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Abstract 
The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska 

Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as 

follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If 

the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the 

contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first 

question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of 

religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described 

as a religion or a religious movement. To be able to answer the second research question the 

four sociological narratives as presented by Meredith B. McGuire are used to analyze the results 

of our study. 
 
The results are reached through examination of the common laws of the Swedish branch of 

freemasonry and the data found on their official website, combined with hermeneutic 

interpretation. Our conclusion is that the Swedish branch of freemasonry through its explicit 

connection to Christianity, in addition to its esoteric and occult practices both fits into a 

historical continuity regarding religion in Sweden, as well as with contemporary societal 

currents regarding new religious movements. 

 

Keywords: Svenska Frimurare Orden, Freemasonry, Christianity, religion, definition of religion, 

sociology of religion, western esotericism 
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1. Inledning 

Den 29 november 2018 rapporterar SVT Nyheter om hårdrockssångaren Tobias Forge i bandet 

Ghost. Inom bandet hade konflikter uppstått om hur pengarna skulle fördelas mellan de olika 

medlemmarna. Domstolen slog dock fast att en ekonomisk redovisning från Forges sida inte 

var nödvändig. Domen överklagades och det beslutades att rättegången skulle tas om, 

anledningen stavades jäv vilket motiverades genom att både Forge och rådmannen var 

medlemmar i Svenska Frimurare Orden (Zetterdahl 2018). Att medlemskap i frimurarorden 

uppenbarligen anses vara skäl för jäv kan väcka frågor angående vad Svenska Frimurare Orden 

egentligen är och vad det innebär att vara frimurarbroder. 
 
Svenska Frimurare Ordens historia kan dateras till 1700-talet. Inte sällan dyker den upp i 

diverse konspiratoriska sammanhang, populärkulturella verk och mediala skriverier där Orden 

utmålats som både det ena och det andra: ett upplysningssällskap som verkar för individens 

förbättring eller ett vuxendagis för män? En stor anledning till detta är dess hemliga karaktär, 

broderliga plikter och initiationsritualer. Kanske är det inte konstigt att en sådan rörelse 

karikatyrmässigt kan beskrivas med ord som “frimurare i mantlar, som vill ta över världen, 

djävulsdyrkare som ligger i kistor, dricker blod och slaktar små barn” (Ullgren 2010:9). Denna 

framställning, även om den vore sann, lider av brist på nyansering och kan även tyda på 

okunskap kring Ordens verksamhet. Om fallet vore att de klädde sig i mantlar, strävade efter 

världsherravälde och drack blod så bör det bakom dessa handlingar finnas grundläggande läror 

som gör dem förståeliga och bilden av Orden mer nyanserad. 
 
Den svenska förgreningen av frimurarorden är tydligt kopplad till kristendomen. Därav blir den 

intressant ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. Denna uppsats kommer att utforska den 

religiösa aspekten av Svenska Frimurare Orden och även hur detta sällskap kan förstås i 

förhållande till religioners modernisering i västvärlden. Eftersom detta område hittills är relativt 

outforskat inom forskningsvärlden hoppas vi kunna bidra till kunskapsbanken genom att 

utforska Svenska Frimurare Ordens plats i det breda religiösa spektrum som ligger till grund 

för det moderna samhällets religiositet. 
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Då denna uppsats skrivs som en del av vår lärarutbildning har vi under rubriken “Didaktisk 

reflektion” reflekterat kring hur kunskap om frimurarorden kan vara relevant utifrån ett 

lärarperspektiv och på vilket sätt det kan integreras i skolans kunskapsförmedling utifrån 

styrdokument. Det finns möjlighet att inkorporera undervisning om Svenska Frimurare Orden 

i såväl Religionskunskap 1 som i Religionskunskap 2. Därigenom kan den information som 

uppsatsen bidrar med även bidra med kunskap till skolan i allmänhet och för religionslärarna i 

synnerhet. Svenska Frimurare Ordens verksamhet har länge väckt frågor och fördomar hos 

utomstående och gör det än idag. Dessa frågor kan ibland även beröra religion, frimureriets 

relation till begreppet och om Orden går att klassa som en egen religion. Med denna uppsats 

hoppas vi kunna bringa någon klarhet i dessa frågor och öka kunskapen kring detta 

mytomspunna sällskap. 
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2. Syfte & Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka Svenska Frimurare Ordens roll i det moderna 

samhället. Detta kommer att göras genom att vi tar del av Ordens allmänna lagar samt de texter 

som finns tillgängliga på deras hemsida. Utifrån Bruce Lincolns religionsdefinition tänker vi 

förklara vilka religiösa attribut som går att identifiera i frimurarordens verksamhet. Dessutom 

vill vi analysera frimurarorden utifrån teorier om religion i det moderna samhället och hur dess 

existens kan förstås utifrån de fyra religionssociologiska narrativ som sammanställts av 

Meredith B. McGuire. 

2.2 Frågeställningar 

• På vilka grunder går det att utifrån Bruce Lincolns kriterier motivera Svenska Frimurare 

Orden som en religion? 

• Om Svenska Frimurare Orden förstås som en religion, hur passar den in i det moderna 

samhället med dess mångfald av religiösa uttryck, förstått utifrån Meredith B. McGuires 

fyra sammanställda narrativ? 
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3. Metod & Material 

3.1 Metod 

Undersökningen har utförts genom en litteraturstudie, där vi granskat Svenska Frimurare 

Ordens publikationer och officiella hemsida. Historisk forskning och facklitteratur rörande 

Ordens verksamhet i Sverige och världen har inventerats för att ge en historisk bakgrund över 

Svenska Frimurare Ordens framväxt och verksamhet i Sverige. Utifrån Bruce Lincolns 

religionsdefinition baserad på fyra kriterier analyseras om Orden är att betrakta som en religion 

eller inte. Den information som samlats kring Svenska Frimurare Orden och dess aktivitet i 

Sverige har därefter analyserats utifrån Meredith B. McGuires teori gällande religiösa rörelser 

i det moderna samhället och hur deras uttryckssätt skiljer sig från hur religion utövats och 

samlat människor tidigare. Detta tillvägagångssätt har valts eftersom presentationen av en bred 

och översiktlig bild av ordenssällskapets verksamhet är eftersträvansvärd för att kunna ge en 

rättvis bild av rörelsen. För att uppnå detta har både Svenska Frimurare Ordens allmänna lagar 

och dess officiella hemsida använts.  
 
De frågeställningar som ställts upp för undersökningen kräver inte sifferbaserad statistisk 

empiri och därför är inte en kvantitativ enkätstudie aktuell. Svenska Frimurare Orden är ett 

hemligt sällskap vilket kännetecknas av en grupp vars aktiviteter, och ibland medlemskap, är 

hemliga för utomstående. Medlemskap nås genom en initiationsrit, där avläggs ett tysthetslöfte 

samt ett löfte om att följa sällskapets regler (Nationalencyklopedin 2018). Detta innebär att 

vissa metoder, exempelvis observationer, måste uteslutas. Andra kvalitativa metoder som 

intervjuer kan inte heller upphämta relevant och tillförlitlig information eftersom medlemmarna 

avlägger tysthetslöfte vid initiation i Orden. Vi anser därför att den information som utvinns ur 

studerande av Svenska Frimurare Ordens egenutgivna litteratur är avsevärt mer reliabel när det 

kommer till besvarande av de frågeställningar som satts upp. 
 
För att kunna avgöra huruvida det material som insamlats är sanningsenligt och användbart har 

källkritiska analyser tillämpats löpande under arbetets gång (Patel & Davidsson 2011:68). 

Något som kan vara problematiskt med vårt metodval är att alla relevanta dokument om 

frimurarordens verksamhet inte är tillgängliga för allmänheten. Vi har fått göra ett urval av de 

handlingar som finns tillgängliga via bibliotek, bokhandlar och högskolebibliotekets söktjänster 

för litterära källor. Detta har även begränsat den information vi kunnat komma över från 
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frimurarordens egna publikationer och därför får våra analyser av materialet göras utifrån de 

källor som finns tillgängliga. 
 
Den forskningsansats som valts för undersökningen är hermeneutik, vilket innebär att forskaren 

tolkar språkliga framställningar för att genom dessa utforska människors intentioner, 

handlingar och livsyttringar. En hermeneutisk forskningsansats innebär att människors avsikter 

som yttras genom språk och handling går att tolka och förstå innebörden av. Denna förståelse 

baseras på forskarens egen förförståelse och kunskap kring ämnet samt de tankar, intryck och 

känslor som materialet framkallar vilket leder fram till en helhetsförståelse av 

forskningsområdet. Forskaren undersöker området i syfte att få en helhetsbild och sätter denna 

i relation till de olika delarna av helheten, detta för att få en så fullständig förståelse som möjligt. 

Vi har valt en hermeneutisk forskningsansats eftersom den, till skillnad från positivismen, 

fokuserar på att tolka skriftliga framställningar snarare än på de observerade företeelserna. 

Detta är lämpligt för vår undersökning eftersom det är Svenska Frimurare Ordens texter som 

studeras och tolkas för att uppnå studiens syfte (Patel & Davidsson 2011:29). 
 

3.1.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Enligt Patel och Davidsson (2011:102–103) innebär validitet att forskningen undersöker det 

som avses undersökas. För att få god validitet i undersökningen utformades de uppställda 

frågeställningarna för att motsvara syftet och relevant material samlades in och analyserades. 

Det material som har insamlats är relevant för undersökningens syfte och kan användas för att 

besvara forskningsfrågorna. Vi har samlat material och forskningslitteratur som publicerats vid 

olika tidpunkter, dock återkommer stor del av den information om Svenska Frimurare Orden 

och om de världsvida frimurarnas historia i flera av de källor som finns tillgängliga för oss och 

detta tyder på att denna information är reliabel. En god reliabilitet bygger enligt Patel och 

Davidsson (2011:104) på att undersökningen skulle kunna upprepas utifrån användningen av 

samma metod. Genom den empiri som samlats in och den metod vi brukat för insamlandet 

anser vi det vara fullt möjligt att upprepa undersökningen. Med tanke på att vi däremot arbetat 

utifrån en hermeneutisk forskningsansats följer att det svårligen är möjligt att uppnå exakt 

samma resultat eftersom avvägningarna och tolkningarna blir subjektiva. 
 
Generaliserbarhet innebär enligt Patel och Davidsson (2011:108–109) huruvida 

undersökningens resultat kan gälla för hela den undersökta organisationen, i detta fallet Svenska 
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Frimurare Orden, och huruvida slutsatser kan dras utifrån resultatet som är gällande för det 

undersökta området. De slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning och den insamlade 

empirin är högst relevanta för den undersökta Orden. Dock hade generaliserbarheten kunnat bli 

större vid en mer omfattande undersökning med ytterligare material och tid att analysera den 

insamlade empirin eftersom en sådan undersökning haft större möjligheter att framhålla 

ytterligare perspektiv och aspekter av organisationen. Något som är viktigt att understryka är 

att Svenska Frimurare Orden skiljer sig avsevärt från frimurarordnar i andra länder, därför är 

den information som framkommer ur denna undersökning endast generaliserbar för frimureriet 

i Sverige. 

 

3.2 Material 

Det finns ingen brist på böcker om frimureriet och i vårt sökande efter litteratur har vi stött på 

många olika typer av texter. Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid 

Göteborgs universitet, menar att det utöver den rent akademiska forskningen finns fem olika 

typer av litteratur som berör frimureriet. Det första rör sig om texter som offentliggör kunskap 

om frimureriets historia. Den andra typen kallar Önnerfors för avslöjarskrifterna och dessa 

kännetecknas av att författarna ville avslöja de hemligheter som påstods finnas inom 

frimurarorden, inte sällan rörde det sig om förrädarskrifter, det vill säga texter författade av 

tidigare frimurare som, ofta på ett förenklat sätt, ville berätta om vad de upplevt (Önnerfors 

2006:22-26). En annan typ är konspirationslitteraturen. Runt frimurarorden och andra hemliga 

sällskap har det från vissa håll funnits en uppfattning om att de är politiska sällskap med stor 

makt som ligger bakom flera av historiens viktigaste händelser och det finns gott om litteratur 

som målar upp denna typ av teorier. Sedan finns den typen av texter som historiskt försöker 

koppla frimureriet till tempelriddarna. Det finns inom delar av frimureriet en öppen koppling 

till tempelriddarna, men generellt är den inte så omfattande som viss litteratur har försökt göra 

gällande. Avslutningsvis finns frimurarnas egna jubileumsskrifter och biografier, alltså böcker 

om frimureriet som är skrivna av frimurare själva tillägnade speciella händelser eller personer 

(Önnerfors 2006:26-31). 
 
Vi har primärt fokuserat på svenska källor och då använt oss av olika typer av texter. Allt från 

Svenska Frimurare Ordens officiella hemsida och dess allmänna lagar, till forskning som gjorts 

på ämnet samt populärvetenskapliga texter. Därutöver har vi också tagit del av annan litteratur 
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för att få ett mer internationellt perspektiv på frimurarna. Detta ger en mer omfattande bild än 

vad som hade varit möjligt genom ett fokus på enbart den svenska grenen. Slutligen har vi också 

använt oss av böcker som hjälpt oss förklara vår teoretiska utgångspunkt och 

forskningsmetodiska ansats. 
 
De källor som ligger till grund för vårt resultat är Svenska Frimurare Ordens allmänna lagar 

samt Ordens hemsida. Lagarna utgavs i tryck för första gången år 1800 under namnet Frie 

Murare Riddares och Bröders Allmänna Lagar - Första Boken. Den har senare givits ut i nyare 

utgåvor varav den som ligger till grund för den här uppsatsen publicerades år 2000. De finns 

dessutom publicerade i digital version på hemsidan. Hemsidan, så som den ser ut under 

uppsatsens författande, ger ett modernt och stilrent intryck. Den är dessutom lättorienterad och 

erbjuder förvånansvärt mycket information för att tillhöra ett hemligt sällskap. Där finns allt 

från information om hur man blir medlem, till en historisk redogörelse, sällskapets värdegrund, 

frimurerisk forskning, frimurarna i media och deras välgörenhetsverksamhet. Därutöver finns 

länkar till loger, frimurarklubbar och brödraföreningar runtom i landet. På deras respektive 

sidor finns en kortare historik om den specifika logen och dess verksamhet samt 

kontaktinformation och kalendarium. 
 
 

3.2.1 Källkritisk diskussion 

Redan innan vi började läsa hade vi en föraning om att det fanns mycket material att tillgå men 

som inte var användbart eftersom det inte kunde förklaras på annat sätt än som 

konspirationsteoretiskt. Efter Önnerfors genomgång blev det faktumet än tydligare, vilket 

innebar att när vi letade litteratur på internet behövdes en noggrann undersökning gällande 

vilken av ovanstående kategorier olika texter kunde placeras in i. Vi känner oss säkra när det 

gäller vår förmåga att avgöra om källor är att betrakta som tillförlitliga eller tendentiösa. 
 
Eftersom vårt resultatgrundande material är publikationer som Svenska Frimurare Orden själva 

står bakom innebär det en viss tendens i den information som framställs där. Det är ett plausibelt 

antagande att Orden själv skulle vilja förmedla en god sida av sin verksamhet på den officiella 

hemsidan och därmed kan vissa delar av informationen undanhållas. Vi har valt att använda oss 

av dessa källor trots detta eftersom vårt syfte inte påverkas av eventuell frisering av fakta från 

Ordens sida. Genom att använda endast deras eget material som grund för vårt resultat undviker 

vi dessutom andra tendentiösa källor utanför Orden. Dock lyfts även annan information in 
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genom de vetenskapliga källor och andra framställningar som utgör undersökningens bakgrund 

och även tas upp till diskussion, vilket bidrar till en mer nyanserad bild av frimurarna.  
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4. Tidigare forskning 

Antologin Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk: Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet 

ger en grundlig bakgrund till frimureriet i Sverige. Boken är resultatet av ett projekt vid Lunds 

universitet med syftet att bygga upp en databas om det svenska 1700-talsfrimureriet och 

utforska möjligheterna till det akademiska studiet om frimureriet samt knyta an till en europeisk 

och internationell forskningsscen. Bokens redaktör Andreas Önnerfors, som författat de två 

inledande kapitlen, ger en ingående beskrivning av frimureriets normativa texter och etiska 

fundament. Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet med 

inriktning på religionshistoria och med västerländsk esoterism, nya religiösa rörelser och 

hemliga sällskap som huvudsakliga forskningsintressen, beskriver i det tredje kapitlet 

initiationsriten som fenomen och specifikt dess roll inom frimureriet. Han skriver också om hur 

studierna om frimureriet under 2000-talet har etablerats som ett akademiskt ämne. Anders 

Simonsen, doktor i historia vid Göteborgs universitet, skriver i det fjärde kapitlet om 

ordensväsendet som ett socialt fenomen inom borgerligheten och i Göteborg under sent 1700-

tal och tidigt 1800-tal. Avslutningsvis presenteras en redogörelse av vilka som var frimurare i 

Sverige under 1700-talet. 
 
I det inledande kapitlet till antologin ger Önnerfors en genomgång av forskningsläget i såväl 

Sverige som i Europa. Önnerfors förklarar att intresset gällande forskning om frimureri är större 

än någonsin och illustrerar med ett antal exempel. År 2000 inrättades professurer i frimureri i 

Sheffield, Storbritannien och Leiden, Nederländerna (Önnerfors 2006:17-18). I Sheffield finns 

dessutom ett särskilt forskningscentrum inriktat på frimureri, Centre for Research into 

Freemasonry and Fraternity, för vilket Önnerfors var föreståndare 2007-2010. Dessutom finns 

det forskningsprojekt vid universiteten i Zaragoza, Spanien; Innsbruck, Österrike och i Bryssel, 

Belgien med fokus på frimureriet. I maj 2007 anordnades dessutom den första internationella 

konferensen om frimureriets historia i Edinburgh, Skottland. 
 
Tidigare forskning om frimureri är begränsad, framför allt eftersom frimurarorden under delar 

av historien, främst 1800-talet, varit väldigt sluten mot omvärlden. Under tidigt 1900-tal var 

böcker i ämnet författade av utomstående oftare konspirationsteoretiska än deskriptiva ansatser 

att presentera frimurarorden för vad den var. Forskning i ämnet under 1900-talet har oftast följt 

i något av följande spår. Antingen har frimureriet tolkats som en progressiv rörelse som 

förkroppsligade upplysningens idéer och ideal, eller så har de påståtts vara raka motsatsen: en 
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irrationell och anti-modern rörelse som bör ses som en reaktion på upplysningens idéer. Den 

amerikanska historikern Margaret C. Jacobs kan ses som en representant för den förstnämnda 

tolkningen och menar att frimureriet och dess organisation samt medlemmarnas stora 

engagemang kan ses som en föregångare till dagens demokratiska civilsamhälle. Önnefors 

menar dock att dessa två sidor båda är att betrakta som förenklande och att frimureriet istället 

borde förstås utifrån en dynamisk relation dem emellan (Önnerfors 2006:18-20). 
 
I Sverige har frimureriet beskrivits som en del av borgerligheten i ett antal doktorsavhandlingar. 

Henrik Stenius beskriver frimureriet som en utveckling av det borgerliga föreningsväsendet och 

Anders Simonsen menar att frimurare och andra ordnar kan förstås som en utveckling i 

umgänge och sällskapsliv i den borgerliga klassen i Sverige under andra halvan av 1700-talet. 

Andreas Önnerfors menar att frimurarlogerna fungerat som en plats för män att knyta nya 

kontakter, inte minst mellan svenskar och tyskar, och som varit en slags frizon från övriga delar 

av samhället (Önnerfors 2006:21-22). 
 
Utöver dessa akademiska texter finns det mycket annat material, bland annat de typer av texter 

som förklaras i material-delen av uppsatsen. En fackbok med lite fler år på nacken är 

exempelvis Med Murslev och Svärd: Svenska Frimurarorden under 250 år (1986) av Harry 

Lenhammar, docent i religionsvetenskap vid Uppsala universitet som forskat inom 

religionshistoria. Lenhammar beskriver svenska frimurarordens verksamhet under tre olika 

perioder och har fokuserat på 1780-, 1880- och 1980-talen. Han jämför också de svenska 

frimurarna med dess europeiska motsvarigheter och sätter dessa i relation till de samhällen och 

historiska miljöer de verkade i. Lenhammar har gjort en litteraturstudie av källor från de 

respektive tidsepokerna. 
 
I Mysterier, ordnar och hemliga sällskap (1985) av den lettiskfödde Andrejs Johansons, docent 

och universitetslektor i religionshistoria vid Stockholms universitet, presenteras ett större antal 

mer eller mindre obskyra rörelser. Frimurarna är en av dem. Genom denna bok ämnar 

Johansons presentera en mängd sällskap med religiös anknytning. Boken är en sammanställning 

av den forskning Johansons bedrivit angående dessa och gavs ut postumt. Genom en ingående 

studie av litteratur beskriver Johansons de olika slutna organisationerna i bokens respektive 

kapitel. 
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Ännu en bok som bidragit till forskningen kring frimurarorden är Handbook of Freemasonry 

(2014), en antologi där Henrik Bogdan och J. A. M. Snoek står som redaktörer. Detta verk på 

drygt 670 sidor belyser frimureriet ur en mängd perspektiv. Alltifrån frimureriets relation till 

de tre abrahamitiska religionerna till frimureriets relation till litteratur och musik är ämnen som 

tas upp av bokens olika kapitelförfattare. Syftet med denna antologi är att kontextualisera 

frimureri så att verksamheten kan förstås i förhållande till en bred kulturell och socio-politisk 

bakgrund. Redaktörerna menar att det är inte bara för experter inom ämnet som boken är skriven, 

utan även för att bidra med relevant kunskap för en bredare akademisk publik (Bogdan och 

Snoek 2014:2).  
 
Värt att nämna i sammanhanget är att Svenska Frimurare Orden även bedriver egen forskning. 

De har speciella forskningsloger, den nationella forskningslogen är namngiven efter Carl 

Fredrik Eckleff, en av de första frimurarna i Sverige. Under den nationella forskningslogen 

finns dessutom ett antal mindre, exempelvis Frimureriska Forskningsgruppen i Göteborg 

(FFGG) som anordnar ett antal sammankomster under varje år. Den egna forskningen är dock 

en relativt ny företeelse och 1987 grundades den första forskningslogen i Uppsala som sedan 

utvecklades till den nationella Eckleff-logen och därefter har mer lokala loger inrättats runtom 

i landet. Syftet med dessa forskningsloger är att främja forskning kring frimureriet, främst med 

fokus på Svenska Frimurare Orden, och dess historiska och kulturella arv. De vill även 

uppmuntra forskning angående Ordens sociala miljö, ideologiska utveckling och den 

verksamhet som bedrivs i samhället. Forskningslogerna ämnar även samarbeta med 

universitetsinstitutioner samt sprida kunskap kring de forskningsresultat som publicerats (jfr. 

Svenska Frimurare Orden 2018e; Svenska Frimurare Orden 2018f). 
 
Efter en genomgång av den aktuella forskningssituationen står det klart att vår undersökning 

berör ett område som tidigare varit tämligen outforskat. Därmed kan det konstateras att all 

forskning inom området på något sätt bidrar med nya perspektiv. Genom att utifrån teorier om 

religionens roll i det moderna samhället beskriva frimureriets plats i den samtida religiösa 

mångfalden kan denna uppsats tänkas bidra till kunskapsbanken. Religionens roll i det moderna 

samhället har utforskats av flertalet forskare som alla har bildat sin uppfattning om olika 

aspekter inom området. Meredith B. McGuire, professor emerita i sociologi och antropologi 

vid Trinity University i San Antonio, USA, har i boken Religion: The Social Context (2002) 

sammanställt många olika forskares fynd och teorier inom religionssociologi, däribland ett 
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kapitel där forskning rörande religion i det moderna samhället presenteras. Detta kapitel är det 

som främst används i denna undersökning och det är enligt McGuire skrivet för att 

uppmärksamma de moderna sociala fenomen som påverkar religion samt vilka förändringar 

som skett angående en sociologisk förståelse för religiösa fenomen och institutioner.  
 
Även David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns 

högskola, har i boken Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen (2015) 

skrivit om uppkomst och utveckling av religion fram till idag med särskilt fokus på Sverige och 

det sekulära samhälle som vi lever i. Thurfjell vill genom denna bok ta reda på anledningen till 

att de postkristna svenskarna tänker som de gör i religionsfrågor, trots den variation som finns 

inom den undersökta gruppen. Denna studie har utförts genom både undersökningar av 

officiella historiska dokument angående den kyrkliga situationen samt intervjuer och enkäter 

inkluderande vad Thurfjell (2015:11) kallar “vanliga, urbana, postkristna, sekulära svenskar”. 

Resultatet presenteras i åtta kapitel där en religionsrelaterad uppfattning utreds i varje del. Båda 

dessa böcker ger flertalet intressanta perspektiv på religionens roll i det moderna samhället som 

kan bidra till vår undersökning. 
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5. Teori 

I teoridelen presenteras inledningsvis Bruce Lincolns teori för religionsdefinition och därefter 

Meredith B. McGuires fyra sammanställda narrativ om religionens plats i den moderna världen. 

Kritik mot teorierna är infogad i respektive del. 

5.1 Lincolns religionsdefinition 

För att avgöra om någonting kan definieras som en religion eller inte behövs en 

religionsdefinition. Religionsdefinitioner har dock flera problem värda att nämna. Många 

försök har gjorts för att skapa en universell definition men så småningom har den gängse 

uppfattningen blivit att ett sådant företag är fruktlöst. Istället finns det flera definitioner som 

kan användas på olika sätt. Att definiera religion handlar om att kunna rama in fenomenet och 

förklara vad det består av, men risken är överhängande att man efter att ha satt sina kriterier 

inser att vissa religioner inte passar in, eller att ens kriterier utgår från begrepp som är helt eller 

delvis baserade på den religiösa kontext man själv befinner sig i och därmed utesluter 

främmande religioner. Det kan också vara så att man är fast i sin egen tid vilket innebär att även 

om en fungerande definition för 2010-talet kan formuleras riskerar man att förbise äldre uttryck 

för religion som gör definitionen problematisk. Dessutom kanske den lyckas inkludera andra 

sociala gemenskaper som inte alls ses som religiösa i ett mer vardagligt perspektiv (McGuire 

2002:8-9). För att avgöra om frimureriet går att förstå som en religion kommer man dock inte 

ifrån att behöva använda sig av en religionsdefinition, men det kan vara värt att bära med sig 

Talal Asads ord, citerade i Lincoln (2006:2): “There cannot be a universal definition of religion”. 

Utifrån detta anser vi Lincolns religionsdefinition vara användbar i detta sammanhang eftersom 

den är smal och specifik vilket innebär att den därmed undviker de fallgropar som pekats ut. 
 
Bruce Lincolns religionsdefinition utgår från fyra domäner. Med den första menar Lincoln att 

det bakom en religion behöver finnas en diskurs som transcenderar det mänskliga, tidsmässiga 

och kontingenta samt ger sig själv en transcendent status. Det som gör en diskurs religiös är 

inte endast innehållet utan också dess anspråk på sanning och auktoritet. En diskurs blir religiös 

när den grundas i en helig skrift, uppenbarelse eller tidlös tradition och därigenom gör anspråk 

på transcendent auktoritet (Lincoln 2006:5-6). 
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Den andra domänen syftar på en samling praktiker med målet att skapa en riktig värld och 

riktiga mänskliga subjekt som definieras av den religiösa diskurs till vilken praktikerna är 

kopplade. Praktiken kan i sin tur delas upp i ritual och etik; detta är diskurs omvandlad till 

handling. Dock är inga sedvänjor religiösa i sig själva utan blir det först när de kopplas till, eller 

motiveras, av en religiös diskurs som pekar ut dem som religiösa (Lincoln 2006:6). 
 
Den tredje domänen handlar om den gemenskap som skapar en identitet som hänvisar till 

religiös diskurs och praktik. Det handlar om en grupp människor som håller samma texter heliga, 

följer samma föreskrifter baserade på den heliga texten och dess tolkningar, som deltar i samma 

praktiker baserade på texten och dess tolkningar och som i övrigt har mycket gemensamt. 

Tillsammans bär de till stor del på samma referenspunkter vilket innebär att i de tillfällen när 

de inte är överens ryms dessa olika uppfattningar inom samma referensram. Ur dessa 

gemenskaper växer det fram såväl individuella som kollektiva identiteter vilka knyts samman 

och håller dem skilda från gemenskaper med andra trosuppfattningar och referensramar 

(Lincoln 2006:6-7). 
 
Den fjärde och avslutande domänen är en institution som styr över diskurs, praktik och 

gemenskap men som också ser till att dessa förblir över tid, ibland genom att förändra dem 

samtidigt som man försvarar deras eviga validitet och transcendens. En gemenskap som 

existerar under en längre period behöver ofta struktur för att kunna bevara sig själv. Detta 

gestaltas genom ämbetsmän, experter eller funktionärer som ges viss auktoritet att agera på 

gemenskapens vägnar samtidigt som de representerar själva traditionen som sådan. Dessa 

strukturer kan se väldigt olika ut men rymmer de personer som ansvarar för att bevara gruppen 

och sprida dess budskap. Det innefattar att ansvara för diskurs, rit, etik och gemenskapens 

välmående (Lincoln 2006:7). 
 

5.2 Religionssociologiska narrativ 

Meredith B. McGuire sammanställer i boken Religion: The Social Context (2002) fyra narrativ 

som på olika sätt beskriver religionens roll i det moderna samhället utifrån ett 

religionssociologiskt perspektiv. Dessa narrativ presenteras som sekularisering, 

omorganisering, individualisering och marknadsanalys utifrån utbud och i dessa sammanställs 

olika forskares data och bild av religion i samtiden. McGuire menar att forskare inom 
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religionssociologi har olika bilder av vilken plats religion har i samhället idag och hon har 

genom dessa fyra narrativ sammanställt de dominerande uppfattningarna (McGuire 2002:285). 
 
Inom det första narrativet, sekularisering, finns olika aspekter. Den första berör institutionell 

differentiering och handlar om att kyrkan förr var mer central för socialt liv eftersom det inte 

fanns så många institutioner som kunde erbjuda samma sociala anknytning. Idag finns istället 

andra sammanhang som uppfyller de funktioner som kyrkan förr gjorde, dock utan den religiösa 

anknytningen. Exempelvis pratar människor med psykologer snarare än präster, och föräldrar 

väljer att sätta sina barn i andra barngrupper är Kyrkans barntimmar. 
 
Den andra aspekten inbegriper en samhällelig process där småskaliga företag och 

organisationer utkonkurreras av större organisationer och massmedia. För kyrkan och andra 

religiösa organisationer som bygger på ett lokalt engagemang innebär detta att de måste tävla, 

inte bara med andra religiösa samfund, utan även med institutioner i form av sport, 

underhållning och politik. Religionen blir genom detta inte längre mittpunkt för samhällets 

verksamhet, även om den fortfarande kan ha betydelse för individen (McGuire 2002:287). 
 
En tredje aspekt av sekularisering är privatisering av religion. Många människor ser idag 

religion som en privatsak och kan influeras av dess moraliska förhållningssätt på ett individuellt 

plan, men kyrkan har inte längre inflytande över exempelvis politik eller annan offentlig och 

statlig verksamhet. Dessa tre aspekter påverkar samhället i stort, men sekularisering 

förekommer även på individnivå. En bidragande faktor till sekularisering på individnivå är 

pluralism, alltså det faktum att det i dagens samhälle förekommer många olika livsåskådningar 

och åsikter som förväntas kunna tolereras av människor i omvärlden. Även rationalisering kan 

ses som bidragande eftersom moderna samhällen sätter högt värde på rationellt tänkande och 

detta kan anses vara ett hot mot religiösa tankegångar (McGuire 2002:288). 
 
Det andra narrativet McGuire tar upp är omorganisation. Detta innebär att religiösa institutioner 

omorganiseras för att passa människorna som besöker dem. Människor går idag med i kyrkor 

och andra religiösa samfund, inte för att hitta den teologi som passar deras personliga tro, utan 

för att hitta den sociala organisation som bäst överensstämmer med ens individuella livsmönster. 

Religiös omstrukturering handlar helt enkelt om att större, och mer generella, församlingar är 

på nedgång, medan mindre och individanpassade församlingar med fler engagerade personer 
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på lokal nivå är på uppgång. En teori som presenteras angående varför denna omorganisation 

sker är att människor idag blir mer fokuserade på familj och mindre sammanhang för att få stöd 

och social tillhörighet, därför passar mindre och mer personliga institutioner bättre för detta 

ändamål (McGuire 2002:290-291). 
 
Religiös individualisering presenteras som det tredje narrativet och involverar även detta 

omorganisation, dock inte från en struktur till en annan utan istället från institution till individ. 

Förr var religiös organisation snarare centrerad kring kyrkans verksamhet och kyrkan 

påverkade i sin tur individens tro och handlingar. Idag finns en större religiös mångfald, inte 

bara mellan religioner och kyrkor, utan även mellan individer inom dessa institutioner. 

Individens religiösa tillhörighet och trosuppfattning speglar inte längre en sammanhållen 

institutionell religion. Varje människa kan istället själv konstruera sin religiösa identitet genom 

att välja fritt bland religiösa element på mångfaldens smörgåsbord. Därför behöver inte längre 

människorna i dagens samhälle begränsas av religiösa eller ideologiska traditioner och specifika 

kyrkor, utan snarare skapa sina egna personliga meningssystem, vilket kan vara ett drag från 

postmodernismens fokus på individualism. Detta självkonstruerande är enligt sociologen 

Thomas Luckmann en modern social form av religion. Församlingsorienterade religioner bidrar 

med element till människors egna konstruktioner, men även andra områden från den privata 

sfären ingår i form av sexualitet, självförverkligande, självbestämmanderätt och så vidare. 

Denna förändring inom religiöst meningsskapande kan ses som ett uttryck för den förändrade 

platsen för religion, där religiösa institutioner tidigare dominerade har nu istället religiös 

individualism framträtt (McGuire 2002:292-294). 
 
Det fjärde narrativet McGuire sammanställt handlar om marknadsanalys utifrån utbud. Detta 

utgår ifrån att religiösa institutioner får, precis som företag, konkurrera på marknaden efter 

besökare och “kunder”. Efterfrågan för deras religiösa “produkter” är konstant och användare 

av denna form av marknadsanalys menar att den dynamik som finns i den religiösa världen är 

en produkt av det marknadsmässiga beteende som är förekommande. Framgångsrika kyrkor 

med växande medlemsantal verkar utifrån denna marknadsanalys ha utomvärldslighet 

gemensamt, det vill säga en relation till en spirituell värld bortom vår verklighet, och en 

konservativ syn på religiösa ideal. De religiösa institutioner som anpassar sin verksamhet för 

att passa förändrade ideal och liberala trender i samhället verkar istället minska i medlemsantal. 



 17 

Kyrkor som idag innehar ett religiöst monopol minskar, medan konkurrens på den religiösa 

marknaden ökar religiös aktivitet (McGuire 2002:295-296). 
 
Även detta narrativ har flera element som är sammankopplade. Det första är att samfund 

konkurrerar på en religiös marknad. Det andra är ett fokus på utbud, snarare än efterfrågan 

vilket de övriga tre narrativen fokuserar på. Ett tredje element i detta narrativ inriktas på 

utbytesteori och handlar om varför människor söker sig till övernaturligheter, som exempelvis 

religion. De ståndpunkter som McGuire framhåller kring detta är att människor söker sig till 

religion för att nå utomvärldsliga mål och genom detta uppnå saker som de annars inte kan få i 

denna värld. Ett annat element anknyter till en teori om rationella val och här framkommer att 

människor gör rationella val för att maximera sina förutsättningar för lyckas i sitt vardagliga 

liv, detta inkluderar även religion. Detta element framhåller alltså att människor väljer religion 

på rationella och strategiska grunder för att nå uppsatta mål och öka sina förutsättningar för 

lycka (McGuire 2002:296-298). 
 
Var och ett av dessa narrativ har sina svagheter och det är svårt att säga att ett av dem beskriver 

hela sanningen. Exempelvis kan sekulariseringstanken i form av minskande religiositet framstå 

som övertygande, men det kan också röra sig om en slags religiös omorganisering eller 

individualisering. Människor har inte nödvändigtvis blivit mindre religiösa utan förändrade 

förutsättningar för religionsutövning kan istället vara det som får folk att i allt mindre 

utsträckning söka sig till de traditionella religiösa samfunden. Det kan även vara så att 

religionsutövandets karaktär har förändrats och att människor behöver annorlunda former och 

forum för sökande och tillbedjan. Utifrån detta har vi valt att använda oss av alla fyra narrativ 

för att ge en helhetsbild och kunna betrakta frimureriets roll utifrån flera perspektiv. 
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6. Bakgrund 

Bakgrundsdelen är uppdelad tematiskt. Inledningsvis ges en historisk överblick om hur Orden 

grundades, hur den kom till Sverige och hur den sedermera växte sig stor. Därefter ges en 

inblick i religiösa aspekter inom frimurarorden, närmare bestämt rådande gudsbild, initiation 

och etiska föreskrifter. Avslutningsvis ges en kortare beskrivning av frimureriet i samtiden och 

hur de har framställts i media. 

6.1 Frimureriets uppkomst 

Andrejs Johansons menar att frimureriet från början uppstod i engelska byggnadsgillen. 

Medlemmar i dessa byggnadsgillen, främst inkluderande murare och stenhuggare men även 

andra involverade i bygget, benämndes som masons som samlingsnamn. Deras samlingslokaler, 

loger, var där de träffades, utbytte yrkeshemligheter och umgicks. Loger gick från att 

ursprungligen innebära en form av baracker till att beteckna deras allmänna möten och 

sammanträden. Redan på 1300-talet fanns en uppdelning mellan freemasons och masons, alltså 

frimurare och murare, och denna uppdelning innebar främst att frimurare bestod av högre 

kvalificerade yrkesmän. Senare utökades logerna med människor som betecknades accepted 

masons, antagna murare, som inte tillhörde gillena men som stödde verksamheten ekonomiskt 

eller på andra sätt (Johansons 1985:207-208). 
 
Henrik Bogdan beskriver frimurarordens framväxt som en fråga om operativa kontra icke-

operativa frimurare. De icke-operativa ska förstås som de som ej var frimurare till yrket men 

som trots det togs in i sällskapen. När andelen icke-operativa frimurare började utgöra en allt 

större del av vissa loger blev en naturlig följd att det småningom fanns loger helt utan operativa 

frimurare. Denna utveckling, där logerna allt mindre förknippades med de forna murargillena, 

bör ses som avgörande i framväxten av frimurarorden så som den är känd i allmänhetens ögon 

(Bogdan 2006:104). 
 
Uppkomsten av Orden kan dateras till 1717 då fyra loger i London bildade en storloge för att 

styra det engelska frimureriet. Utifrån denna storloge växte antalet loger snabbt och dess regler 

och föreskrifter blev fastställda 1723. Ursprungligen kunde bara yrkesmän verksamma inom 

mureri och stenhuggeri engagera sig i logerna, men efterhand kunde även män från andra 

yrkesgrupper och samhällsklasser bli initierade. I England var det främst handelsmän från 
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medelklass och även inslag av adel som engagerade sig. När frimureriet runt 1730 spreds ut i 

andra europeiska länder var deltagarna främst från adeln med en mindre andel yrkesmän. På 

grund av detta är kontinentalt frimureri till stor del annorlunda från det som finns i den 

engelsktalande världen, det vill säga främst Storbritannien och Nordamerika (Partridge 

2004:316-317). 
 
Rörelsen fortsatte att växa och högt uppsatta män i samhället gick med i logerna. Såväl i Sverige 

som i England fanns kungliga stormästare och genom detta fick Orden i dessa länder en 

respekterad ställning. Dock kunde det i andra länder finnas en uppfattning om frimurarordens 

verksamhet som kritisk mot katolska kyrkan och även högerextremistiska rörelser, vilket bland 

annat ledde till förföljelse av frimurare under andra världskriget. Genom spridning och 

utveckling av frimurarorden och uppkomsten av nya storloger på många olika platser 

utvecklades också dess lära och verksamhet, därigenom infördes de esoteriska inslag som från 

början inte var innefattade i verksamheten. En del av dessa inspirerades från riddarordnar och 

religiös mysticism (Partridge 2004:317-318). 
 
Med tiden utvecklades logernas verksamhet och mötena började hållas på tavernor istället för i 

baracker. Även verksamhetens grundtanke ändrades från att konkret vara en samling för 

byggarbetare till att medlemmarna var symboliska byggarbetare som hjälpte Gud, 

världsbyggmästaren, att uppföra världens moraliska byggnadskonstruktion. Den materiella 

byggnadskonsten kunde därmed appliceras på det andliga frimureriet. Det andliga frimureriet 

övertog riter, tecken och lösenord från yrkesmurarna tillsammans med deras emblem och 

arbetsverktyg som tillskrevs en eterisk innebörd. Triangeln fick symbolisera treenigheten, 

passaren och vinkelhaken symboliserade visdomssökande och det vackra i livet. Religiösa och 

filosofiska texter kunde även användas för att uppvisa frimureriska tankegångar hos föregående 

tänkare i exempelvis Bibeln och kinesiska filosofer. Dessa läror kan till viss del skilja sig åt 

mellan både storloger och frimureri i olika länder. Nationella skillnader blev med tiden 

påtagliga i både ideologi och praktik. Även skillnader i gradindelningar kan återfinnas, även 

om de tre grundläggande graderna: lärling, gesäll och mästare, återkommer i alla nationer. 

Gradantalet kan vara allt från tre till 33 och i vissa fall upp till 99 och kan innehålla titlar som 

stormästare eller riddare av olika fenomen eller ting (Johansons 1985:208-209). 
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6.2 Frimureriets historia i Sverige 

Frimureriets verksamhet i Sverige går att spåra till 1700-talet. Den som tog frimurarorden till 

Sverige var greve Axel Wrede-Sparre som var en av flera svenskar som blev initierad i den 

franska frimurarorden år 1731 och några år senare, efter att ha kommit tillbaka till Sverige och 

Stockholm, grundade han 1735 vad som kom att bli den första svenska logen. Den första person 

som initierades var Wrede-Sparres svåger Carl Gustaf Tessin och under kommande år 

initierades inte många fler än en handfull medlemmar vilket kan tyda på att ordenssällskapets 

aktivitet inte var särskilt omfattande. Wrede-Sparres loge utgick från det engelska frimureriet 

och S:t Johannesgraderna vilket innebar att man inledningsvis hade tre grundläggande graderna 

(jfr. Lenhammar 1986:56; Ullgren 2010:35-36, 69-70). 
 
Då frimureriet hade vuxit och spridit sig runtom i Europa kom snart andra influenser till Sverige. 

James Keith, en rysk general född i Skottland vars bror varit stormästare inom det skotska 

frimureriet, kom att grunda en loge i Stockholm 1744. Denna loge hade dock begränsat 

inflytande och ska snarare ses som ett försök av Keith att knyta kontakter samt vinna respekt 

och inflytande på den svenska politiska scenen mot bakgrund av det rådande politiska läget i 

Europa. Keith lämnade dock Sverige bara några år senare för att krig på kontinenten verkade 

hägra och den loge han grundade somnade in. Under de kommande åren var återigen Wrede-

Sparres loge centrum för frimurerisk verksamhet i Sverige tills dess att en ny loge upprättades 

1751 (Ullgren 2010:80-82). 
 
Denna nya loge som kom att kallas S:t Jean Auxiliere instiftades av riksrådet Carl Fredrik 

Scheffer som likt Wrede-Sparre blivit initierad i Frankrike. Scheffer hade tilldelats en fullmakt 

att konstituera loger i Sverige som skulle vara underordnade den franska storlogen, åtminstone 

fram till dess att Sverige hade tillräckligt många loger för att bilda sin egen storloge. Som ledare 

för denna nya loge utsågs Knut Carlsson Posse och bara ett år senare blev kung Adolf Fredrik 

övermästare för Sveriges samtliga frimurarsamhällen och utsåg samtidigt S:t Jean Auxiliere till 

rikets moderloge och Scheffer till landsstormästare. I och med detta upphörde de flesta tidigare 

loger som fanns i riket och istället kom nya att grundas och ett fåtal äldre att legitimeras under 

denna nya administration. Under de kommande 15 åren spreds frimureriet i Sverige och loger 

upprättades i Göteborg, Helsingfors och Karlskrona samtidigt som huvudstaden fick ytterligare 

två loger som var fransk- respektive tyskspråkiga. 1759 bildades dessutom en Sankt Andreas 

loge av kanslirådet Carl Fredrik Eckleff. I denna loge fungerade graderna på ett annorlunda sätt 
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och då det svenska frimureriet ej längre gick att betrakta som enhetligt kallade Scheffer till ett 

möte. Detta möte utmynnade i att den svenska stora landslogen bildades och Eckleff tilldelades 

den högsta positionen efter Scheffer (Lenhammar 1986:58-59). 
 
Tidigt följde den svenska frimurarorden motsvarigheter i andra länders exempel genom att 

inrätta ett barnhus för att hjälpa fattiga och föräldralösa barn och erbjuda vård och uppfostran 

fram tills dessa kunde ta hand om sig själva genom att arbeta eller utbilda sig vidare. Detta 

skedde 1753 i Stockholm och kort därefter även i Göteborg. Detta är ett exempel på den 

utåtriktade och filantropiska verksamhet frimurarna ägnade sig åt och som gick helt i stil med 

såväl deras etiska föreskrifter som med tidsandan samtidigt som det kunde ge dem ett gott 

anseende i allmänhetens ögon, inte minst när det gällde de människor som betraktade deras 

slutna möten med skepsis. Detta till trots spreds redan under denna tid rykten om frimureriet 

och i Linköping fick landshövdingen uppmana de verksamma inom kyrkan till lugn och upplysa 

allmänheten om att frimureriet inte stred mot kristen tro eller goda seder. En anledning till att 

sådana rykten spreds var den filantropiska verksamheten på frimurarordens barnhem som 

utmärktes av en för tiden väldigt modern medicinsk verksamhet, exempelvis genom 

koppympning. Detta misstogs av vissa för att man utsatte barnen makabra experiment och 

ryktesspridningen var ett faktum (jfr. Lenhammar 1986:60-61, 65; Ullgren 2010:118-120). 
 
Den gustavianska tiden, det vill säga den tid som inleds med Gustav III:s statskupp 1771 och 

avslutas med att Sverige förlorade Finska kriget 1809, var en särskilt händelserik tid gällande 

frimureriet. Frimurarordens filantropiska verksamhet sågs upp till bland stora delar av 

befolkningen och man mottog donationer direkt från såväl kyrkan som ständerna. Under denna 

tid var delar av kungafamiljen mycket aktiva inom frimurarorden, tydligast illustrerat genom 

hertig Karls roll som ordensmästare för den nionde provinsen vilken utgick från Sverige och 

som 1937 tog namnet Svenska Frimurare Orden. Intresset för mystik var också något 

utmärkande för tiden och vissa har menat att frimureriet inte alls var det upplysningspräglade 

och filantropiska sällskap som de ville ge sken av utan istället var att betrakta som ett ockult 

sällskap vars huvudsakliga intresse var olika former av mysticism. De ockulta inslagen var trots 

allt främst begränsade till ett fåtal frimurarsällskap i Stockholm och hade sitt ursprung i den 

loge som Eckleff hade grundat några årtionden tidigare. Kungligheterna var mycket 

intresserade av den mysticism som florerade runt de högre ordensgraderna. Många nya riter 

och särskild symbolik utvecklades av ett flertal dubiösa personer i kretsen runt hertig Karl. Så 
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småningom insåg man dock att dessa minst sagt originella riter var rena påhitt. Flera av 

personerna i denna krets uteslöts och i vissa fall till och med landsförvisades. Inspirerade av 

detta mer mystiska frimureri fanns under en kortare period dessutom en kvinnlig Orden för 

hovdamer i Stockholm. Den instiftades av hertig Karls fru Hedvig Elisabet Charlotta men kan 

inte betraktas som mer än en parentes i den svenska frimurarhistorien då den endast var aktiv i 

ungefär 25 år innan den avvecklades och 1803 förbjöds kvinnor att vara frimurare i Sverige (jfr. 

Lenhammar 1986:82-86; Ullgren 2010:189-190). 
 
Under hertig Karl öppnades fler loger i nya städer och det svenska frimureriet, som numera 

blivit sitt eget system, på engelska kallat The Swedish Rite, delades upp i tre delar: det 

ursprungliga Johannesfrimureriet med dess tre grader, Andreasskedet som består av ytterligare 

tre samt Kapitelgraderna som hade fyra grader och där arvet från den medeltida 

tempelherreorden kunde ses. Andreasskedet och Kapitelgraderna var de grader som Eckleffs 

loge instiftade och när den slogs ihop med Scheffers hade det svenska frimureriet fått sitt 

upplägg och sina tio grader, även om det ännu dröjde ett tag innan det erkändes av auktoriteter 

på kontinenten. Under sin tid som regent inrättade Karl XIII, den tidigare hertig Karl, en särskild 

Orden namngiven efter honom själv som tillhörde både den allmänna världen och 

frimurarorden. Eftersom denna Orden var begränsad till endast 30 medlemmar var det en 

särskild hedersbetygelse att bli dubbad riddare av Karl den trettondes Orden (jfr. Lenhammar 

1986:82, 87-88, 131; Ullgren 2010:190-191). 
 
Under 1800-talet förlorade Sverige Finland, men vann Norge, vilket innebar att loger i Bergen, 

Drammen och Trondheim ställdes under storlogen i Stockholm. Under 1850 gick också det 

danska frimureriet, som tidigare stått under tyskt styre, över till att lyda under det svenska 

systemet. Frimureriet hade numera expanderat så till den grad att S:t Johannesloger fanns i allt 

fler städer runtom i landet och därutöver hade man utvecklat regionala indelningar i 

provinsialloger som fanns i Linköping, Kristianstad, Göteborg och Karlstad. Intresset från 

kungafamiljen var fortfarande stort även om den första regenten av ätten Bernadotte, Karl XIV 

Johan, mest deltog av hövliga skäl. Den högsta ledningen utövades av kungen och under Oskar 

II:s tid som regent var det ett aktivt ledarskap där han vid resor inom landet då och då besökte 

lokala loger och deltog i ritualer (Lenhammar 1986:121-125). 
 



 23 

Under denna tid var bakgrunden hos de frimurare med höga befattningar inom Orden till 

övervägande del statliga ämbetsmän och officerare, men det fanns också en framträdande andel 

män från näringslivet. Frimurarorden under den här tiden kan betraktas som ett exempel på den 

pågående framväxten av en borgerlig medelklass. Inledningsvis var den mer att betrakta som 

aristokratisk genom en stor andel adelsmän och kungar, men när allt fler handelsmän initierades 

förändrades Orden. Ordensväsendet var ett slags nytt sätt att organisera socialt liv. Människor 

högt upp på samhällsstegen möttes, framför allt de konservativa aristokraterna och de 

progressiva näringslivsidkarna. Samtidigt hölls de “vanliga arbetarna” utanför, framför allt 

eftersom det krävdes en ansenlig kostnad för att uppnå de olika graderna. Alltså var en frimurare 

under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal ofta någon som tillhörde en ansedd familj eller en 

framgångsrik person i näringslivet som på egen hand uppnått såväl respekt i allmänhetens ögon 

som en hög ekonomisk standard (jfr. Lenhammar 1986:130; Simonsen 2006:126; Ullgren 

2010:207). 
 
Det är också värt att understryka att frimureriets bemötande i Sverige har utmärkt sig från 

många andra länder på kontinenten. Framför allt mötte frimureriet ett stort motstånd i de 

katolska länderna genom påvliga bullor som pekade ut frimurarna som kättare och under vissa 

regimer har frimureriet helt förbjudits. I Sverige var inte kyrkan särskilt negativ och tidigt tog 

kungafamiljen frimureriet inte bara i försvar utan deltog också som engagerade medlemmar så 

till den grad att kungligheter innehade rollen som stormästare i över 200 år. Samtidigt hade 

frimurarorden i Sverige - och har än idag - utmärkande skrivelser där man poängterar att man 

verkar på kristen grund och att kristen tro är en förutsättning för medlemskap. Detta skiljer sig 

också från andra länder där frimurarorden alltid varit väldigt försiktig i sina formuleringar om 

religion och menat att det är en privatsak, utöver tron på ett högsta väsen eller great architect. 

Även om detta förr i tiden också i andra länder förutsatte en kristen tro och var en skrivelse som 

syftade till att välkomna medlemmar ur olika typer av kristna kyrkor har det i modern tid 

kommit till att passa in bra i mångkulturella och mångreligiösa samhällen (jfr. Lenhammar 

1986:38; Ullgren 2010:204). 

6.3 Frimureriet och religion 

Den frimureriska konstitutionen framhävde vikten av religiös tolerans och idén om ett förbund 

mellan olika typer av människor. En konkret koppling till religion kan utläsas ur både 

frimureriets historia och kontinuerliga verksamhet. Rörelsen har ofta kritiserats av katolska 
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kyrkan för att praktisera ockulta och synkretistiska ritualer. Frimurarorden har influerats av 

såväl kristendomen och judendomen som av antika mysteriereligioner i sin praktik och rituella 

ideologi. Ordens koppling till religiösa rörelser kan variera mellan olika nationellt bestämda 

storloger, dock kan initiationsriter, etik och gudsbild återfinnas i alla frimureriska 

organisationer (Johansons 1985:210). 
 

6.3.1 Initiation 

Andreas Önnerfors menar att frimureriets kunskaper förmedlades på två sätt, genom initiation 

och instruktion. Initiationen var den ritual och personliga upplevelse som exempelvis en ny 

frimurare fick gå igenom medan instruktionen var den förklaring av exempelvis sällskapets 

symbolik, etik och andra föreskrifter som förmedlades till bröderna (Önnerfors 2006:14). 

Henrik Bogdan beskriver i kapitlet “En introduktion till studiet av frimureriets ritualer” att 

initiationen är det centrala för frimurarordens verksamhet. Kopplat till frimurarorden kan ordet 

spåras tillbaka till 1800-talets Frankrike men dessa riter har existerat längre än så; på franska 

under begreppet réception och på engelska bakom formuleringar som the making of a Mason 

(Bogdan 2006:99-100). 
 
Information om initiationsriterna och hur de gick till började skrivas och publiceras under 1700-

talet och berörde de tre grader som existerade inom S:t Johannesfrimureriet: lärling, medbroder 

och mästare. Dessa grader baserades på kunskapen man hade om hur murarskrån värvade nya 

medlemmar. Anmärkningsvärt för frimureriska initiationsriter är att det är just dem tillsammans 

med sällskapens särskilda lösenord och symbolik som anses vara hemliga. Till skillnad från 

många andra hemliga sällskap och esoteriska rörelser påstås det inte finnas någon gnosis man 

som medlem kommer att åtnjuta efter att man initieras utan det hemliga är just själva riterna 

och dess utförande, något som även betonas i ritualtexterna. I vissa källtexter från 1700-talet 

kopplas även frimureriets initiationsriter samman med alkemi genom begreppet Royal Art som 

var ett ord alkemister använde om sin egen disciplin. Här behöver man inte ta alkemin 

bokstavligt utan snarare ur ett andligt perspektiv. En metafysisk tolkning av alkemi kan bestå i 

att man ser det som en reningsprocess för människan, där de lägre drifterna renas från kroppen 

och kommer i balans. Här syns tydliga kopplingar till frimurarnas etiska regler och de dygder 

som lyfts fram (Bogdan 2006:104-110). 
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6.3.2 Etik 

Etiken är ytterligare en central del av frimureriet och har beskrivits i detalj av Önnerfors i 

kapitlet “Frimureriets moraliska kosmos”. Medlemskapet påbörjas genom initiation och byggs 

därefter på genom undervisning i form av instruktion grundad på de normativa texter som 

frimureriet baseras på. Initiationen kan förstås som fokuserad på initiantens personliga 

upplevelse, ett deltagande och förmedlandet av en viss känsla. Instruktionen är istället en passiv 

del där de nya bröderna får lära sig de grundläggande reglerna inom Orden (Önnerfors 2006:40-

46). 
 
Den centrala texttypen för instruktion är lagarna och förordningarna som råder inom 

frimurarorden. Dessa har ett flertal syften, ett av dem är att uttrycka den moraliska hållning och 

det beteende som man anser att medlemmarna bör leva upp till. Denna typ av texter har existerat 

lika länge som frimureriet självt och det finns källor från 1700-talets frimureri, såväl det 

svenska som från andra länder, som beskriver dess moraliska grunder. På denna tid uttrycktes 

det bland mycket annat att en frimurare skulle “aldrig vara en ateist eller en fritänkare utan 

religion” 1  (Önnerfors 2006:51-53). Idag uttrycks inte frimureriets religiösa grund lika 

förbehållslöst. Detta korta utdrag från 1737 bör förstås som en text av sin tid. Däremot är 

religionen, och i Svenska Frimurare Orden uttryckligen kristendomen, fortfarande något som 

finns med i frimurarnas texter. 
 
Reglerna i frimureriet rörde allt från den religiösa formulering som just citerades till regler om 

klädsel, hantering av förseningar och andra till ytan mer triviala föreskrifter. Tillsammans 

syftade dessa till att stärka gemenskapen i sällskapet genom att fungera som en slags 

hederskodex och växa till ett habitus för alla inom frimurarorden (Önnerfors 2006:49). På grund 

av dess uppkomst under upplysningstiden har det spekulerats om frimurarna ska förstås som en 

ockult, anti-modernistisk rörelse eller som ett progressivt avant-garde. Båda hållningar går att 

motivera. Den förstnämnda på grund av dess ritualer som onekligen kan förstås som irrationella 

och inte tydligt går hand i hand med upplysningens anda. Om man istället betraktar etiken får 

man istället fog för den senare uppfattningen. Inte minst genom dess kosmopolitiska budskap, 

tanken om en global människokärlek och målet att skapa vänskap mellan människor som annars 

aldrig hade haft anledning att umgås. I en text författad av André Michel de Ramsay, en viktig 

                                                
1 Detta var en av flera översättningar av den engelska originaltextens “stupid atheist nor an irreligious libertine” 
(Önnerfors 2006:51). 
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gestalt vad gällde frimureriets tidiga framväxt, lyftes fram att människor och nationer inte är 

särskilt annorlunda och att brödraskapets, det vill säga frimureriets, intresse ska förstås som 

mänsklighetens intresse. Sammanfattningsvis kan frimureriet sägas representera en universell 

etik som ämnade bygga band mellan människor i olika nationer och såg bortom den typ av 

begränsningar som tidigare tagits för givet (Önnerfors 2006:18-19, 55-57). 
 

6.3.3 Gudsbild 

I det tidiga frimureriet var det alltså uteslutet att vara ateist, men därutöver var det upp till 

individen att sköta sin egen religion. Man kan säga att det rörde sig om en deistisk hållning fri 

från dogmatik och liturgi. I och med detta kunde frimureriet förenas med flera religiösa 

konfessioner. Tron på ett högsta väsen som skapare av himmel och jord utgjorde en 

grundläggande aspekt av verksamheten. Detta benämndes som den första grundpelaren i 

frimureriet. Denna grundpelare var uttryckligen ekumenisk och ville samla alla män oavsett 

trosföreställning (Lenhammar 1986:38). Det framkommer i frimurarordens grundtexter att det 

är upp till individen att sköta sig religion, som implicit innebär katolsk kristendom. I den franska 

versionen av dessa texter står uttalat “katolsk religion” medan i andra formuleringar talar om 

en religion som är allmännelig, vilket kan ses som en översättning av ordet katolsk. Numera 

överlåter Ordens styre åt varje medlem att själv välja sitt meningssystem (Önnerfors 2006:54). 
 
I de ursprungliga bestämmelserna kring frimurarnas förpliktelser kunde utläsas att en frimurare 

ska följa den rådande religionen i det land där han levde. Dock var man i praktiken endast 

tvungen att följa den religion som följs av alla människor, vilket kan tolkas vara en allmän 

deistisk religionstolkning eller ekumenisk grundsyn. Denna konfessionssyn var till för att inte 

begränsa frimurarens religiösa valfrihet; en frimurare är endast förpliktad att lyda den moraliska 

lagen och respektera skaparens makt. Vid logernas sammanträde var religiösa och politiska 

diskussioner förbjudna för att respektera denna deistiska valfrihet (Lenhammar 1986:42-43). 
 

6.4 Frimureriet i samtiden 

Under 1900-talet har frimureriets medlemsantal stadigt sjunkit. Detta är främst i de mindre 

orterna, medan man i storstäderna fortfarande har ett relativt jämnt antal. 2006 uppgav tidningen 

Fokus att det rör sig om 17 000 medlemmar i Sverige och tre år senare uppgav Aftonbladet 

siffran 15 000, samtidigt är Ordens matrikel öppen för alla att ta del av (jfr. Tjärnlund 2006, 19 

maj; Cantwell 2009, 26 okt). Detta kan ses som en markant minskning om Harry Lenhammars 
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uppgift om cirka 20 000 medlemmar år 1986 stämmer (Lenhammar 1986:169). Henrik Bogdan 

ser utvecklingen med ett sviktande medlemsantal som ett tecken i tiden där religiösa 

institutioner överlag tappar sin ställning och från allmänheten åtnjuter ett allt mindre intresse. 

En vanlig förklaring till detta är att beskriva samhället som sekulariserat, men enligt Bogdan 

rör det sig snarare om att människor söker alternativa svar bortom de traditionella 

institutionerna. Nu söker istället individen svar på egen hand. Utbudet i den moderna och 

kontinuerligt alltmer globaliserade världen är stort och kan tydligast illustreras genom 

begreppet New Age, de olika tekniker som ryms därinom och deras gemensamma fokus på 

individens upplevelse (Bogdan 2006:115). 
 
New Age kan kopplas samman med den så kallade västerländska esoterismen, ett begrepp 

under vilket frimureriet enligt Bogdan kan placeras in. Esoterism utgör ett paraplybegrepp för 

hemliga läror eller inre insikter. I ett vardagsspråk kan detta begrepp beteckna inslag i samhället 

som kan beskrivas som nyandligt, mystiskt, ockult eller övernaturligt. Verksamhet eller 

kunskap som kan beskrivas som esoterisk är generellt endast tillgänglig för invigda, de kan 

även på andra sätt vara mystiska eller oförklarliga (jfr. Thurfjell 2010:116; 

Nationalencyklopedin 2018). Frimureriet är, genom sina initiationsriter och anspelning på 

traditioner som kan spåras tillbaka till tempelriddare och antik mysteriekult, ett exempel på ett 

esoteriskt sällskap. Frimurarens initiation syftar till en personlig upplevelse, en resa in i sig 

själv och ett möte med det gudomliga. Det handlar om att lära känna sig själv. Detta är också 

tydliga exempel som går hand i hand med vad som överlag kännetecknar samtida andlighet, det 

vill säga ett uttalat fokus på den individuella upplevelsen och självförbättringen. Till skillnad 

från New Age har dock frimurarna en lång historia i och med deras uppkomst som i Sverige 

sträcker sig tillbaka till första halvan av 1700-talet (Bogdan 2006:115-118). 
 
Den amerikanske psykologiprofessorn, tillika frimurare av 32:a graden, Mark E. Koltko-Rivera 

ger i boken Freemasonry: An Introduction (2011) en grundlig presentation av frimureriet, 

främst utifrån ett amerikanskt perspektiv. I boken ges förklaringar till allt från varför män på 

2000-talet söker sig till frimurarorden till olika myter och konspirationer om Ordens 

verksamhet och de rykten som genom historien har spridits om dem. Det amerikanska 

perspektivet till trots kan kapitlet vara relevant för att förstå fenomenet också i andra delar av 

världen. Han tar avstamp genom att beskriva samtiden och dess svårigheter beskriver hur vi 

nuförtiden är mer sammankopplade med andra delar av världen än någonsin tidigare tack vare 
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modern teknik. Samtidigt menar han att världen trots detta är mer konfliktfylld idag än vad den 

varit någonsin förut. Därutöver påpekas att det amerikanska samhället inte längre är lika hövligt 

som det en gång var; det allmänna beteendet bland folk lever inte upp till den etikett som 

tidigare generationer har etablerat (Koltko-Rivera 2011:17). Dessa exempel är endast ett par av 

de problem som kännetecknar det moderna samhället och som Koltko-Rivera menar kan 

hanteras genom aktivt deltagande i frimurerisk verksamhet. 
 
Under de senaste decennierna har frimureriet fått uppmärksamhet i media ett flertal gånger. 12 

januari 1995 hade Expressen en löpsedel med texten “Kända svenskar i hemlig rörelse dricker 

blod läs vilka som är med” (Önnerfors 2006:25). En liknande nyhet hade tidningen också tolv 

år tidigare publicerat där en präst gick ut och förklarade att vissa svenska biskopar dricker blod 

(Ullgren 2010:296). 1985 deltog Jan Guillou i TV-programmet Magazinet där det enligt Ullgren 

blev “dödskallar för hela slanten” (Ullgren 2010:296). Skriverierna påverkade kung Carl XVI 

Gustaf och fick honom att 1997 bryta den över tvåhundra år gamla traditionen där någon från 

kungafamiljen tagit rollen som stormästare (Ullgren 2010:304). Samtidigt var kanske denna 

brytning ett tecken i tiden eftersom frimurarna förnyade sig en aning kring millennieskiftet. Då 

publicerades deras nya allmänna lagar och Orden blev mer öppen inför allmänheten, det 

skapades en särskild manual med regler och förhållningssätt gentemot media samt hur man bör 

agera gällande information på internet. Det handlade om att uppmuntra insyn och nyfikenhet 

från allmänheten men samtidigt kunna hålla det allra hemligaste dolt även fortsättningsvis 

(Ullgren 2010:395-396). Trots det har frimurarna även på 2000-talet fått viss uppmärksamhet 

från media. Exempelvis har Västerbottens-kuriren gjort en stor granskning av frimurarna i 

regionen som uppgår till ett tjugotal artiklar (Västerbottens-kuriren 2018). 
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7. Resultat 

I följande del presenteras Svenska Frimurare Ordens allmänna lagar samt den information som 

finns att tillgå på dess officiella hemsida. Även denna del av uppsatsen presenteras tematiskt. 

Inledningsvis med Ordens relation till kristendomen och de kristna inslag som förekommer i 

dess verksamhet. Vidare kommer de plikter och regler som är uppsatta för Ordens medlemmar 

att redogöras för. Avslutningsvis förklaras den inre ordensverksamheten, hur den är uppbyggd, 

syftet med verksamheten och hur gradbeteckningarna fungerar i Svenska Frimurare Orden. 

7.1 Svenska Frimurare Orden och kristendom 

Frimureriet i Sverige infördes och utvecklades under 1700-talet och genom detta kom Orden 

att präglas av den religiösa syn som var rådande i samhället vid den tiden. På grund av detta 

kan en stor del av Ordens symbolik, etik och ritualer kännas igen i Bibelns berättelser. Även 

renässansens humanism och dess betoning av individen kan kännas igen i Orden tillsammans 

med upplysningens filosofi berörande förnuft och grundad kunskap. Medeltidens etik och 

individsyn kan även sägas ligga till grund för förståelsen av frimureriets framväxt. Svenska 

Frimurare Orden som organisation betonar också i dagens samhällssituation förankringen i 

kristendomens och upplysningens ideal (Svenska Frimurare Orden 2018d). 
 
Att Svenska Frimurare Ordens verksamhet grundas på kristen tro innebär att dess ritualer och 

lära samt syn på etik och moral baseras på kristendomens läror inom dessa områden. De 

bekänner även en tro på Jesus, att han är Guds son och att de genom honom kan lära känna och 

få gemenskap med Gud själv. För inträde i Orden krävs en kristen tro och en positiv hållning 

till kristendomen och dess traditioner samt en öppenhet mot de värden kristendomen 

representerar och villighet att sätta sitt eget liv i relation till tron. Inom Svenska Frimurare 

Orden ses bekännelse till den kristna tron som värdefullt genom att den kan ge stöd i livets stora 

frågor och i brödernas personliga utveckling. Frimureriet vill inte bara förmedla teorier utan 

även hjälpa medlemmarna att bidra till ett samhälle som präglas av sanning, förtroende och 

medmänsklighet. Det är genom att låta den kristna tron genomsyra medlemmarnas liv de kan 

finna sin plats i detta samhälle. Det svenska frimureriets verksamhet anknyts till den kristna 

skapelsetron på Gud som är verksam och kan driva fram gott i människor. Organisationen vill 

genom detta synsätt värna om mänskliga rättigheter och engagerar sig i medicinska 

forskningsprojekt, sociala åtgärder och kulturella satsningar genom ekonomiskt stöd (Svenska 

Frimurare Orden 2018d). 
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Det poängteras även att Svenska Frimurare Orden är en konfessionslös förening och med detta 

menas att den inte är en egen kyrka eller samfund. I sina allmänna lagar framhåller Orden en 

samhörighet med den kristna kyrkan, men är självständig från den. De kräver inte heller att en 

medlem avsäger sig andra lärouppfattningar vid initieringen. På den officiella hemsidan för 

Orden uppges att “Orden har rum för alla, för den sökande och tvivlande lika väl som för den 

trosvisse, för den som har hunnit kortare lika väl som för den som hunnit längre på trons väg.” 

(Svenska Frimurare Orden 2018d). Det är även förbjudet att behandla politiska eller religiösa 

meningstvister under logernas sammankomster och det är den ordförande mästarens ansvar att 

se till att bröderna följer dessa regler (Svenska Frimurare Orden 2000:71). 

7.2 Brödernas förpliktelser 

För att bli medlem i Svenska Frimurare Orden måste den sökande ha ett gott anseende i sin 

omgivning och ha förmåga att tillägna sig Ordens budskap. Den sökande måste också vara 24 

år gammal, aldrig ha blivit dömd till fängelse eller likvärdigt straff och ha blivit föreslagen som 

medlem av två bröder som redan är initierade som lägst i den tredje graden. De två bröderna 

som rekommenderat medlemmen måste skriva under hans ansökan och efter initieringen vara 

faddrar till den intagne. Den ordförande mästaren får, efter ett sammanträde med den sökande 

och dennes faddrar, tillsammans med logens ämbetsmän avgöra huruvida den sökande är en 

lämplig medlem i frimurarorden. Om den sökande anses lämplig för medlemskap initieras 

denne till första graden vid logens nästa initieringsceremoni (Svenska Frimurare Orden 

2000:79-80). 
 
Svenska Frimurare Orden har grundvalar som verksamheten vilar på, bland annat att kristen tro 

krävs för medlemskap och att Orden endast är öppen för män. Genom dessa har man etablerat 

sju hörnstenar som syftar till att bevara Ordens värderingar och hjälpa organisationen att bestå 

genom tiderna. Den första hörnstenen är religionen och dyrkan av Gud som den allra högste, 

den andra är dygden och den tredje kärleken och barmhärtigheten till sin nästa. Att utöva sina 

plikter som broder i enighet med andra är den fjärde hörnstenen och den femte är tystlåtenheten 

som bevarar Orden. De sjätte och sjunde hörnstenarna utgörs av arbetsamheten och 

ståndaktigheten som hjälper Orden att bestå och vara självständig. Övriga delar av dessa 

grundvalar är också de kunskaper som förmedlas vid uppnådda grader och att bröderna ska visa 

sig värdiga av den kunskap som förmedlas där (Svenska Frimurare Orden 2000:1-2). 



 31 

 
En frimurare har fem plikter som bör iakttas. Dessa är: plikten mot Gud, fäderneslandet, Orden, 

nästan och sig själv. Alla bröder ska följa sina plikter och vara ett föredöme för andra. Plikten 

mot Gud innebär att en frimurare ska vörda och respektera Gud och hans budskap i ord och 

gärning genom att dra lärdom av Bibelns ord, be och besöka gudstjänster. Enligt plikten mot 

fäderneslandet ska frimurare värna om sitt hemland, arbeta för och försvara landet mot faror. 

Bröderna ska även följa de lagar som gäller i hemlandet och respektera de som styr där. Plikten 

mot Orden innebär att man som broder måste följa de lagar och regler som gäller inom Orden, 

flitigt delta i sammankomster och aktivt arbeta för att tillägna sig den information som avslöjas. 

En frimurare behöver inte dölja sitt medlemskap i Orden för utomstående, dock får han inte 

uppvisa hemliga föremål eller annan information som kan finnas utanför eller i logens lokaler. 

Bröder får inte heller använda sig ställning inom Orden för att försöka få personliga fördelar 

varken inom logen eller utanför. Inte heller ska de ta sig an uppgifter, arbeten eller andra 

förbindelser som kan tvinga dem att bryta de löften och plikter de åtagit sig inom Orden 

(Svenska Frimurare Orden 2000:3-5). 
 
Plikterna innefattar även nästan, alltså de människor som finns i ens omgivning. En frimurare 

ska följa den gyllene regeln, alltså “Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni 

också göra för dem” (Svenska Frimurare Orden 2000:5). De ska även visa godhet mot de som 

lider nöd. Brödraskapet sammanlänkas genom det band som knyts inom Orden och ska därför 

inte vara avundsjuka utan istället ha förtroende för varandra. En frimurare har även plikter mot 

sig själv och ska därmed vårda sin kropp och sitt sinne samt respektera döden och livet som en 

skänk från Gud, den högsta byggmästaren. De ska även leva dygdigt och anständigt samt 

behärska sina orena tankar och begär. Allt en frimurarbroder säger ska även präglas av sanning 

och ingjuta förtroende i sin omgivning. Dessa plikter uppläses vid varje sammankomst för att 

informera och påminna bröderna om dess plikter (Svenska Frimurare Orden 2000:5-6). 

 

7.3 Svenska Frimurare Ordens inre verksamhet 

Svenska Frimurare Orden är organiserad utifrån en tydlig hierarki. Ordens stormästare är den 

högste styresmannen och fattar beslut rörande Ordens verksamhet och mål. Som rådgivare har 

Stormästaren Högsta rådet som assisterar honom vid avgörande beslutsfattning. Under 

Stormästaren och Högsta rådet finns en stabsorganisation, med stabsenheter som ansvarar för 
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centrala områden som exempelvis barmhärtighetsverksamhet och utbildningsverksamhet. 

Orden är indelad i Stora landslogen, huvudlogen, och åtta fördelningar under vilka alla landets 

loger, brödraskapsföreningar och frimurarklubbar förekommer. Till stora landslogen hör de 

medlemmar som blivit upptagna i den elfte graden, en hedersgrad till vilken endast vissa bröder 

blir upptagna. Inom varje loge finns även hierarkiska uppdelningar och dessa leds av en 

provincialmästare och ämbetsmän, dessa lyder alla under Stormästaren (Svenska Frimurare 

Orden 2000:7).  
 
Tidigare rådde totalt hemlighållande av frimurarordens verksamhet och medel. Orden har 

därför kommit att betraktas som sammankopplad med hemligheter och mystik. Dock hävdar 

Svenska Frimurare Orden på sin officiella hemsida att Orden i Sverige är öppen för allmänheten 

i den mån att de öppet kan tala om dess uppbyggnad, mål och avsikter. Den information som 

fortfarande är hemligstämplad rör ritualer och sådan kunskap som förs vidare genom 

gradinvigning. Svenska Frimurare Ordens allmänna lagar finns utgiven som bok och deras 

möteslokaler är tydligt markerade, även informationen på deras hemsida om den offentliga 

verksamheten är tillgänglig för allmänheten. Logelokaler kan visas och respektive till bröder 

bjuds årligen in till informationsmöten kring logen, dess verksamhet och mål (Svenska 

Frimurare Orden 2018a). 
 
Den rituella verksamheten och gradupptagningarna är inte offentliga eftersom den initierade 

avlägger ett tystnadslöfte för att de framtida medlemmarnas upplevelser, intryck och kunskap 

inte ska försvagas av kännedomen (Svenska Frimurare Orden 2018a). Att medlemmarna måste 

avlägga ett tystnadslöfte beror, enligt informationen på Svenska Frimurare Ordens hemsida, 

inte på att det finns något speciellt hemligt innehåll i de olika graderna. Det beror istället på ett 

pedagogiskt syfte i att medlemmarna inte ska veta vad som väntar utan att varje ny grad ska ge 

en överraskande upplevelse och att medlemmarna efterhand ska inse hur alla detaljer är 

infogade i ett stort mönster (Svenska Frimurare Orden 2018c). 
 
Den svenska Orden har tio grader där medlemmarna gradvis genomgår en utvecklingsprocess. 

Denna utvecklingsprocess har som syfte att berika medlemmarna genom personlig utveckling, 

gemenskap och barmhärtighet (Svenska Frimurare Orden 2018a). Dessa tio grader har även 

som syfte att ge bröderna ökad kännedom inom Orden samt utveckla tolerans och ödmjukhet. 

Varje grad har en egen ritual som ansluter till de olika stadierna av frimurarens utveckling. I 
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Svenska Frimurare Orden samlas frimurarbröderna i logesammankomster där en mängd olika 

aktiviteter kan förekomma. Exempelvis kan nya bröder upptas i graden, där även öppnings- och 

avslutningsceremonier ingår. Dessa sammankomster följer traditionella mönster och ritualer 

som funnits sedan Orden skapades, förklaringar inom dessa görs till stor del via allegorier och 

symboler. Sammankomsterna avslutas med en måltid med samvaro. Förutom logerna finns 

också ett antal brödraskapsföreningar runt om i Sverige, där verksamheten fokuserar på studier 

och föredrag men receptioner av nya medlemmar förekommer inte (Svenska Frimurare Orden 

2018b). 
 
En förklaring till varför hemliga ritualer och symboler används i verksamheten ges till viss del 

på Svenska Frimurare Ordens officiella hemsida. Där beskrivs Ordens innehåll som ett pussel, 

vid varje grad får medlemmarna en ny bit och i takt med att de når de högre graderna framträder 

en tydligare bild av budskapet. Detta budskap ska förstås i ett större sammanhang och sägs inte 

vara en storhet i sig själv utan istället tillsammans med människans liv, Ordens historia och 

Bibelns budskap. De frimureriska ritualerna bär spår från de tider då de kom till genom språk, 

uttrycksformer och innehåll. Ordens verksamhet sägs vara präglad av såväl upplysningens 

betoning av förnuft och dygd, som judisk och kristen mystik. Detta innebär för Orden ett rikt 

kulturarv som fått följa verksamheten genom tiderna. Genom denna verksamhet vill frimureriet 

inte bara upplysa medlemmarna om information, men även ge ett vidgat perspektiv på tillvaron 

och en personlig mognad och utveckling (Svenska Frimurare Orden 2018c). 
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8. Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras utifrån Lincolns religionsdefinition och 

McGuires religionssociologiska narrativ. Inledningsvis använder vi religionsdefinitionen som 

analysverktyg för att avgöra huruvida Svenska Frimurare Orden kan definieras som en religiös 

grupp. Var och en av Lincolns fyra domäner jämförs med den empiri som insamlats från 

frimurarnas allmänna lagar och informationen på deras officiella hemsida. Därefter följer vart 

och ett av McGuires narrativ som jämförs med resultat av litteraturstudien. Analysavsnittet 

inleds därmed med Lincolns religionsdefinition och är därefter indelad i underrubriker efter de 

fyra religionssociologiska narrativen. 

 

8.1 Svenska Frimurare Orden utifrån Lincolns religionsdefinition 

För att avgöra om Svenska Frimurare Orden går att klassa som en religiös rörelse så används 

Lincolns religionsdefinition baserad på fyra domäner. Det behöver finnas en diskurs som 

transcenderar det mänskliga och temporära samt bär på ett sannings- och auktoritetsanspråk. 

Diskursen grundas i helig skrift och uppenbarelser eller ett forntida arv som därigenom ger 

rörelsens verksamhet en stark auktoritet (Lincoln 2006:5-6).  
 
I Svenska Frimurare Ordens fall är det kristna arvet tydligt. Genom att verksamheten baseras 

på kristen etik och tradition, samt att kristen symbolik återfinns även inom frimureriet är det 

religiösa spåret tydligt. För inträde i Svenska Frimurare Orden krävs en kristen tro och med det 

tro på Jesus, att han är Guds son och att medlemmarna genom honom kan lära känna och få 

gemenskap med Gud, den gudomlige skaparen (Svenska Frimurare Orden 2018d). Denna 

bekännelse syftar även till att ge svar på livets stora frågor och hjälpa bröderna vad gäller deras 

personliga utveckling som medmänniskor. Genom invigning i Ordens olika grader får bröderna 

ökad kunskap och för varje grad får den initierade ny information. I takt med att de når de högre 

graderna framträder en tydligare bild av budskapet. Detta budskap ska ge nya perspektiv på 

människans liv, Ordens historia och Bibelns budskap kommer att ge medlemmarna ny insikt 

inom dessa områden (Svenska Frimurare Orden 2018c). Kopplingen till kristendomen och den 

religiösa auktoriteten samt den långlivade frimureriska traditionen kan bidra till frimurarordens 

transcendenta sannings- och auktoritetsanspråk. Genom det gradvis avslöjade budskapet och 

den insikt det medför samt det arv och den tradition som ligger bakom brödraskapet, uppfyller 



 35 

den frimureriska diskursen flera av de kriterier Lincoln (2006:5) ställer upp för att den ska 

kunna tolkas som religiös. 
 
Den andra domänen syftar på praktiken och delas upp i rit och etik. Målet är enligt Lincoln 

(2006:6) att skapa en riktig värld och riktiga mänskliga subjekt som definieras av den religiösa 

diskursen. Det som gör riter religiösa är själva kopplingen och baserandet i den religiösa 

diskursen, sedvänjor i sig själva är inte religiösa. Vad gäller frimurarnas hemliga riter är de 

konstruerade för att utveckla medlemmarnas medmänsklighet, tolerans och ödmjukhet, det vill 

säga fördjupa deras etik och moral. Ritualerna följer traditionella mönster som knyter an till 

Ordens forntida arv och koppling till kristen tradition (Svenska Frimurare Orden 2018c). Deras 

etik är baserad på kristendomen. Bröderna följer även plikter mot Gud, fäderneslandet, Orden, 

nästan och sig själva (Svenska Frimurare Orden 2000:3). Dessa inbegriper flera aspekter av 

frimurarens liv och moraliska handlande, exempelvis ska de visa godhet och medmänsklighet 

mot sin nästa samt trohet och respekt mot både Orden och Gud. Den frimureriska etiken kan 

därmed klassas som religiös genom Lincolns (2006:6) andra domän via dess tydliga koppling 

till kristendomen och hur plikterna knyter an till en traditionsbunden diskurs. Även riterna är, 

genom sin koppling till ett utvecklande av etik och moral, att betrakta som religiösa. De är 

dessutom kopplade till gradsystemet och dess utförande baseras på de berättelser som finns om 

frimureriets uppkomst. 
 
Den tredje domänen berör gemenskapen som skapas runt den religiösa diskursen och dess 

praktik. Det handlar om att gruppen håller samma texter, riter och levnadsregler heliga och 

utifrån det skapar gemensamma referenspunkter. Ur en sådan gemenskap byggs såväl en 

kollektiv som individuell identitet fram vilket kan vara gynnsamt för gruppens sammanhållning, 

men också bidrar till en olikhetskänsla gentemot andra grupper och kollektiv (Lincoln 2006:6-

7). Eftersom frimurarorden är ett sällskap till vilket man blir inbjuden eller rekommenderad, 

och som därmed utmärks av en viss exklusivitet, borde det vara god grund för en stark 

gemenskap. Gemenskapen grundas till stor del i riterna eftersom en ny medlem alltid ska 

genomgå initiationsriter, dessa riter och annan liknande verksamhet hemlighålls av ett 

tystnadslöfte som avläggs av medlemmarna vid upptagning i Orden. Detta tystnadslöfte och de 

hemligheter som delas bröder emellan kan även vara bidragande till den sammanhållning och 

gemenskapskänsla som råder inom Orden. Bröderna har också plikter gentemot varandra något 

som rimligen förstärker gemenskapen (Svenska Frimurare Orden 2000:3-5). Svenska Frimurare 
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Orden är i och med dess gemensamma ritualer och plikter en sammanhållen grupp skapad runt 

den delade religiösa diskursen. De gemensamma referenspunkterna som Ordens medlemmar 

delar är sammanförande och hemligheterna som avslöjas vid initiering samt vid stigande i 

graderna bidrar till gruppens exklusivitet. Därmed stämmer Svenska Frimurare Orden väl in på 

Lincolns beskrivningar (2006:6-7). 
 
Den fjärde och sista domänen beskriver att religioner har en institution som reglerar de tre 

tidigare domänerna, det vill säga diskurs, praktik och gemenskap samt ser till att dessa lever 

vidare och gör de eventuella förändringar som är lämpliga för att vara i takt med tiden samtidigt 

som man inte riskerar att förlora sin auktoritet. Centralt för att denna typ av rörelser ska fungera 

är enligt Lincoln (2006:7) att institutionen och ledarskiktet inte börjar drivas av egenintressen 

i rollen som ledare utan fortsatt verkar för rörelsen och gemenskapens bästa. Eftersom stor vikt 

läggs vid etiken kan man anta att det sällan bör inträffa några konflikter mellan vissa högt 

uppsatta individers mål och gemenskapens bästa. För att vara relevanta i samtiden har Svenska 

Frimurare Orden blivit mer öppen inför allmänheten, vilket går att se bara på den information 

som är tillgänglig på deras hemsida. Under lång tid har ett totalt hemlighållande rått, men under 

sent 1900-tal började detta förändras och idag nämner de att de är öppna för att tala om sin 

verksamhet, mål och avsikter. Ritualerna och dess detaljer är dock alltjämt höljda i dunkel 

(Svenska Frimurare Orden 2018a). 
 
Frimureriet har en lång historia som kännetecknas av en tydlig hierarki mellan olika typer av 

loger och gradsystemet tydliggör hierarkin mellan olika bröder. Det innebär att institutionen 

och gemenskapen är nära sammankopplade och att den enskilde frimuraren vet i vilken position 

han står gentemot andra bröder och institutionen som sådan. Det förekommer även en tydlig 

hierarki i Ordens organisation på ett nationellt plan, då all verksamhet bestäms av Stormästaren 

tillsammans med Högsta rådet och alla ledare för individuella loger lyder under Stormästaren 

(Svenska Frimurare Orden 2000:7). Därigenom finns en bestämd institution, 

överensstämmande med vad Lincoln (2006:7) beskriver, som reglerar organisationens 

verksamhet och kan ta ställning vid tvister och sakfrågor. Denna typ av styre hjälper till att 

reglera Ordens diskurs, praktik och gemenskap samt upprätthåller traditionen inom 

organisationen. 
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Genom att ha granskat rörelsens utifrån dessa fyra områden så menar vi att det går att motivera 

en tolkning av frimurerisk verksamhet som religiös. En tydlig religiös tendens går att urskilja 

genom kopplingen mellan frimurerisk diskurs, etik, gemenskap och institution till Lincolns fyra 

domäner. Däremot är det oklart om det är att betrakta som en egen religion med tanke på dess 

tydligt kristna fundament. Eftersom initiering i Svenska Frimurare Orden förutsätter en kristen 

tro och brödernas plikter består av att läsa Bibeln, be samt besöka gudstjänster så blir det av 

förklarliga skäl problematiskt att klassa frimureri som en egen religion. Det råder däremot inga 

tvivel om att verksamheten är religiös. 

 

8.2 Svenska Frimurare Orden utifrån McGuires religionssociologiska narrativ 

8.2.1 Svenska Frimurare Orden och sekularisering 

I det första av fyra narrativ om religionens roll i den moderna världen presenterar McGuire tre 

aspekter av sekularisering. Tidigare utgjorde religion en central institution i samhällets sociala 

liv, dock finns idag andra institutioner som uppfyller dessa roller utan den religiösa 

anknytningen. Denna form av institutionell differentiering utgör den första 

sekulariseringsaspekten. Den andra aspekten innebär att religiösa organisationer måste tävla 

inte bara mot andra religiösa rörelser utan också mot verksamheter som sport, kultur och 

politisk verksamhet och det blir inte längre lika självklart att man ska engagera sig just inom 

den lokala kyrkan. Den tredje behandlar separationen av stat och religion och därmed 

religionens minskade inflytande på samhället och det sociala livet. Dock kan religionen 

fortfarande influera individens personliga liv (McGuire 2002:285-288). 
 
Vad gäller Svenska Frimurare Orden anser vi att det är den första och tredje aspekten som är 

mest relevant att använda för analys. I relation till den andra aspekten kan man se att frimureriet 

alltid har varit ett slutet och relativt litet sällskap och därmed har en eventuell 

sekulariseringsprocess inte inneburit det stora manfall som skett inom exempelvis statskyrkor 

i Västeuropa. Eftersom det idag finns många alternativ för ett socialt engagemang kan 

människor inkluderas i sammanhang som inte enbart är religiösa, även om vissa av de mycket 

populära engagemangsområden har en anstrykning av religiositet. Exempelvis har intresset för 

yoga, mindfulness och andra liknande aktiviteter ökat både på fritiden och arbetsplatser. Även 

ordenssamfund finns i en uppsjö av varianter för både män och kvinnor. Ur detta perspektiv 

kan ett engagemang inom småskaliga sociala grupper, som Svenska Frimurare Orden motiveras.  
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För inträde i Orden krävs en kristen tro och en positiv hållning till kristendomen och dess 

traditioner samt en öppenhet mot de värden kristendomen representerar (Svenska Frimurare 

Orden 2000:1). På grund av den frimureriska verksamhetens stora gemensamheter med 

kristendomen och att Ordern hämtat etiska och moraliska förhållningssätt därifrån kan en sådan 

organisation locka intresse såväl från kyrkans befintliga medlemmar som från andra som är 

intresserade av kristendomen utan att vara kyrkligt engagerade. Inom Svenska Frimurare Orden 

ses bekännelse till den kristna tron som värdefullt genom att den kan ge stöd i livets stora frågor 

(Svenska Frimurare Orden 2018d). Strävandet efter svaren på dessa frågor och det hemliga 

budskap som gradvis avslöjas inom Orden kan väcka nyfikenhet hos den oinvigde. Förutom de 

etiska aspekterna finns även de esoteriska inslagen i ordensverksamheten och detta kan vara 

ytterligare ett tilldragande moment som motiverar initiation i Svenska Frimurare Orden framför 

annan religiös verksamhet. 
 
Ett hemligt sällskap är inte missionerande som söker övertyga allmänheten om sitt budskap, 

istället riktar de sig till en särskild målgrupp. Den tredje aspekten gällande sekularisering menar 

McGuire (2002:287) innebär att religion fortfarande påverkar människor på ett privat plan, men 

inte längre har samma inflytande över offentlig verksamhet. Något som har varit gällande för 

frimurarorden i hundratals år är att de idag, precis som förr, är ett sällskap med ett tydligt etiskt 

förhållningssätt. Deras broderliga plikter inbegriper både det ena och det andra: man måste visa 

sin trovärdighet och pålitlighet gentemot sina bröder, lojalitet mot fäderneslandet och 

medmänsklighet mot andra i sin omgivning (Svenska Frimurare Orden 2000:5-7). Även om 

religionen inte har en central roll i varken statlig eller social verksamhet så söker sig människor 

fortfarande till religiösa uttryck för moralisk utveckling och gemenskap. Detta går stick i stäv 

med denna aspekt av sekulariseringsteorin eftersom män än idag söker sig till frimurarna vars 

gemenskap innefattar ömsesidiga krav bröder emellan. Samtidigt är frimureriet på detta plan 

tvetydigt då de explicit religiösa frågorna ej är uppe för diskussion inom logerna utan är något 

som individen ansvarar för (Svenska Frimurare Orden 2000:71).  

 
8.2.2 Svenska Frimurare Orden och omorganisation  

Med omorganisation menas att religionen i det västerländska samhället inte längre utmärker sig 

i form av stora och inflytelserika statskyrkor. Istället söker människor efter religiösa samfund 

som stämmer väl överens med deras övriga prioriteringar i livet. I dessa religiösa samfund är 

inte längre teologin det centrala för medlemmarna, istället väljs religionen högst medvetet 
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utifrån sociala kriterier. Det kan ske genom att man väljer det samfund där man som familj 

passar in väl och har möjlighet att knyta nära band till andra samt få stöd när det behövs. Detta 

kan vara svårt att uppnå i en stor och opersonlig församling, utan istället söker människor sig 

till mindre sammanhang med stort lokalt och personligt engagemang (McGuire 2002:289-291). 
 
I ett samhälle där små samfund är på uppgång medan större är på nedgång efterfrågas personliga 

sällskap där den individuella medlemmen kan känna gemenskap och knyta kontakter. 

Ordenssällskap, som Svenska Frimurare Orden, är just sådana mindre och mer personliga 

föreningar där medlemmar kan få gemenskap och stöd. Orden är indelad i åtta fördelningar 

under vilka alla landets loger, brödraskapsföreningar och frimurarklubbar inräknas. Eftersom 

de lokala föreningarna finns på många platser runt om i Sverige har bröderna möjlighet att knyta 

kontakter till andra män från olika yrkeskategorier och platser i samhället i sin lokala loge eller 

brödraskapsförening (Svenska Frimurare Orden 2000:7). Brödraskapet sammanlänkas genom 

det band som knyts inom Orden och kan därför ha förtroende för varandra. Inom Ordens 

gradsystem genomgår medlemmarna en utvecklingsprocess som syftar till att berika 

medlemmarna genom personlig utveckling, gemenskap och barmhärtighet (Svenska Frimurare 

Orden 2018a). Genom dessa aktiviteter och hemligheter kan kontakter knytas som annars inte 

varit lika naturliga och de hemligheter som bröderna delar hjälper dem att känna gemenskap 

och sammanhållning. 
 
8.2.3 Svenska Frimurare Orden och individualisering 

Individualisering är det tredje narrativet som pekar på att samtiden erbjuder en religiös 

mångfald från vilken individen ges möjlighet att plocka russinen ur kakan. Individens 

trosuppfattning är inte nödvändigtvis synonym med det samfund man tillhör. Exempelvis är det 

möjligt att som medlem i Svenska kyrkan inte gå på några gudstjänster över huvud taget, men 

samtidigt vara en flitig utövare av såväl yoga som mindfulness och läsa horoskop. Detta 

potpourri är ett exempel på hur människor i samtiden kan individualisera sin religiösa praktik. 

Locus för religionen har flyttats från samfundet till individen som inte bara tillämpar olika 

religiösa praktiker utan även skapar sitt eget meningssystem (McGuire 2002:292-295). 
 
Att medlemskap i Svenska Frimurare Orden ska kombineras med bekännelse till kristendomen 

och även religiös praktik genom bibelläsning, bön och gudstjänstbesök bidrar till att 

ordenssällskapets verksamhet passar in i en modern individualiserad religionsbild. Dock 

medför brödernas förpliktelser vissa hinder för ett hopplock av religiösa praktiker eftersom 
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plikten mot Orden innebär att de måste följa dess lagar och regler, flitigt delta i sammankomster 

och aktivt arbeta för att tillägna sig den information som avslöjas. Dessa aktiviteter kan alltså 

inte väljas bort för att ersättas med andra, däremot kan de kombineras med andra praktiker eller 

trosföreställningar (Svenska Frimurare Orden 2000:4-6). En frimurare ska även leva i dygd och 

anständighet, beroende på vad som anses vara dygdigt eller oanständigt kan detta ses som 

hinder för vissa aktiviteter eller åtaganden. 
 
På Svenska Frimurare Ordens officiella hemsida förklaras att Orden är en konfessionslös 

förening, i den mån att den inte är en egen kyrka eller samfund. Ordens lagar framhåller en 

samhörighet med den kristna kyrkan, men är samtidigt självständig från den. Om en medlem är 

av andra teologiska lärouppfattningar inom kristendomen tvingas inte individen att avsäga sig 

dessa vid initiationen, utan dessa kan accepteras inom Ordens kristna ramar (Svenska Frimurare 

Orden 2018d). Religiösa eller politiska diskussioner är inte tillåtna att föra vid logens 

sammanträde i syfte att förhindra dispyter bröder emellan (Svenska Frimurare Orden 2000:71). 

Detta kan till viss del ses som en typ av religiös acceptans, då mångfald inom kristendomen 

tillåts. Kopplingen till kristendomen tillsammans med Ordens egna diskurser och plikter som 

är gällande för bröderna kan inte ses som en sammanhållen institutionell religionsform och kan 

på detta vis relateras till individualiseringsnarrativet. Medlemmar tillhörande Svenska 

Frimurare Orden begränsas inte av specifik kyrklig tillhörighet utan är i denna aspekt fria att 

botanisera bland mångfalden, så länge en bekännelse till kristen tro ingår i individens 

meningssystem. 

 

8.2.4 Svenska Frimurare Orden och marknadsanalys 

Det fjärde narrativet fungerar som en marknadsanalys och ser religioner i samtiden som en 

fråga om utbud. Precis som företag och produkter får konkurrera på en marknad kan dagens 

religiösa pluralism förstås som ett större utbud av religioner och samfund än vad som tidigare 

varit fallet. Alltså konkurrerar de olika religionerna och kyrkorna om befolkningens 

medlemskap. Det blir då upp till samfunden att erbjuda det som efterfrågas hos invånarna, 

samtidigt som man vill skapa en efterfrågan på just det ens eget samfund erbjuder. Detta narrativ 

innebär att människor rationellt väljer vilken religion de vill tillhöra utifrån vilka positiva och 

negativa sidor den medför (McGuire 2002:295-299). 
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Frimureriet medför en exklusivitet eftersom man blir inbjuden att gå med eller rekommenderas 

för medlemskap. Detta kan hos initianten innebära en känsla av utvaldhet och därmed ses som 

en positiv del i en religiös marknadsanalys. Om man dessutom är intresserad av självförbättring 

och att ha tydliga etiska riktlinjer kan även detta ses som positivt. Deras för allmänheten 

hemliga ritualer kan bygga på känslan av exklusivitet samtidigt som de kan innebära starka 

personliga upplevelser hos de som genomgår dem. Till skillnad från andra nyreligiösa rörelser 

har frimureriet en flerhundraårig historia och en symbolik samt berättelser som pekar längre 

tillbaka än så. Detta kan stärka rörelsens auktoritet och användas för att förstärka deras 

konkurrenskraft på marknaden. Frimureriet kan således erbjuda den religiöst sökande mannen 

ett flertal produkter som är ovanliga på den religiösa marknaden. 
 
Det frimureriska gradsystemet tillsammans med det esoteriska och insiktsgivande budskapet, 

som efterhand avslöjas för de initierade, bidrar även med stor konkurrenskraft genom att 

anspela på den mänskliga nyfikenheten. När information hemlighålls är den eftersträvansvärd 

och om människor får reda på den första biten av budskapets pussel vill de veta mer. Ordens 

innehåll beskrivs på deras officiella hemsida som ett pussel, vid varje grad får medlemmarna 

en ny bit och närmar sig en helhetsbild (Svenska Frimurare Orden 2018c). Såväl inom som 

utom Orden finns en ständigt ökande efterfrågan efter ytterligare kunskap och avslöjanden som 

gör Svenska Frimurare Orden intressant även idag. 
 
Enligt McGuires fjärde narrativ har framgångsrika religiösa församlingar utomvärldslighet och 

konservativ syn på religiösa ideal gemensamt. De religiösa grupper som anpassar sig efter 

förändrade samhällsnormer och liberala trender tappar i sin tur medlemmar (McGuire 

2002:296). Även i denna aspekt passar Svenska Frimurare Orden in, främst genom sitt fokus 

på ideal som idag kan ses som konservativa. Deras officiella diskurs som allmänheten kan ta 

del av uttrycker inte ett stort fokus på en spirituell värld bortom vår verklighet. Dock kan de 

esoteriska inslagen i verksamheten genom ritualer och symboler ses som en form av 

utomvärldslighet, då de bidrar till en individuell upplevelse och insikter som endast är 

tillgängliga för invigda. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion av vad vi kom fram till i vår analys. För att fördjupa detta 

adderas nu delar av den litteratur som presenterats i bakgrunden för att nyansera det som gick 

att utvinna ur Ordens egna källor. Återkommer även i denna del gör McGuires narrativ och 

kapitlet har delats upp i en inledande del, en del om marknadsnarrativet och en del om den vikt 

frimureriet lägger vid personlig utveckling. I kapitlet dras en slutsats utifrån uppsatsens andra 

frågeställning som sätts i relation till tidigare forskning på ämnet. Dessutom ges förslag på 

vidare forskningsområden med koppling till det svenska frimureriet. 
 
Syftet med denna uppsats är att utföra en undersökning gällande Svenska Frimurare Orden och 

hur den passar in i det moderna samhället med dess mångfald av religiösa uttryck. För att göra 

detta behövs först en definition för att avgöra om frimurarorden kan betraktas som religiös - där 

används Bruce Lincolns fyra domäner. För att därefter förstå hur religion tar sig uttryck i den 

moderna världen användes de fyra sammanställda religionssociologiska narrativ som Meredith 

B. McGuire presenterar.  
 
I analysen slås fast att Svenska Frimurare Orden uppfyller flera av de attribut som krävs för att 

den ska kunna klassificeras som en religion. I och med de uttalat kristna grunderna blir det 

däremot svårt att skilja den från kristendomen. Alltså är rörelsen att betrakta som religiös, men 

inte som en fristående religion. Återigen kan det vara värt att nämna hur Svenska Frimurare 

Orden skiljer sig från andra länders frimurarordnar som inte har denna kristna grund. 

Exempelvis berättar Mark E. Koltko-Rivera hur en loge i New York kan ha ett altare där såväl 

Bibeln, Tanakh, Koranen, Veda-skrifterna, Mormons bok och buddhistiska Sutras ligger 

framme. Detta för att representera var och en av de heliga skrifter som går att finna bland 

medlemmarnas religiösa mångfald (Koltko-Rivera 2011:34). 

 

Med tanke på hur tydligt kristendomen framhålls inom Svenska Frimurare Orden är det svårt 

att tänka sig ett liknande förhållningssätt i Sverige. Frimureriet har som bekant ingen 

världsomspännande organisation utan de flesta länder har sina egna traditioner och hierarkier. 

Koltko-Riveras presentation behöver inte heller förstås som ett typexempel på hur frimureriet i 

Nordamerika ser ut. Eftersom han själv är verksam frimurare i New York som är en av världens 

mest mångkulturella metropoler faller den religiösa mångfalden bland medlemmarna sig 

naturlig och utifrån det kan de heliga skrifternas placering förstås. I många andra delar av USA 
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är det rimligen en betydligt mer homogen grupp som möts. Det kan trots detta tjäna som 

exempel på hur andra länders verksamhet kan skilja sig från den svenska. 
 
De religiösa inslagen i Svenska Frimurare Orden är många, inte minst när elementen hämtade 

från kristendomens traditioner inräknas. Eftersom det är svårt att fastställa frimureriet som en 

egen religion med tanke på rörelsens många gemensamheter med kristendomen kan den snarare 

ses som en förgrening av den. En reflektion som vi gjort under arbetets gång är hur det kan 

komma sig att just Sverige och Svenska Frimurare Orden utmärker sig inom det globala 

frimureriet med att uttryckligen ha kristendomen till grund för sin verksamhet. Den vikt som i 

det svenska frimureriet läggs vid att som broder ha en kristen tro skiljer sig från de gamla 

skrivelserna på kontinenten eftersom det i Sverige understryks att en kristen tro är ett krav för 

medlemskap och initiering. Skrivelsen som legat till grund för det kontinentala frimureriet 

dateras till första halvan av 1700-talet och underströk att man som frimurare skulle hålla sina 

religiösa åsikter till sig själva och var fri att avgöra vilket samfund man sökte sig till som 

religiös. Det fanns inget som uttryckligen sa att man behövde vara kristen även om det 

formulerades som att man ansluter sig till den religion som alla män håller som sann (Önnerfors 

2006:51). Eftersom Sverige enligt vår uppfattning är ett land där anpassning till och inkludering 

av andra kulturer och religioner generellt välkomnas är det anmärkningsvärt att det svenska 

frimureriet understryker kravet på en kristen tro, medan det kontinentala frimureriet har en 

betydligt mer öppen eller vag formulering i frågan. 
 
Något som därför hade varit ett intressant ämne för vidare forskning och djupare utredning är 

hur det kommer sig att det svenska frimureriet uttryckligen har kristendomen som grund och 

varför detta inte har varit fallet i andra delar av världen. En förklaring skulle kunna vara att det 

i Europa till en början var underförstått att alla medlemmar var kristna, men förvisso tillhörande 

olika samfund, och att den vaga skrivelsen om att medlemmar av olika trosuppfattningar var 

välkomna inom frimureriet fungerade bra när Europa blev mer mångreligiöst och även 

människor från andra trosuppfattningar blev initierade (Önnerfors 2006:51). Det skulle också 

vara intressant att studera frågan idéhistoriskt och därigenom undersöka om det finns någon 

trolig förklaring till varför man just i Sverige lade stor vikt vid kristendomen. Detta kräver dock 

vidare efterforskning och djupdyk i den religionshistoriska lagunen. 
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9.1 Marknadsanalys 

Efter analysen kan det motiveras att individualiserings- och marknadsnarrativet är de som 

tydligast kan konkretisera frimureriets plats i det moderna samhället. Individperspektivet styrks 

genom Bogdans forskning där han lyfter fram frimureriet som en del av den västerländska 

esoterismen, vilket innefattar ett större antal rörelser som fokuserar på individens upplevelser 

och utveckling av självkännedom. Detta är precis vad frimureriet inriktar sig mot genom 

initiationen och instruktionen. Trots sin månghundraåriga historia kan frimureriet på många sätt 

härmed förstås som en nyandlig rörelse (Bogdan 2006:116). 
 
Det marknadsnarrativ McGuire presenterar kan sättas i kontext genom att blicka tillbaka till 

frimureriets ankomst till Sverige då det spreds snabbt, framför allt i de större städerna. I 

synnerhet var det människor från särskilda yrkes- och klassbakgrunder som sökte sig till 

frimureriet. Simonsen förklarar hur de människor som utgjorde borgerskapets äldste under 

1770-talet till en övervägande del bestod av personer som var aktiva i arbetet i stadens ordnar 

och sällskap, inte minst frimurarorden. Det fanns uppenbarligen något speciellt som lockade 

människor i den tidiga borgerligheten till dessa umgängesformer och stärkte deras 

gemensamma identitet. Ett medlemskap i frimurarorden kunde rentav ses som en klassmarkör 

och dess hemliga karaktär gjorde dem särskilt attraktiva, inte minst eftersom det var smickrande 

att bli tillfrågad om man ville gå med då det innebar att man i andras ögon ansågs vara värdig 

att initieras i ett samfund som utgjordes av bildade och aktade män. Medlemskapet utgjorde 

därmed också en möjlighet att utveckla sitt eget anseende och sin egen bildning (Simonsen 

2006:123-128). 
 
Ett faktum är dock att Svenska Frimurare Ordens medlemsantal har varit sjunkande under de 

senaste decennierna, främst i mindre städer, vilket kan tolkas som att den idag inte längre är ett 

särskilt attraktivt sällskap. En annan möjlig tolkning är att den religiösa marknaden blivit 

påfylld av alternativ som kan tillfredsställa den mystiska attraktionen och därmed söker sig 

människor även till andra rörelser bortom Svenska Frimurare Orden. Nyreligiösa rörelser 

generellt har varit kvinnodominerade domäner, vilket urskiljer dem från traditionellt religiösa 

samfund (McGuire 2002:127-128). Genom detta verkar inte nyreligiositeten ha en lika stor 

attraktionskraft för män som samhälleliga domäner utanför religiositeten (McGuire 2002:286).  
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Många nyandliga rörelser påminner om varandra och har återkommande gemensamheter, det 

kan även uppfattas som att de återspeglar samtida religiösa trender. Frimurarorden är snarare 

något bestående som utifrån kan betraktas som en omodern rörelse. Dock är det enligt McGuire 

(2002:296) denna typ av rörelser med konservativa inslag, som inte anpassar sig efter rådande 

samhällstrender, som består över tid. På 1700-talet fyllde frimureriet dessutom en specifik 

funktion genom att erbjuda en unik möjlighet att umgås och knyta kontakter för den 

framväxande borgerligheten. Idag utgör frimureriet knappast en lika unik mötesplats för 

borgerligheten utan med tiden har det växt fram ett flertal andra umgängesformer som fyller 

samma funktion. Frimureriet kan alltjämt betraktas som en adekvat gemenskap för den som 

söker personlig utveckling. Det sticker ut från mängden av nyreligiösa rörelser då initiation 

endast är tillgänglig för män och detta i en uppsjö av religiösa uttrycksformer som i övrigt är 

kvinnodominerade. 
 
Med fokus på den personliga utvecklingen och individuella upplevelsen som frimureriet 

erbjuder blir det en attraktiv organisation för den religiöst sökande. Genom en marknadsanalys 

går det att finna ett flertal anledningar till varför man skulle vilja gå med i frimurarorden. Delvis 

av samma motiv som nämnts gällande individualisering. Man söker en upplevelse och 

eftersträvar att aktivt ägna sig åt självförbättring. Ytterligare motiv kan vara den kontaktyta som 

frimureriet erbjuder. Här samlas män, historiskt sett av en borgerlig bakgrund, och även om 

deras lagar menar att man ej ska diskutera saker som politik, religion eller affärsverksamhet är 

det ett utmärkt tillfälle att knyta fördelaktiga kontakter. Fördelen med nya vänskaper kan 

kopplas till den gamla frimureriska skrivelsen om att frimureriet finns till för att människor som 

annars hade förblivit främlingar skulle kunna lära känna varandra (Koltko-Rivera 2011:27).  
 
Att hålla fast vid traditioner och vara konservativ ses som fördelaktigt på den religiösa 

marknaden enligt McGuire (2002:296). Det blir intressant ur frimurarperspektiv, då de kan 

betraktas som konservativa i relation till hur deras verksamhet såg ut när den grundades på 

1700-talet och därmed kan anses erbjuda något som på många andra håll i dagens samhälle 

saknas. Däremot beskrivs det tidiga frimureriet av vissa forskare som ett progressivt avant-

garde som gestaltade upplysningens ideal (Önnerfors 2006:19). Utifrån detta kan det motiveras 

att frimureriet inte nödvändigtvis är en modern religiös rörelse eftersom den är relativt lik sin 

ursprungliga form. Däremot visade den, som ett hemligt sällskap på 1700-talet, flertalet av de 
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kännetecken som utmärker just en sådan rörelse och kan därmed, även om den svårligen går att 

beskriva som modern idag, betraktas som ett tidigt exempel på ett modernt uttryck för religion. 
 

9.2 Personlig utveckling 

Även om frimureriet verkar ha tappat medlemmar under de senare decennierna är det relevant 

att försöka förstå varför män fortfarande söker sig till denna tradition. Koltko-Rivera diskuterar 

vad frimurarorden har att erbjuda en man i dagens samhälle. Han utgår ifrån ett antal av 

samtidens attribut och nämner inledningsvis den kommunikationsteknologi som gör det möjligt 

för oss att nå människor världen över. Trots att dessa kommunikativa möjligheter finns har 

världen aldrig tidigare varit så konfliktfylld som den är idag. Han framhåller också att samhället 

är i behov av en allmän beteendeförbättring och att bemötandet av omvärlden behöver bli 

hövligare (Koltko-Rivera 2011:17). Här kan frimureriets självförbättrande och medmänskliga 

verksamhet passa in för att förändra människors bemötande av omvärlden och pliktkänsla mot 

sig själv och andra. 
 
Vidare kan den västerländska populärkulturen ses som materialistisk och kännetecknas genom 

en besatthet av kändisskap och rikedom vilket bortser från det andliga och leder till att 

människor blir olyckliga. Även om vi befinner oss i ett kunskapssamhälle där det är lättare än 

någonsin att finna information och fakta så råder det, enligt Koltko-Rivera (2011:18), en brist 

på visdom i samhället. Avslutningsvis menar han att människor idag, i synnerhet män, är mer 

socialt isolerade än någonsin tidigare utan att veta vad man ska göra för att åtgärda det. Till var 

och en av dessa punkter menar han att frimureriet kan erbjuda ett botemedel. Frimureriet är en 

broderskapsrörelse som går över politiska, religiösa, etniska och nationella gränser och ger män 

en möjlighet att utveckla sin hövlighet och tillägna sig visdom, något som är sällsynt men 

viktigt på 2000-talet. Han slår avslutningsvis fast att frimureriet är ett fordon för personlig 

utveckling (Koltko-Rivera 2011:17-18). 
 
Personlig utveckling är något som kännetecknar den religiösa individualiseringen som är ett av 

de narrativ om religion i den moderna världen som presenteras av McGuire. Här används en 

blandning av religiösa fenomen och traditioner för att berika individens liv och bidra till dennes 

personliga utveckling. Eftersom frimureriet erbjuder självförverkligande, kunskapsutveckling 

och tydliga etiska förhållningssätt kan detta vara en grund att bygga sitt individuella 
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meningssystem på. Intresset för ockultism och esoterism som kan ses på många platser i dagens 

samhälle kan även vara en bidragande faktor till ett intresse för nyreligiösa rörelser och 

ordenssällskap. Thurfjell (2015:117) framhåller den ökade populariteten för ockultism, 

esoterism och det övernaturliga i populärkulturen. Böcker från författare som Stephen King och 

Dan Brown, filmer och TV-serier som Arkiv X, Lost, Twilight och så vidare, kan alla ses som 

exempel på intresse för det övernaturliga och mysterier. Begreppet ockultur beskriver de 

esoteriska inslag som omger människan i vardagen och ett allmänt intresse för det som ligger 

fördolt. Detta understryker också att ockultism och esoterism blivit ett kluster av motiv, idéer 

och berättelser som förekommer på många olika platser i samhället (Thurfjell 2015:118). 
 
Detta allmänna intresse för det mystiska och okända speglar även det intresse för religion och 

andlighet som förekommer i det religiösa individualiseringsnarrativet. Utifrån det kan 

frimureriets roll i samtiden förstås som ett sökande efter en individuell upplevelse och etiska 

riktlinjer för självförbättring. Ett fokus på individuella upplevelser finns även inom andra 

nyreligiösa rörelser som exempelvis New Age, en del av dagens religiösa flora som erbjuder 

andra yttrandeformer och inriktar sig på individens utvecklande och upplevelser (Bogdan 

2006:115). I denna mångfald kan esoteriska rörelser, i kombination med det individualistiska 

synsätt McGuire tar upp, ses som ett uttryck för religiös synkretism där även frimurarorden 

passar in. Genom de anspelningar på antika ritualer och mysteriekulter som dröjer sig kvar i 

Svenska Frimurare Ordens verksamhet samt det fokus på samtida andlighet, individuell 

upplevelse och självförbättring är den frimureriska verksamhetens släktskap till nyreligiösa och 

esoteriska rörelser ett faktum. Därmed passar frimureriet in i dagens religiösa samhällsbild dels 

genom sin koppling till kristendomen och Sveriges religiösa arv och dels genom det intresse 

för ockultism, esoterism och mysticism som framträder på olika platser i samhället. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att Svenska Frimurare Orden går att beskriva som religiöst 

sällskap enligt Lincolns religionsdefinition, dock kan den inte med säkerhet definieras som en 

egen religion. Detta stämmer överens med vad Koltko-Rivera (2014:122) understryker genom 

att framhålla att frimureriet inte är en egen religion, men alltjämt går att beteckna som religiöst. 

Vår slutsats kring hur Svenska Frimurare Orden passar in i det moderna samhällets religiösa 

mångfald och det faktum att Ordens verksamhet än idag är en social mötesplats för män kan 

sammankopplas med vad Simonsen (2006:124) konstaterar kring frimureriets roll som 

utveckling av ett organiserat umgänge och sällskapsliv för borgerligheten på 1700-talet. 
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Dessutom hade de esoteriska elementen en attraherande funktion och skapade en nyfikenhet 

bland utomstående. Orden har en liknande funktion idag, dock med en mer klassöverskridande 

verksamhet. Trots sin månghundraåriga historia och tradition går de att betrakta som en del av 

en samtida nyreligiositet. De sociala vinsterna och mystiska inslagen lever vidare och gör 

frimureriet till något fängslande även i samtiden. 
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10. Didaktisk reflektion 

I lärarrollen kan kunskap om frimureriet och Svenska Frimurare Orden vara användbart på flera 

olika sätt, bland annat eftersom frimureriet, och den esoterism som kopplas till Orden, blivit 

alltmer vanligt förekommande i populärkulturella verk. Exempelvis i Dan Browns böcker Den 

förlorade symbolen och Da Vinci-koden samt filmer som National Treasure står 

ordensväsendet i centrum och man har tagit vara på dess mystik och symbolism för att skapa 

spännande och gåtfulla intriger. I och med detta är det möjligt att man som lärare i sitt arbete 

möter nyfikna elever med frågor om frimurarna. För att återknyta till Thurfjell (2015:117) och 

Bogdan (2006:115) kan elevernas nyfikenhet grundas i ett allmänt ökande intresse för esoterism 

och nyandlighet runt om i samhället. Man kan därigenom placera frimureriet i ett större 

perspektiv och koppla det till andra religiösa uttryckssätt som exempelvis new age, yoga och 

mindfulness. 
 
I läroplanen för gymnasieskolan kan stöd finnas i både kursplanen för Religionskunskap 1 och 

Religionskunskap 2 för att diskutera frimurarorden. Det finns däremot inga skrivelser som säger 

att de ska eller bör tas upp utan det krävs ett aktivt val från lärarens sida. Följande skrivelser 

visar tydligt att det inte är särskilt svårt att som lärare ge plats för frimureriet i undervisningen. 

I ämnets syfte för religionskunskap för gymnasieskolan framkommer att elevernas uppfattning 

om religion ska grundas i en öppen samhällssyn där olika livsstilar och livshållningar accepteras. 

Det samhälle som vi idag lever i präglas av en religiös mångfald och undervisningen ska ta 

avstamp i detta. Det framhålls även att eleverna ska utveckla respekt och förståelse för 

människors olika sätt att tänka och leva samt reflektera över hur religionen kan förhållas till 

etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk ställning (Skolverket 2011b:137). Den religiösa 

mångfald McGuire (2002:292) skildrar i individualiseringsnarrativet grundas i de 

valmöjligheter som ligger framför var och en när det kommer till att konstruera sitt eget 

religiösa meningssystem. 
 
Eleverna ska genom undervisningen och den kunskap de erhåller om olika religioner och 

livsåskådningar utveckla förmågan att orientera sig i den religiösa mångfaldens djungel och 

med hjälp av sina kunskaper skapa sig en egen uppfattning. Frimureriet är, som tidigare 

konstaterat, möjligt att kombinera med andra trosuppfattningar och en grundläggande kristen 

tro och passar därför in i detta konstruerande. Svenska Frimurare Orden är inte bara baserad på 

tro, ritualer och symboler, utan innefattar även hela livsstilen genom de etiska 
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förhållningsregler som de broderliga plikterna utgör. Eftersom elevernas religionsbild ska 

präglas av förståelse och acceptans för andras religiösa tillhörighet och livsval innefattar detta 

även frimurarna och liknande ordenssällskap. I Sverige är dessutom den frimureriska 

verksamheten relativt homogen i både kön och socioekonomisk ställning vilket även gör den 

intressant för analys och reflektion utifrån det centrala innehållet i Religionskunskap 1. Det står 

även i det centrala innehållet för kursen att eleverna ska få kännedom om både 

världsreligionerna och andra livsåskådningar (Skolverket 2011b:138). Till dessa kan även 

Svenska Frimurare Orden räknas och kan därmed i undervisningen verka som en representant 

för de livsåskådningar som kan klassas som ordenssamfund eller hemliga sällskap.  
 
I Religionskunskap 1 kan kopplingen göras genom de skrivelser som finns om etik och moral. 

Eleverna ska enligt det centrala innehållet kunna tolka och analysera teorier och modeller för 

etiska och moraliska föreställningar. De ska även utveckla förmågan att reflektera kring etiska 

frågor i förhållande till kristendomen och andra religioner samt livsåskådningar (Skolverket 

2011b:138). Utifrån detta kan kopplingen till Svenska Frimurare Orden och övrig frimurerisk 

verksamhet göras genom deras tydliga etiska förhållningsregler, de plikter som bröderna är 

obligerade att följa och det ständiga krav på självförbättring som de ställer på varandra. Svenska 

Frimurare Orden har även ett explicit samband med kristendomens läror och de etiska och 

moraliska regler som finns där. De har även ett tydligt fokus på medmänsklighet och 

välgörenhet som kan vara värd att uppmärksamma i förhållande till andra religioners och 

livsåskådningars etik. Därmed kan Svenska Frimurare Orden diskuteras som ett exempel på ett 

religiöst sällskap med tydliga direktiv för en persons moraliska handlingar och etiska 

förhållningssätt.  
 
I kursplanen för Religionskunskap 2 återkommer etik och moral och därmed kan det 

frimureriska perspektivet rymmas även där. Vad som är mer intressant är skrivelsen om att 

nyreligiösa rörelser, deras kännetecken och hur de kan kopplas till världsreligionerna ska tas 

upp (Skolverket 2011a). Här finns möjligheter att diskutera ordnar och hemliga sällskap samt 

sätta dessa i den större kontext som presenterats tidigare och innefattar såväl dem som new age, 

yoga och mindfulness för att nämna några exempel. Med tanke på de svenska frimurarnas 

uttalade relation till kristendomen blir dess relevans i relation till denna skrivelse ännu tydligare 

och man kan diskutera i vilken mån de är att förstås som en egen religion kontra en speciell 
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form av kristendom samt beskriva hur det svenska frimureriet utmärker sig i jämförelse med de 

flesta andra frimurarordnar runtom i världen. 
 
Som lärare i kursen ska man även ta upp privatreligiositet samt vad religioner och 

livsåskådningar har för betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på 

jämställdhet (Skolverket 2011a). Frimureriet har ett tydligt fokus på individen och dess 

utveckling och kan därmed vara intressant ur ett individuellt perspektiv. Eftersom det är ett 

ordenssällskap som endast är öppet för män kan man självklart föra någon form av 

genusresonemang gällande dess verksamhet och fråga sig vad det egentligen säger om 

frimureriet. Man kan också diskutera den gemenskap som finns i logerna, hur bröder ska 

bemöta varandra och hur detta kan påverka gemenskapen samt skiljer den från hur medlemmar 

i andra samfund betraktar och behandlar varandra. Möjligheterna är många. 
 
Avslutningsvis ska man som lärare inte helt utesluta det ypperliga formatet studiebesök vad 

gäller ämnet Svenska Frimurare Orden. Eftersom den har öppnat upp sig betydligt mot 

allmänheten efter mediala skriverier på 80- och 90-talen samt kungens “abdikerande” från 

rollen som stormästare är det faktiskt möjligt att man kan få göra ett besök på närmsta loge, få 

se de olika rummen, studera symboliken och ställa frågor till en lokal broder. Lena Roos, 

universitetslektor i religionshistoria vid Uppsala Universitet, skriver i boken Religionsdidaktik 

- mångfald, livsfrågor och etik i skolan (2011) om fördelarna med studiebesök som 

undervisningsmetod. Att få en guidad tur i en kyrka eller annan sammanträdeslokal av en 

medlem i församlingen kan vara till stor nytta eftersom det är en person som är väl bevandrad 

i såväl lokalerna som den religiösa läran och att eleverna därmed kan ta tillfället i akt få utlopp 

för sin nyfikenhet genom att ställa frågor (Roos 2011:207). Detta kan vara ett alternativ för ett 

annorlunda undervisningsupplägg, att avlägga ett studiebesök vid exempelvis den lokala 

frimurarlogen och få en guidad tur av en medlem i Svenska Frimurare Orden. 
 
Roos (2011:208) framhåller även att genom ett studiebesök kan religionens exotism lyftas fram, 

alltså att rundturen fokuserar på det som är obekant för eleverna och som därmed kan leda till 

vidare nyfikenhet men även ett främmandeskap. Genom att lyfta fram det som är annorlunda 

och okänt görs religionen mer exotisk för besökarna. Detta kan enligt Roos (2011:209) både 

vara en för- och nackdel, beroende på syftet med besöket. Om besöket syftar till att få insyn i 

frimurarnas lokaler och den verksamhet som inte går att upptäcka via skolböcker är exotismen 
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inte fel. Något som även är intressant att notera är att på grund av frimureriets stämpel som 

hemligt sällskap kan ett besök hos logen verka avmystifierande på eleverna, då de får besöka 

den mystiska platsen och upptäcka att det inte är lika uppseendeväckande som i 

populärkulturella skildringar. Detta fenomen är däremot mycket individuellt och ett besök hos 

en frimurarloge kan påverka eleverna på många olika sätt. Något som kan konstateras är dock 

att besöket kan komma att väcka tankar och funderingar hos eleverna som sedan kan leda till 

intressanta diskussioner i klassrummet, samt en episod i religionsundervisningen eleverna sent 

kommer att glömma. 
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