksdagstryck, för att belysa det innehåll som lagts i begreppet religionsfrihet i riksdagsdebatter under åren 1985-1997. Denna begränsning kan tyckas subjektiv, men det är dock en begränsning som jag fått lov att göra för att materialet inte skall svälla alltför mycket. Debatten om relationen mellan stat och kyrka kommer inte att exemplifieras, trots att den går att belysa ur ett religionsfrihetsperspektiv. Men för att göra rättvisa åt detta stora ämne krävs en egen studie av förhållandet.


I en motion 1985 ansåg Karin Ahrland och Birgit Friggebo (fp) att samhället måste acceptera olika religioners lika värde och ställning. Religionsfrihet innebar respekt för andra kulturer och religioner, vilket borde vara ett centralt inslag i ett liberalt samhälle.


Kerstin Ekman och Lars Leijonborg (fp) skrev i en motion 1989 att de inte kan acceptera att religionsfriheten inte innefattar judarnas rätt att utföra koscherslakt. De ansåg att det var en grundläggande rättighet ”att utöva sin religion i enlighet med samvetets bud.” Men de poängterar samtidigt att det finns sedvänjor som ”ligger så långt från svensk rättsuppfattning att de måste förbjudas i vårt land.” Som exempel nämner de kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.


1991 skrev Pär Granstedt (c) om betydelsen för invandrare att kunna fortsätta utöva de kulturella ritualer som de har kring födelse, liv och död. Det svenska samhället bör ge utrymme för de kulturella grundläggande behov dessa har, eftersom vi i Sverige har religionsfrihet. Den svenska befolkningen måste få information om främmande sedvänjor, för att kunna uppnå förståelse och tolerans.


Enligt Sonja Rembo och Hugo Hegeland (m) ses religionsfrihet som en självklarhet, men den är inte absolut, det existerar vissa fall där anpassning till det svenska samhället är nödvändig. Som exempel nämns frågan om människors lika värde och rättigheter. Det är därför viktigt, enligt Rembo och Hegeland, att religionsundervisningen i skolan ger eleverna kunskaper i kristendom. På grund av betydelsen att kunna motivera och ha kunskap om den bakgrund som ligger bakom det svenska samhällets värderingar.


”Utan en fast förankring i det fundament på vilket den västerländska människosynen och normbildningen bygger har svenska barn och ungdomar berövats möjligheten att förstå och rätt värdera skillnaden mellan vårt och andra samhällen, mellan vår och andra kulturer och den historiska utvecklingen. […] Bristande kunskaper om de egna rötterna är inte någon hållbar för förståelse av och samlevnad med människor med annan bakgrund.”


Den lagstadgade religionsfriheten i Sverige ger inte enligt Karin Pilsäter (fp), de icke religiösa livsåskådningarna samma rättigheter som de religiösa. Religionsfrihetslagen bör ändras anser Pilsäter, så det tydligt framgår att även de icke-religiösa livsåskådningarna har rätt att utöva sin livsåskådning.


I en motion 1992 skrev Martin Nilsson (s) att en grund för en demokratisk stat är religionsfrihet ”Religionsfrihet innebär inte bara en rättighet för den enskilde att få utöva sin religion fritt och obehindrat, det innebär också en rätt att få leva i en stat som visar strikt neutralitet mellan olika religionsriktningar.”


Carina Hägg (s) skrev i en fråga, att religionsfrihet ”bygger på humanistisk människosyn med dess betoning på frihet, reflektion, ansvar och gemenskap.” Sekter har inte dessa värden men de får dock existera eftersom det är valfritt att ansluta sig till dessa, men denna valfrihet har inte barn. De barn som föds in i dessa sekter ges inte utrymme för valfrihet, vilket enligt Hägg bryter mot religionsfrihetslagen.
 Socialminister Margot Wallström ansåg att frågan om barn och sekter var känslig, eftersom integritet ställs mot grundvalarna om religionsfrihet och åsiktsfrihet.


I en motion 1997 skrev Lars Leijonborg m fl (fp) att kristendomen har varit den dominerande religionen i Sverige under tusen år. Därför var ”kunskap om och förståelse för detta arv och humanismens betydelse för vår kultur en viktig grund i det svenska samhällets utveckling. Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning men skall inte ta ställning för en viss religion eller ett visst samfund. Politikern måste respektera den religiösa mångfalden i dagens Sverige.”


2.4 Religionsfrihet i tidningsinsändare


I de svenska dagstidningarna har det tidvis förekommit livliga debatter om religionsfrihet ur olika aspekter.* Det har varit allt från upprörda insändare till långa utförliga debatter, där människor med olika åsikter gjort sin åsikt synlig.


Under rubriken, Skydda religionsfriheten, skrev Olof Djurfeldt chefredaktör på tidningen Dagen om vikten av religionsfrihet. Han anser att religionsfrihet innebär människans frihet att tro på det man vill utan inskränkningar från samhället. Men han betonar också att denna form av religionsfrihet har ett pris, eftersom religiösa grupper kan nyttja detta i ekonomiskt egenvinnande syfte.
 Margareta Fogelberg riksdagsledamot (fp) svarade på insändaren, att religionsfrihet ska gälla men man kan inte tillåta ”avarter av de förment religiösa, s.k. nyandliga rörelser, som genom systematisk påverkan, inte sällan fysiskt och psykiskt våld, skaffar sig makt att tvinga sektmedlemmar till för vanlig mänsklig uppfattning oetiska beteenden.”


I en insändare med rubriken, Ulf Ekman naken - men med rätt att tala, står det att religionsfrihet innebär frihet att tro vad vi vill eller att inte tro. Skribenten menar att vi inte kan förneka framträdande av olika samfund i TV, ”det var en rätt vi har lagfäst för dem därför att vi har tilltro till människors förmåga” att själv kunna skapa sig en åsikt/uppfattning.


Eva Zetterberg (v) medlem i svenska kyrkan anser i en insändare att religionsfrihet bör konkret innebära likvärdiga villkor för olika religiösa samfund. Religionsfrihet innebär även enligt Zetterberg att staten är religiöst neutral.


Rektor för Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala, Eskil Franck, ansåg i en insändare att religionsfrihetsbegreppet måste definieras av regeringen. Han ger i artikeln några alternativa definitioner:


”*Religionsfrihet, frihet för alla att utöva sin religion utan hinder.


*Religionsfrihet innebär att alla får utöva sin religion på lika villkor i alla avseende.


*Religionsfrihet innebär att staten intar en neutral livsåskådningsmässig ställning vilket blir utgångspunkten för medborgarnas frihet att välja valfri livsåskådning eller religion.”


I en insändare i Dagens Nyheter diskuterades begreppet religionsfrihet. Enligt skribenten ansåg Röda korsets generalsekreterare Peter Nobel att man måste skilja på religion och barbariska sedvänjor, ”distinktionen mellan sedvänjor och religion är viktig.” Men enligt skribenten är denna distinktion svår att hantera, eftersom det är svårt att urskilja sedvänjor från religionen. Det svenska samhället gör inskränkningar i religionsfriheten då personer inte tillåts leva i enlighet med sina egna tolkningar av religionens bud. Inskränkningar görs tillföljd av att det svenska samhället värderar andra högre.


I en insändare i tidningen Dagen kunde man läsa följande definition av religionsfrihet. ”Religionsfrihet är ett skydd och ett värn för religiösa minoriteter. Den garanterar deras fria val. Men den får inte användas som ett instrument att hindra religions- och kulturutövning, den får inte heller bli ett medel att utplåna och begränsa. Valet ges: man får delta, men man måste inte. I valet ligger rätten att avstå, men inte rätten att tvinga andra att avstå.”


3. SVERIGE ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE


Invandringen till Sverige har förekommit ända sedan den tid då Sverige bildade ett rike. I början av 1900-talet förknippas invandringen med den omfattande arbetskraftsmigrationen. Successivt från 1970-talet kom den att ersättas av flyktinginvandring som givetvis förekommit tidigare men inte varit den dominerande. Sverige har under efterkrigstiden utvecklat en invandrarpolitik, som förändrats i takt med förändringar i omvärlden. När Sverige efter andra världskriget var i behov av arbetskraft, var trettiotalets diskussioner om att bevara den rena svenska rasen borta. Nu gynnade man invandringen, myndigheterna förväntade sig att invandrarna skulle assimileras. Opinionen i Sverige var för en fri invandring, men vid mitten av 1960-talet ändrades inställningen. Troligen på grund av att det visat sig att inte alla invandrare var beredda att assimilera sig på ett smidigt sätt, samt att Sverige gick in i en ekonomisk lågkonjunktur. Det ställdes krav från bland annat fackföreningar att invandringen skulle regleras, vilket gjordes från mars 1967 då utom nordiska invandrare skulle ha arbete, arbetstillstånd och bostad innan ankomst till Sverige. Arbetskraftsinvandringen upphörde i princip under 1970-talet, mot bakgrund av lågkonjunkturen förändrades invandrarpolitiken. Ett stopp för rekrytering av utländsk arbetskraft infördes 1972. Under 1980-talet ledde förändringarna i världen utanför Europa till en explosiv ökning av flyktingar. Sverige kom därmed att bli ett mottagningsland för flyktingar.


Sveriges samhällsliv påverkas indirekt av en rad etniska grupper, påverkan är tvådimensionell. Det vill säga dels tar vi till oss av de etniska gruppernas särprägel men samtidigt ökar påverkan vårt eget bevarande av den svenska etniciteten ”de många invandrarna från hela världen bidrar paradoxalt nog till att försvenska Sverige och stärka de inföddas internationella självmedvetande.”
 Den svenska kulturella identiteten markeras av symboliska gränser som kläder, matvanor och helgtraditioner, det blir viktigare än tidigare att framhäva det svenska. Det mångkulturella samhället bidrar till att människor oavsett etnicitet tvingas reflektera över den egna kulturella identiteten. I ett växelspel mellan olika etniska gruppers kulturella identiteter skapas kontraster som framhävs genom symboliska gränser. Människan har ett behov av att höra hemma någonstans att finna sin plats i samhället. Den kulturella identiteten hjälper individen att skapa identitet, med hjälp av symboliska gränser blir den kulturella identiteten konkret.


Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade länder. Majoriteten av landets invånare ser religion som en privat angelägenhet, och religionen har förlorat sin roll i det politiska livet. Men trots detta upplevs ibland religioner som problematiska och väcker debatt, frågan om judars och muslimers rätt till skäktning
 är ett exempel där rätten till religionsfrihet hamnar i konfrontation med värderingar.
 Inför valet 1994 publicerade tidskriften Djurens rätt en artikel över de olika partiernas syn på om djuret ska vara bedövat vid slakt eller inte. Frågan innebar indirekt ett ställningstagande för eller emot skäktning. Socialdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna, centern, ny demokrati och miljöpartiet ansåg att den befintliga slaktlagen inte skulle förändras. Socialdemokraterna poängterade i svaret att de var de som införde 1937 års slaktlag. Kristdemokraterna kunde tänka sig en förändring av lagen om det går att visa att skäktning inte innebär större lidande än konventionell slakt. Folkpartiet var det enda partiet som tog ställning mot den befintliga djurskyddslagen. De menade att frågan inte skulle behandlas som en djurskyddsfråga utan som en fråga om rätten till fri religionsutövning.


3.1 Invandring till Sverige


Här nedan följer ett urval av hur invandringen till Sverige sett ut för ett antal religioner. Den första judiska församlingen grundades i Stockholm under Gustav III:s tid av Aron Isaac. Aron Isaac var en judisk affärsman och hantverkare, han kom till Sverige 1774. Till skillnad från andra judar som immigrerat till Sverige, vägrade han att ge upp sin judiska tro. Efter ett års korrespondens med olika instanser inom den svenska byråkratin, godkändes hans ansökan av en kunglig resolution 1775. Resolutionen att tillåta judisk bosättning gick helt emot den tidigare dominerande konsekventa hållningen om att landet skulle ha en enhetlig luthersk tro
 De ekonomiska intressena kan ha orsakat den förändrade attityden, i judereglementet poängterades vikten av en stadig ekonomi för att erhålla svenskt skyddsbrev. Det existerade en rad strukturella hinder mot de judiska invandrarnas assimilering. Några exempel på detta är bland annat yrkesrestriktioner, judarna fick endast tillåtelse att bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping, judarna fick inte bli riksdagsmän eller ämbetsmän, blandäktenskap mellan judar och icke-judar var inte tillåtet.
 Först 1838 upphävdes judereglementet, judarna fick därmed med vissa undantag samma rättigheter som de svenska medborgarna. Det starkt diskriminerade skråväsendet för judarna avvecklades 1846. Rätten att bosätta sig i alla svenska städer fick judarna 1854. Politisk rösträtt på lika villkor som övriga invånare fick judarna 1866, genom riksdagsbeslut 1877 fullbordades formellt de svenska judarnas politiska emancipation. Men vissa inskränkningar i deras medborgerliga rättigheter och skyldigheter kvarstod, som exempel kan nämnas att de inte fick rätt att nyttja den kommunala fattigvården.
 Judarna i Sverige utsattes från början av fientlighet och misstro, i tidningsartiklar utpekades judar som ”brottslingar och bedragare, och därtill kom de antisemitiska skämt som gärna publicerades.”
 Judarnas emancipation gick långsammare än i andra västerländska länder, men liberalismens och näringsfrihetens idéer kom långsamt att underminera judarnas avstängdhet i det svenska samhällslivet. Successivt under 1800-talet förbättrades judarnas situation och judarna upplevde en social och kulturell uppgång. I slutet av 1800-talet invandrade en ny grupp judar till Sverige, östjudarna, vilket innebar att judarna kom att utgöra två olika grupper.
 Majoriteten av dessa invandrade judar var fattiga, de hade en religiös, kulturell och språklig framtoning som upplevdes som främmande av det svenska samhället och de redan etablerade judiska invandrarna. Perioden mellan 1870 och fram till nazismens maktövertagande i Tyskland präglade både av nyinvandring och av integrering och assimilering av de sedan tidigare bosatta judarna i Sverige.
 Denna period beskriver Hugo Valentin som den fridfullaste i de svenska judarnas historia.
 1933 bröts lugnet i samband med nazismens seger i Tyskland. Som på många andra håll i världen var inte viljan stor bland politiker, myndigheter och befolkningen att hjälpa de som föll offer för nazismens raspolitik. De argument som fördes för den restriktiva hållningen var inhemska problem, som arbetslöshet men det existerade även röster som pläderade för att bevara den svenska folkrasen ren. Det fanns även hos de etablerade judarna i Sverige till en början en viss rädsla för en ökad invandring av judar. Rädslan byggde delvis på att ett ökat antal judar kunde bidra till att antisemitismen skulle få ett ökat omfång. Opinionen svängde i Sverige i slutet av andra världskriget, då först insåg man vilken katastrof som drabbat det judiska folket.
 Judarnas antal i Sverige har aldrig under historiens gång utgjort mer än ett par promille i förhållande till majoritetsbefolkningen. Fram till 1860-talet var judarnas antal färre än 1 000, årtiondena efter steg antalet till att i början av 1900-talet omfatta ungefär 5 000 judar. Under andra världskriget med den ökade invandring till följd av nazismen steg antalet judar till cirka 10 000. Idag bor cirka 15 000 judar i Sverige, men siffran är beroende hur man definierar de människor som skulle kunna betecknas som judar. Dessutom är det svårt att ange ett antal eftersom invandrarstatistiken inte är baserad på etnicitet eller religion.


Den katolska kyrkan var mellan åren 1604 och 1869 enligt svensk lag förbjuden för svenska medborgare. Men till exempel utländska sändebud i landet hade möjlighet att behålla sin katolska tro. Efter reformationen invigdes 1837 den första Romersk katolska kyrkan i Stockholm. Men först i samband med införandet av dissenterlagarna av år 1860 och 1873 blev det tillåtet för svenska medborgare att tillhöra en katolsk församling.
 Successivt sedan dess har katolikernas antal i Sverige växt, framförallt till följd av invandringen. 1930 fanns cirka 4 800 katoliker i Sverige. 1990 uppskattades antalet till 140 000, dessa representerar ett 50-tal olika nationaliteter.


Islam som religion kom till Sverige först i slutet av 1940-talet, då de först turkarna invandrade.
 Islam har betraktats som något främmande och svår integrerat inte bara i Sverige utan i hela det västerländska samhället. 1948 bildade muslimerna den första ickekristna församlingen i Sverige sedan Mosaiska församlingen i Stockholm grundats vid 1700-talets slut. Antalet muslimer uppskattades 1953 till cirka femhundra personer tio år senare hade antalet fördubblats. 1977 hade antalet stigit explosionsartat till 10 000 personer, 1991 uppskattades antalet muslimer till över 100 000. Muslimerna i Sverige utgör inte någon enhetlig grupp utan är uppdelad i olika islamiska organisationer, det finns religiös islamisk verksamhet på ett tjugotal orter i Sverige. Islam betraktas i Sverige fortfarande idag som främmande och utländsk. Trots den stiftande religionsfriheten utsätts muslimerna för konfrontation i frågan om rätten till bönelokaler.


Redan under den svenska stormaktstiden stiftade Sverige kontakt med ortodoxa och österländska kyrkor. Under åren 1617-1809 hade Sverige första gången en ortodox befolkning inom landets gränser, då i och med att Karelen och Ingenmansland införlivats. På grund av att handeln med Ryssland under stormaktstiden var viktig, fick ryska köpmän 1637 tillstånd att förrätta gudstjänst i Stockholm. Den Rysk-ortodoxa församlingen var den första icke-lutherska som grundades i Sverige efter reformationen. Revolutionen 1917 i Ryssland medförde en ökad invandring av ortodoxa ryssar till Sverige. I samband med den stora arbetskraft invandringen under 1960- och 70-talen, kom majoriteten av de ortodoxa som idag finns i Sverige.
 De ortodoxa och österländska kyrkorna utgör idag en av de största frikyrkorna i Sverige med cirka 97 000 medlemmar.


Sikherna har i Sverige blivit en symbol för kulturkonflikter, som exempel kan nämnas hur deras turbaner och rituella knivbärande kommit i konflikt med svenska värderingar. Sikherna har en kort historia i Sverige, det är först under 1980-talet som sikherna i liten skala invandrat till Sverige. Idag finns ett sikhiskt tempel/gurdwara i Stockholm.


4. LÄRARKANDIDATERS TANKAR OM RELIGIONSFRIHET


4.1 Metod - Fenomenografi


Metoden fenomenografi har som mål att beskriva, analysera och förstå människors erfarenheter och uppfattningar av olika fenomen, utifrån ett helhetsperspektiv. Metoden betonar det som är medvetet och uppenbart, det vardagliga och det existentiella. Man utgår ifrån den subjektiva upplevelsen, samtidigt som man lägger tyngdpunkten på det enskilda fenomenet. Tid och rum är villkor för att ett fenomen skall kunna förekomma i vår erfarenhet, orsak och verkan är villkoret för erfarenhet. Det innebär att man utifrån den förförståelse man har bildar sig en uppfattning av ett fenomen. I likhet med hermeneutiken avfärdar fenomenografin reduktionismen, fenomenen ses alltid i ett helhetsperspektiv. Den fenomenologiska metoden lägger fokus på den enskilda individen, metoden har en subjektivistisk prägel. Att man iakttar, identifierar och tolkar meningsfullt är tillräckligt för fenomenologins krav på valida forskningsresultat. Det är viktigt att forskaren har förmåga att leva sig in i objektet utan att förlora förmågan att vara kritisk. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom en analys av människors agerande i olika livssituationer. Fenomenografi som metod syftar till att studera specifika fenomen, utan förhandsuppfattningar, för att upptäcka det allmänna som förenar enskilda fenomen. Det vill säga utifrån det insamlade datamaterialet ska forskaren sträva efter att upptäcka och beskriva kvalitativt skilda innehåll av det undersökta fenomenet. Analysen av datamaterialet leder till upptäckten av ett antal skilda uppfattningar av fenomenet, som struktureras i olika kategorier. Dessa kategorier är inte förutbestämda enligt någon teori eller tidigare forskning. De kategorier forskaren kommer fram till utgör resultatet av undersökningen/forskningen.


4.1.1 Undersökningens uppläggning och genomförande


Samtliga utsagor analyserades utifrån kvalitativa skillnader i utsagornas tema tills olika kategorier kunde urskiljas. Vid analysen betraktades varje enskild persons beskrivning som helhet, det innebar att den totalmening som framgick av beskrivningen användes som innehåll i kategorin. I vissa fall kunde beskrivningarna innehålla flera likvärdiga utsagor, kategoriseringen skedde då utifrån den första utsagan i texten för att fastställa kategorin. Analysen av enkätsvaren resulterade i ett antal kvalitativt åtskilda kategorier och två typer av resultat. 1. Beskrivningskategorierna som uttrycker de skilda kvalitativa uppfattningarna som uttrycks av fenomenet i frågan 2. Fördelningen av undersökningspersoner utifrån tillhörande åldersgrupp på beskrivningskategorierna.


Det kan kritiseras att jag inte anger antal beskrivningar i könsgrupper på de olika kvalitativa kategorierna som uppkommit genom analysen. Men på grund av ett för litet underlag har det inte gått att utskilja någon märkbar tendens.


Reliabiliteten i undersökningen utgörs av i vilken utsträckning beskrivningskategorierna kan identifieras när de har specificerat av författaren. Detta syftar till att avgöra i vilken utsträckning kategorierna avspeglar meningsinnehållet i utsagorna. En oberoende bedömare fick i uppgift att fördela de enskilda beskrivningarna på beskrivningskategorierna. Detta tillvägagångssätt innebar att författare och den oberoende bedömaren utgick från motsatta riktningar. Reliabiliteten i undersökningen visade sig vara 95,3 % det vill säga i ett fall av tjugoen uppstod oenighet om meningsinnehållet i kategorierna, men genom diskussion upp nåddes enighet.


4.1.2 Redovisning

Vad gäller redovisningen av resultatet av enkätundersökningen har jag först gjort en övergripande tolkning av undersökningen som helhet. Sedan redovisas ingående resonemanget och uppdelningen av de olika beskrivningskategorierna. Det är min tanke att resultatet ska bli tydligare på detta sätt.

4.1.3 Etiska överväganden

Vid en undersökning av det här slaget är det av vikt att bearbeta materialet forskningsetiskt korrekt. De enkäter som jag samlat in bör därför hanteras på ett sådant sätt att det inte framkommer vem som har skrivit vad. Jag har därför valt att anonymisera den aktuella högskolan/universitetet samt att återge svaren i form av en allmän diskussion.


4.2 Resultat

Resultatet av undersökningen ska endast ses som ett exempel på hur begreppet religionsfrihet kan uppfattas. Det kategorisystem som växt fram ur lärarkandidaternas beskrivningar av det de kom att tänka på i samband med ordet Religionsfrihet, resulterade i fem kvalitativa kategorier.


För varje kategori anges antal lärarkandidater inom parentes med förkortningen LK. Fyrtio enkäter delades ut, 21 svarade. Sammanlagt ingick tretton personer i ålder 20-30 år, tre personer i ålder 30-40 år och fem i ålder 40-50 år. Två personer angav ålder som inte fanns upptagna som alternativ på enkäten, dessa placerades därför in i den åldersgrupp som bäst överensstämde med deras angivna ålder. Beskrivningarna av de tankar som uppkommer när de hör ordet religionsfrihet, varierade i längd. Det fanns de som återgav sina tankar i en lång utsaga men även de som kort och koncist angav sina tankar. Exemplifiering av utsagor ges genom ett subjektivt urval av citat, syftet är att återge citat som är typiska för den aktuella kategorin.

4.2.1 Redovisning av enkäter


* Kategori 1


Religionsfrihet som trygghet (2 LK)


Denna kategori innehöll beskrivning av Religionsfrihet som en trygghet. Vetskapen om möjligheten att kunna inneha en valfri tro ger människan trygghet.


Exempel på beskrivning i denna kategori:


Kvinna 20-30 år


”trygghet att fritt kunna utöva sin tro.”

* Kategori 2


Religionsfrihet som frihet (9 LK)


Kategorin innehöll beskrivningar av religionsfrihet förknippat med frihet. Religionsfrihet är människans frihet att välja tro och hur man vill utöva den.


Exempel på beskrivningar i denna kategori:


Man 20-30 år


”Varje människa har frihet att välja och utöva sin tro.”

Kvinna 20-30 år


”Religionsfrihet tycker jag är när man, var man än är i världen, har frihet att tro på vad man vill.”

Kvinna 50-60 år


”välja religion eller inte utöva någon religion alls.”

Man 30-40 år


”En muslim som vänder sitt ansikte mot Mecka på SKF i Hofors, under arbetstid.”

Kvinna 30-40 år


”Demokrati. Frihet att välja religionsriktning men också frihet att välja bort religion.”

* Kategori 3


Religionsfrihet som rättighet (5 LK)


Kategorin innehöll beskrivningar av religionsfrihet som individens grundläggande rättighet. Det vill säg man beskrev religionsfrihet utifrån rätten att utöva valfri religion.


Exempel på beskrivningar i denna kategori:


Kvinna 20-30 år


”För mig innebär religionsfrihet att varje individ har rätt att tro och tillhöra vilken religion som helst.”


Kvinna 20-30 år


”Det är viktigt att alla har rätt att få tro på det man vill […] Dock är det viktigt att påpeka att i religionsfriheten även ligger att ens tro inte får skada andra.”

* Kategori 4


Religionsfrihet som konflikt (4 LK)


Kategorin innehöll kritiska utsagor. Man ansåg att religionsfrihet är positivt, men religioner har en förmåga att skapa konflikter.


Exempel på beskrivningar i denna kategori:


Kvinna 30-40 år


”Hur det var långt tillbaka i tiden innan den välsignade religionsfriheten, då människor förföljdes och dödades för sin tro, sin religions skull.”


Kvinna 20-30 år


”Ordet för mig är så självklart att jag snarare kommer att tänka på förtryck och det som följer om inte religionsfrihet råder i landet.”


Man 20-30 år


”Religionsfrihet råder inte i Sverige och jag tror inte det existerar i något annat land heller.” 

Kvinna 20-30 år


”Sverige är ett land med religionsfrihet, men är det egentligen så? I dagens samhälle i vårt land har vi en otrolig främlingsfientlighet.”


* Kategori 5


Saknar tankar om religionsfrihet (1 LK)


I denna kategori finns de lärarkandidater som besvarat enkäten, men inte skrivit ner sina tankar om religionsfrihet.


4.3 Övergripande reflektion


Den fenomenografiska analysen kom att bestå av fem kvalitativa kategorier, dessa kategorier innehöll kvalitativt skilda uppfattningar av det man kom att tänka på när man hör ordet religionsfrihet. Den fenomenografiska analysen har visat hur olika människor kan uppfatta begreppet religionsfrihet. Men samtidigt måste ändå konstateras att den bild man får av de undersökta lärarkandidaternas religionsfrihetsuppfattning, inte kan ses som en generell bild av religionsfrihet.


Den kvalitativa kategori som innehöll majoriteten av utsagor var kategori två, religionsfrihet som frihet. Det vill säga dessa personer förknippar begreppet med frihet att välja sin tro och på vilket sätt man vill utöva den. Ingen av personerna i denna kategori ser ett behov av inskränkning, utan religionsfrihet är en obegränsad frihet till valfrihet. Kategori tre innehöll utsagor som anser att religionsfrihet är en rättighet, det vill säga religionsfrihet ger människan rätt att utöva valfri tro. Samhället har genom lagstadgande tagit ställning för denna rättighet. Kategori fyra innehöll utsagor som visade på konflikt, det finns i dessa en koppling mellan förtryck och frihet. Kategori ett innehöll utsagor som definierade religionsfrihet som trygghet. Religionsfriheten gav enligt dessa utsagor möjlighet till trygghet i livet, eftersom det innebar att människan inte behöver oroa sig för hotande inslag. Kategori fem innefattade de som inte angav sina tankar om religionsfrihet.


Diagram 1. Antal lärarkandidater fördelade utifrån de kvalitativa kategorier som utarbetats ur enkätmaterialet



Källa: Egen enkätundersökning utförd vt -98


På grund av att antalet personer som ingår i studien inte valts ut för att motsvara ett jämt antal i åldersgrupperna, blev fördelningen av personer i åldersgrupperna ojämnt fördelad. Därför bör åldersgruppsfördelningen på kategorierna endast ses som en tänkbar tendens, den är inte på något sätt representativ.


Diagram 2. Antal beskrivningar i olika åldersgrupper fördelade på de kvalitativa kategorier som utarbetats ur enkätmaterialet 




Källa: Egen enkätundersökning utförd vt -98


5. DISKUSSION


Det samlade intrycket efter genomgång av riksdagstryck och ett subjektivt urval av tidningsinsändare samt den genomförda enkätundersökningen är, att religionsfrihet, som jag ser det, påverkas av det klimat i vilken politiska, ekonomiska, sociala och religiösa krafter är verksamma. Begreppet religionsfrihet har från början uteslutande setts som ett allmänt behov av att människor med avvikande trosbekännelse skulle ges möjlighet att behålla sin tro. Men redan i slutet av 1800-talet betonas att religionsfrihet krävs för människans välbefinnande, men en frihet inom samhällets gränser. Det sker även en sammankoppling med möjligheten att inte tillhöra någon religion. 1951 slås det fast genom lagstiftning att religionsfrihet är medborgarnas fundamentala rättighet i ett demokratiskt samhälle. I riksdagstryck och tidningsinsändare finns röster som anser att religionsfrihet är:


· respekt för andra kulturer och religioner vilket ses som en hög dignitet i ett liberalt samhälle


· frihet för minoriteters religionsutövning, men friheten gäller endast om inte religionsutövningen skadar andra människor


· ses som en grundläggande rättighet så länge den ryms inom samhällets normer och värderingar


Riksdagstrycket visar i likhet med analysen av tidningsinsändare att religionsfrihet har olika innebörd hos olika människor. Det finns två diametralt skilda uppfattningar som framkommer i enkätundersökningen, tidningsinsändarna och riksdagstrycket. Religionsfrihet ses som en grundläggande rättighet men bör begränsas i enlighet med samhällets normer och värderingar. Motsatsen till denna uppfattning är religionsfrihet utan begränsning, vilket är möjligt genom respekt, förståelse och tolerans.


Uppsatsen har visat att begreppet religionsfrihet är omdiskuterat och svårdefinierat, eftersom det kan belysas ur olika perspektiv. Sverige har under 1900-talet successivt förvandlats till ett mångkulturellt samhälle, men bristen på kunskaper om religioner och kulturer är stor. Sveriges samhällsliv påverkas indirekt av en rad etniska grupper, påverkan är tvådimensionell. Det vill säga dels tar vi till oss av de etniska gruppernas särprägel men samtidigt ökar påverkan vårt eget bevarande av den svenska etniciteten ”de många invandrarna från hela världen bidrar paradoxalt nog till att försvenska Sverige och stärka de inföddas nationella självmedvetande.”
 Den kulturella identiteten hjälper individen att skapa identitet, med hjälp av symboliska gränser blir den kulturella identiteten konkret. I behovet av att värna om en del av den svenska identiteten förlorar samhället förmågan att behandla konflikter mellan invandrare och svenskar på ett konkret sätt. Frågan om skäktning är ett exempel på behovet av tolerans i samhället, men det måste även finna en norm som inte är förhandlingsbar. Var gränsen går mellan tolerans och det som faller utanför är svårt att ta ställning till. Det krävs kunskaper och en positiv människosyn som innefattar ett accepterande av andra värden som vi själva inte finner som viktig.


Åsikterna om vad begreppet religionsfrihet står för är delade. Exemplet skäktning visar att religionen har olika innebörd. Svenska myndigheter menade att skäktning ska behandlas som en fråga rörande djurskydd. Deras grundtanke uttryckte tanken på religion som en privat angelägenhet. De judiska företrädarna ansåg istället att det var en fråga om religionsfrihet. Religionstillhörigheten är inte enligt de judiska företrädarna en privat sak utan en nödvändighet som inkluderar individens grundläggande behov. De skilda utgångspunkterna speglar synsätt på religion och på religionens plats i samhället. Här i ligger en tänkbar förklaring till varför synen på begreppet religionsfrihet är olika, vilket uppsatsen har visat dels genom enkätundersökningen men även genom belysning av riksdagstryck och tidningsinsändare. Om religion betraktas som kultur enligt definitionen att, kultur är en gemensam erfarenhets värld och värdesystem som en grupp människor delar i sitt vardagliga liv.
 Blir kontentan att religionsfriheten så som den definierats enligt lagen endast kan få fullt genomslag när samhället betraktar religionen som en samhällsfunktion. Detta är enligt min mening förutsättningen för att samhället ska kunna hantera och värdera de situationer som uppkommer när kulturer möts på ett adekvat sätt. Religionsfrihet i ett mångkulturellt samhälle kräver kunskaper och förståelse om den egna kulturen samt om andra kulturer. Här kan religionsämnet i skolan fylla en viktig uppgift, genom att ge plattform för diskussionsforum kring etik, moral, religion. Kunskap ger trygghet och förståelse, vilket är av stor betydelse för att vårt samhälle ska fungera enligt de normer som vi gemensamt eftersträvar, demokrati jämlikhet och solidaritet.


Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att begreppet religionsfrihet inte har någon tillräcklig snäv, hanterbar och allmängiltig definition. Snarare är det så att uppsatsen har visat att begreppets exakta innebörd skiftar med personer som använder det.

5.1 Idé till framtida studier


Det skulle vara intressant att utföra en fenomenografisk undersökning av begreppet religionsfrihet bland grundskoleelever och gymnasieelever. Ett uppslag skulle då kunna vara att undersöka eventuella ålders- och könsskillnader.
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APPENDIX: Liten lexikografisk undersökning


Som ett komplement till uppsatsen vill jag återge ett litet och subjektivt urval av några definitioner av begreppet religionsfrihet, taget ur några av de större uppslagsverken. Med dessa vill jag visa hur relativiserat ett begrepp kan vara.


Nordisk Familjebok, band 22, Stockholm 1915


”Religionsfrihet. Den enskildes frihet att för sig själf begrunda och forska efter den religiösa sanningen för att vinna en bestämd tro samt att hålla sig fast vid denna som en all hans verksamhet reglerande princip kan ej vara något tvifvel underkastad. Det är ej heller denna frihet, som afses med religionsfrihetens grundsats, utan därmed förstås, att staten respekterar nyss nämnda princip, så vidt dess tillämpning berör det samhälleliga lifvet. Ett sådant respekterande har emellertid aldrig varit obetingadt eller fullständigt och är det heller icke enligt gällande rätt, som än religionsfriheten i denna är principiellt erkänd.”


Svensk Uppslagsbok, band 23, Malmö 1952.


”Religionsfrihet, av staten medgiven rätt för personer med annan religiös åskådning än den härskande att bilda kyrkosamfund och anordna offentlig gudstjänst utan intrång i deras medborgerliga rättigheter, allt under förutsättning att de icke därmed störa samhällsordningen.”


Bra böckers lexikon, band 19, Höganäs 1988.

”Religionsfrihet innebär enligt modern uppfattning individers och gruppers rätt att utan hinder eller risk för påföljd utöva sin religion, liksom rätten att ställa sig utanför religionssamfund. Friheten såväl att bekänna sig till som att avstå från en religion räknas till de grundläggande mänskliga rättigheterna, bl.a. i Förenta nationernas deklaration härom 1951. Inom kristenhetens kyrkor har samma uppfattning vunnit insteg. Tanken på individens okränkbarhet förenas då ofta med uppfattningen att det hör till den kristna trons väsen att den måste bejakas fritt, utan tvång. […] Sedan decennier pågår debatt och utredningsarbete om ett ytterligare fullföljande av religionsfrihetsprogrammet genom upplösning av gällande förbindelse mellan stat och kyrka. Under senare år har en tydlig förskjutning ägt rum. Religionsfriheten uppfattas inte längre enbart som ett program, enligt vilket föråldrade relationer skall upplösas och den enskilde medborgaren ges större religiös frihet utan samhällsinblandning. Religionsfriheten definieras också positivt som allas rätt att fritt få utöva religion och därmed samhällets skyldighet att garantera denna frihet bl.a. genom att ekonomiskt ge samfund rimliga och likvärdiga arbetsmöjligheter. Tesen om den livsåskådningsmässigt neutrala staten har avlösts av diskussion om relationer mellan samhället och trossamfund”


Focus, band 11, Uppsala 1989.

”Religionsfrihet individens rätt att själv bestämma över sin religionstillhörighet och religionsutövning. Denna rätt är i Sverige reglerad i Religionsfrihetslagen av år 1951, som föreskriver att envar har rätt att fritt utöva sin religion, om han därmed inte stör eller väcker allmän förargelse. Envar har också rätt att delta i religiösa sammankomster och gå med i religiösa sammanslutningar. Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Religionsfrihet tillhör också regeringsformens grundläggande fri- och rättigheter. Religionsfrihetslagen reglerar medlemskap i Svenska kyrkan.”


Nationalencyklopedin. band 15, Höganäs 1994.

!Religionsfrihet, tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 1951, sedan 1686 års kyrkolag successivt hade uppmjukats; se vidare Svenska kyrkan. Internationellt är religionsfrihet ibland inskriven i statsförfattningen men tolkas och tillämpas olika: frihet från religion (marxistiska diktaturer) eller till religion (USA). Indien är en sekulär stat men med skydd för hinduismen.”

*****
*****
*****


De olika lexikonen lägger tyngdpunkten på olika aspekter. Nordisk Familjebok som tryckt före religionsfrihetslagens införande, skisserar först upp en bild av hur religionsfrihet ska innebära frihet att själv välja tro, för att sedan tillägga att valet måste ske inom samhällets normer och värderingar. Svensk Uppslagsbok som tryckts precis vid tiden för religionsfrihetslagens tillkomst, betonar att det är en rättighet som staten tilldelat personer som inte följer den i samhället rådande religionen. Men denna rättighet begränsas av det faktum att den inte får störa samhällsordningen. Bra böckers lexikon lyfter fram att det enligt modern uppfattning ger individer rätt att utöva valfri religion. Religionsfriheten ses som en mänsklig rättighet och samhället ska inte enbart tillåta friheten utan även garantera denna. Beskrivningen i Bra böckers lexikon ger en neutral och annorlunda beskrivning än de föregående. Focus lyfter fram att religionsfriheten är reglerad i svensk lagstiftning och innebär att individen har valfrihet att välja religionstillhörighet. Nationalencyklopedin betonar i likhet med Focus att rätten är lagstadgad. En olikhet gentemot de andra lexikonen är att man tar upp internationella förhållanden och att religionsfrihet kan tolkas olika.











� Hultman, Jan (red). (1994) Religionsfrihet Om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, s. 7.


� Svensk Författningssamling 1951:680.


� Dahlgren, S. - Floren, A., Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning, s. 279-281.


� Melin, J. - Johansson, A. - Hedenborg, S., Sveriges Historia, s. 164-226.


� Starrin, B. - Svensson, P., Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 29.


� Angående kvantitativ kontra kvalitativ metod se exempelvis Davier, K.- Esseveld, I, Kvalitativ kvinnoforskning. s. 15.


� Beskow, P. ”Religiös tolerans på Jesu tid och nu” s. 11-12. i Sahlin, B. (red) Religionsfrihet - för vem? Nya religioner möter samhället


� Petrén, G. ”Mänskliga rättigheter” s. 123-126. i Sahlin, B. (red) Religionsfrihet - för vem? Nya religioner möter samhället.


� Karlsson, P. - Svanberg, I. (red). Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende.


� Banaker, R. Rättens dilemma. Om konfliktlösning i ett mångkulturellt samhälle, s. 15.


� Alinder, O. ”Vi har dålig beredskap för det pluralistiska samhället.” i Hultman, J (red). Religionsfrihet. Om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, s. 62.


� Alinder, O., ”Vi har dålig beredskap för det pluralistiska samhället.” i Hultman, J (red). Religionsfrihet. Om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle, s. 66.


� Levin, H. Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftningens historia, s. 1.


� Levin, H. Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftningens historia, s. 1.


� Statens Offentliga Utredningar 1927:13. s. 45.


� Levin, H. Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftningens historia, s. 139.


� Kjellin, B. Lagen om religionsfrihet, s. 4.


� Statens Offentliga Utredningar 1949:20. s. 3.


� Statens Offentliga Utredningar 1949:20. s. 3-4.


� Kjellin, B. Lagen om religionsfrihet, s. 3-5.


� Förhandling i första kammaren 1868:14.


� Förhandling i andra kammaren 1868:15.


� Statens offentliga utredningar 1964:13.


� Statens Offentliga Utredningar 1949:20. s. 4-5.


� Statens Offentliga Utredningar 1964:13. s. 466-467.


� Statens Offentliga Utredningar 1964:13. s. 467.


� Kungl. Majt:s proposition 1951:100.


� Första lagutskottets utlåtande 1953:23.


� Förhandling i första kammaren 1951:20.


� Svensk Författningssamling 1951:680.


� Svensk Författningssamling 1974:152.


� Svensk Författningssamling 1979:933.


� Motion 1985/86:K625.


� Motion 1988/89:Jo541. Även citaten är hämtade ur denna motion.


� Motion 1990/91:A727.


� Motion 1990/91:Ub294


� Motion 1991/92:K207.


� Motion 1991/92:K214.


� Fråga 1996/97:633.


� Svar på fråga 1996/97:633


� Motion 1997/98:Kr305.


* Debatten om relationen mellan stat och kyrka kommer inte att exemplifieras, trots att den går att belysa ur ett religionsfrihetsperspektiv. Men för att göra rättvisa åt detta stora ämne krävs en egen studie av förhållandet.


� Djurfeldt, O. ”Skydda religionsfriheten!”, Dagen, 20/1-1990.


� Fogelberg, M. ”Fp inget hot mot religionsfriheten”, Dagen, 6/2-1990.


� Strömstedt, B. ”Ulf Ekman naken - men med rätt att tala”, Expressen, 20/3-1990.


� Zetterberg, E. ”Medlemskap i kyrkan måste bygga på frihet”, Svenska Dagbladet, 20/1-1992.


� Franck, E. ”Religionsfrihet måste definieras”. Svenska Dagbladet. 19/2-1992.


� Åman, J. ”Gäller religionsfriheten även muslimer”. Dagens Nyheter. 30/6-1994.


� Stenström, C. ”Religionsfrihetens viktiga innebörd”. Dagen. 28/12-1996.


� Svanberg, I. - Tydén, M. Tusen år av invandring. En Svensk Kulturhistoria, s. 325-343.


� Ehn, B. - Frykman, J. - Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige, s. 262.


� Ehn, B. - Frykman, J. - Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige, s. 260-267.


� Skäktning utförs med en rakbladsvass kniv som är avsedd för ändamålet. Halspulsådern skärs av med ett snitt och djuret blir omedelbart medvetslöst och blodet rinner snabbt ut. Orsaken till denna typ av slakt är att det är viktigt att djuret får en smärtfri död. I Sverige idag är det enligt lag indirekt förbjudet att utföra skäktning, eftersom skäktning förutsätter att man inte bedövar djuret. Denna lag stiftades 1937 och har vid upprepade tillfallen diskuterats, men någon lagändring har inte ägt rum. Norge, Schweiz och Sverige är länder som idag inte tillåter skäktning. Övriga Europa, USA och Kanada upphävde lagen direkt efter andra världskriget. Inom två av världsreligionerna, judendom och islam, är skäktning påbjudet. Vid lagens införande var muslimernas antal i Sverige så obetydligt att man kan bortse från denna minoritets grupp. Lagen rörde främst judarna, och man kan även hävda att den även idag rör främst judarna trots att muslimerna i antal överstiger antalet judar. Eftersom att muslimer inte har lika stränga krav, utan accepterar att djuren bedövas innan skäktning. Det finns forskare som menar att 1937 års slaktlag var präglad av antisemitiska strömningar, som exempel kan nämnas Metcalf, Michael (1989) ”Regiating Salughter: Animal Protection and Antisemitism in Scandinavia, 1880-1941.” i Patterns of Prejudice, vol. 23:3.


� Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 372-382.


� Djurens rätt!, 1994:4.


� Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 180-183.


� Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 184f.


� Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 17-18.


� Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 187.


� Svanberg, I - Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 187ff.


� Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 17-18.


� Valentin, H. Judarna i Sverige, s. 156.


� Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 19. I Koblik, Steven. Om vi teg skulle stenarna ropa. Om Sverige och judeproblemet 1933-1945. ges en utförlig beskrivning av hur reaktionerna i Sverige gestaltade sig i frågan om judarnas situation. Även Hugo, Valentin. Judarna i Sverige, diskuterar i kapitel 17 och 18 hur opinionen var negativt inställd till invandring av judiska flyktingar.


� Tägil, S. ”Judarna i Sverige” i Broberg, G - Runblom, H - Tydén, M (red). Judiskt liv i Norden, s. 20.


� Olivestam, C- Lindholm, S. Kyrkor och alternativa rörelser. Handbok i kyrkokunskap, s. 95f.


� Religionsguiden, 1989, s. 25.


� Svanberg, I. - Runblom, H. (red). Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter, s. 179.


� Svanberg, I. Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 375-384.


� Svanberg, I. - Runblom, H. (red). Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter, s. 284-287.


� Olivestam, C- Lindholm, S. Kyrkor och alternativa rörelser. Handbok i kyrkokunskap, s. 74.


� Svanberg, I. Tydén, M. Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, s. 374.


� Starrin, B. - Svensson, P., (Red) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 91-139.


Kunskapsmässigt skiljer sig fenomenografi från fenomenologi, bland annat i det att fenomenologin studerar essensen av själva fenomenet, men fenomenografin studerar människors uppfattning av detta fenomen.


� Ehn, B - Frykman, J - Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige, s. 262.


� För att ge förståelse för mitt påstående citerar jag sociologen Clifford Geertz definition av kultur. ”Kultur finns i människors hjärtan och hjärnor. […] Ett samhälles kultur består av att allt som behövs för att individen skall fungera i samhället på ett acceptabelt sätt.”





PAGE  

38




Beteckning: Rel C 4:V98

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Begreppet


religionsfrihet





		Anna Sjödin

Juni 1998



		C-uppsats, 10 poäng

Religionsvetenskap



		Religionskunskap C

Handledare: Åke Tilander





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc








