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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att redogöra för vad som gäller rent juridiskt när 

yttrandefrihetslagen kommer i krock med religionsfrihetslagen. Uppsatsen bygger på studier 
som genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod, alltså lag, förarbeten, doktrin och 
praxis. Det är många frågeställningar som kan beröras gällande yttrandefrihetslagen, därför 
har jag begränsat mig till frågor som har med religion att göra, exempelvis när någon 
inskränker någon annans religion med hjälp av yttrandefriheten.  

Människan har av naturen rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet. Människan har rätt att 
ha vilken tro eller religion hon vill utan att denna rätt skall bli inskränkt. Vi har även en 
lagstiftning som ger oss denna rätt. Men den här friheten får inte sträcka sig så långt att vi 
tvingar folk att ha en och samma tro eller försöker påverka dem att ha samma religion som oss 
själva.  

 Sverige har sedan 1766 en lag som garanterar yttrandefrihet, samt sedan 1951 en lag som 
garanterar religionsfrihet.  Religionsfrihet innebär att det står var och en fritt att utöva en 
religion eller att avstå från detta. Denna slags frihet skall garanteras av samhället eller staten, 
som en given politisk frihet i en demokrati.  

Enligt lag får varje medborgare även yttra sig fritt i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 
meddela upplysningar samt uttrycka, tankar, åsikter och känslor. Men hur långt sträcker sig 
denna frihet när vi yttrar oss kring religion? I Sverige bor det folk från i stort sett alla delar av 
världen med olika religioner och kulturer. Många visar sin tro genom att klä sig på ett visst 
sätt. Hur blir det då exempelvis om man söker arbete i Sverige. Påverkas ens möjligheter att 
få arbete av sättet att utrycka sin tro. Kan exempelvis en muslimsk kvinna bli nekad ett arbete 
på grund av att hon bär slöja? Vidare, får jag som svensk utrycka mig om olika religioner med 
hjälp av min yttrandefrihet? Eller kommer detta att anses som en religionskränkning? 
Yttrandefrihetslagen garanterar oss rätt att yttra oss fritt i vilket ämne som helst, men denna 
frihet har dock begränsningar, tillkomna av olika skäl, vilka är uppräknade i regeringsformen. 
Att inte kränka någon annans religion är just en av dessa begränsningar. Det är här 
yttrandefriheten kolliderar med religionsfriheten. 

Jag har i denna uppsats försökt klargöra vilka av ovannämnda lagstiftningar som är 
viktigast för att ett demokratiskt samhälle skall fungera. Det jag kom fram till var att 
yttrandefriheten är av stor betydelse för att ett demokratiskt samhälle skall kunna fungera. 
Religionsfrihet är viktig men det är tack vare yttrandefriheten som religionsfriheten finns till.  
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1 Inledning 
 
Religionsfrihet samt yttrandefrihet är viktiga på många sätt, för att ett demokratiskt land skall 
kunna anses vara demokratiskt. Religionsfriheten reglerar inte enbart det en person har rätt att 
göra eller säga i samhället, utan berör även frågor om ekonomiskt stöd till olika trossamfund.  
Den fungerar dessutom som en garanti för att våra värderingar om tolerans eller respekt för 
andras religions uppfattningar.  Religionsfriheten är i vissa fall dock lika svår som den är 
viktig att tillämpa, det är just för att det sällan är lätt att göra alla tillfreds. Religionsfriheten är 
behandlad i många centrala rättsdokument. Artikel 18 i FN:s universella deklaration om de 
mänskliga rättigheterna från 1948 gör gällande att: 

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet . Denna rätt innefattar 
frihet att byta religion eller tro och ensam eller gemenskap med andra offentligt eller 
enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänster och 
iakttagande av religiösa sedvänjor. 

 
I Europakonventionens artikel 9 (1) daterad 1950 klargörs det att: 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar 
frihet och byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, 
sedvänjor och ritualer. 
 
Europakonventionen har utarbetas utifrån FN-deklarationen.  Regeringsformen från 1972 
behandlar i andra kapitlet grundläggande fri- och rättigheter. 
Det är tämligen vanligt att skilja på intern och extern religionsfrihet. Den interna friheten 
innebär att människan har rätt att tro hur hon vill. Den är absolut, och kan aldrig 
inskränkas eller åsidosättas. Den externa religionsfriheten reglera vilken grad en människa 
har rätt att manifestera sin tro eller religion, så som att genom föra ritualer eller bära 
symboler. Den friheten kan inskränkas. En människa tillåts alltså att tro, men inte agera 
som han eller hon vill. Det är just då frågan om religionsfriheten kommer upp, alltså är det 
ofta den externa religionsfriheten som är aktuell i olika beslut och debatter. Vidare så är 
det här yttrandefriheten och religionsfrihet kommer i konflikt med varandra. 
 
Yttrandefriheten ger mig som individ rätt i att ett demokratiskt land som Sverige yttryck 
mig i tal och skrift, samt föra diskussioner och debatter inom vilket ämne som helst. 
Begränsningen är då man inskränker på någon annans rättighet, t.ex. rättighet till religion. 
Men denna begränsning hindrar inte individer från att tycka och tänka om andra 
religioner. I så fall skulle man inte kunna kalla det för yttrandefrihet. 
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2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka yttrandefrihetens gränser samt dess eventuella kollision 
med religionsfriheten. Vi lever i ett demokratiskt samhälle, där alla har rätt att utrycka sig fritt 
i tal och skrift. Men denna frihet har en begränsning som innebär att inte inskränka individens 
integritet. Hur långt sträcker sig denna begränsning när det gäller religionsfriheten? Syftet är 
att fördjupa mig på religionsfrihetens område, eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt 
samhälle med olika religioner. 
 

 

2.1 Avgränsning 
 
Eftersom fördjupningen kommer att ske inom religionsfrihets område så berörs inte alla 
områden som har med yttrandefriheten att göra. Uppsatsen kommer bland annat att inte beröra 
homosexuella eller den enskilda personens integritet som blir kränkt genom media i form av 
fotografering m.m., utan mer om religiösa folkgrupper, t.ex. Islam och judendomen. 
 

 

2.2 Metod 
 
Den metod som har används är traditionella juridiska metoden, genom informationshämtning 
från lagtext, doktrin, rättsfall och förarbeten. Även sökningar i Internet och olika juridiska 
tidskrifter har gjorts. Litteratursökningar har skett med hjälp av Luleå Universitetsbiblioteks 
sökmotor Lucia och samt databasen Karnov. 
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3 Yttrandefrihetens historia 
 
I Sverige infördes den första tryckfrihetsförordningen (TF) redan år 1766. Den var den äldsta 
mera utförliga lagen i världen på tryckfrihetsområdet. Genom den avskaffades censur utom i 
fråga om teologiska skrifter. Gustaf III begränsade emellertid tryckfriheten i etapper och 
denna snävare inställning rådde till år 1809, då landet fick en annan konstitution.  I samband 
därmed tillkom 1810 års TF som gavs karaktär av grundlag. 1 
1810 års TF reviderades omgående och 1812 fastställdes en ny TF. I den här äldre 
tryckfrihetsförordningen fanns det betydligt fler åsikter som kunde vara straffbara. 1812 års 
TF nämner t.ex. händelse mot Gud, förnekelse av ett liv efter detta, lagstridiga yttranden mot 
konungen, smädliga uttryck mot rikets städer och mot dess ämbetsmän samt mot främmande 
makt. Dessa inskränkningar mot yttrandefriheten försvann i vårt land i mitten på 1970-talet.2  
År 1976 infördes också skyddet för konstnärlig verksamhet.  Den TF vi har idag bygger på de 
äldre principerna. Yttrandefriheten i de tryckta skrifterna reglerades alltså av TF, som är 
grundlag. I början hade yttrandefriheten i tryckta skrifter fått en starkare skydd än andra 
massmedier. Teknikens utvecklig har gett yttrandefriheten nya uttrycksformer. Radio, tv och 
film kompletterar det tryckta ordet och möjliggör en omfattande information i ljud och bilder. 
De nya massmedierna har lett till behov av lagstiftning. 

 

 

3.1 Yttrandefrihet 
 
Tre av våra fyra grundlagar har regler om yttrandefrihet: regeringsformen (RF), 
tryckfrihetsförordningen (TF) och den nya yttrandefrihetsgrundlagen(YGL). Regeringsformen 
slår i första kapitlet fast att ”folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning” och räknar i andra 
kapitlet upp en rad grundläggande fri och rättigheter, däribland yttrandefrihet och 
informationsfrihet samt religionsfrihet. Med yttrandefrihet menas rätten att i vilken form som 
helst ”uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Informationsfrihet betyder rätt att själv skaffa 
”upplysningar” och att ” i övrigt taga del av andras yttrande”.  3  Religionsfrihet innebär både 
frihet från religion och frihet till religion att fritt omfatta religiösa normer, traditioner, 
beteenden och utövning. Det skydd grundlagarna ger medborgaren gäller framförallt gentemot 
staten, mot ”det allmänna”. Om en person kränker en annans yttrandefrihet, t.ex. med våld 
hindrar honom från att tala eller skriva är det vanligt lag som ska tillämpas. 4 
Regeringsformens 2 kap 1§ lyder så här ” varje medborgare är gentemot det allmänna 
tillförsäkrad frihet att i tal skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Skulle 2 kap 1 § tolkas bokstavligen behövde inte mer 
sägas om yttrandefriheten i vårt land men till skillnad mot t.ex. religionsfriheten är den i 
Själva verket inte så obegränsad som paragrafen gör gällande. Vidare i regeringsformen 
kapitel 2 paragraf:12 står det att rättigheterna får begränsas genom lag.5 ”De fri- och 
rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den 

                                                 
1 Nisser W Carl: tryckfrihet och annan yttrandefrihet s. 14 
2 Gunnar Gunnar & Nami Elena: Allas värde och lika rätt s.173 
3 Olsson Anders R : Yttrandefrihet & tryckfrihet (1997) s.17 
4 Olsson a. a. s.17 
5 Gunnar & Nami: a.a.s.169 
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utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag.” 6 De lagar som omgärdar 
yttrandefriheten är två, TF från 1949 och YGL från 1992. Men de omfattar bara vissa typer av 
yttranden. TF omfattar de yttranden som görs i tryckta texter och YGL de yttranden som görs 
med hjälp av tekniska utrustningar t.ex. radio, tv, film eller video. Yttranden på internet 
omfattas av lagen, om ansvarig utgivare går att identifiera.  Svenskarna är inte bara 
underkastade svensk lag utan man måste ta hänsyn även till europakonventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som sedan den första 
januari 1995 utgör en del av vår grundlag. Konventionens villkor för yttrandefrihet lyder:  7 
 

 

3.2 Artikel 10 i Europakonventionen 
 
(1). Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet 
samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig 
myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna 
artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller 
biografföretag. 
(2). Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och 
skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, 
inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella 
säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, 
till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, 
till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att 
förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla 
domstolarnas auktoritet och opartiskhet. 
 
Den svensk som anser sig av staten ha berövats de rättigheter som står inskrivna i 
konventionen kan vända sig till Europadomstolen i Strasbourg och överklaga de domslut som 
fattas av svensk domstol. Så som de svenska domstolarna vakar över att medborgarna håller 
sig inom lagens gränser vill också Europadomstolen kontrollera att staterna håller sig till sina 
åtaganden gentemot medborgarna. 8 
För att Europadomstolen skall godkänna att en inskränkning fått ske i en individs 
yttrandefrihet krävs att tre kriterier uppfylls. 
 

1. Ingreppet mot den som framför åsikten måste vara lagligt motiverat. Och den 
åberopade lagen måste vara så utformad att en person klart kan utläsa konsekvenserna 
av sin handling.  

2. Ingreppet måste uppfylla något av de krav som artikel 10 beskriver: ”hänsyn till 
statens säkerhet den territoriella integriteten, den allmänna säkerheten, förebyggande 
av oordning och brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av annans goda namn och 
rykte eller rättigheter, förhindrandet av att förtroliga underrättelser spridas eller 
upprätthållandet av domstolarnas auktoritet och opartiskhet”. 

                                                 
6 Utdrag ur lagboken: regeringsformen kapitel 2 
7 Gunnar & Nami: a.a. s.170 
8 Gunnar & Nami a.a. s.171 
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3. Men det krävs också att en rättslig åtgärd mot någon som uttrycker en åsikt måste 
vara ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”. 

När det gäller tionde artikeln så finner man att det är tredje kriteriet som väger tyngst. 

 

3.3 Yttrandefrihetens kanaler 
 
Yttrandefriheten är indelade i tre kanaler 1 där yttrandena framförs muntligt och inte bevaras. 
2 sådana där yttrandena också är mutliga men kan bevaras och spridas genom ett tekniskt 
instrument. 3 sådana där yttrandena uttrycks i text eller bilder. 

 

3.3.1 Mutliga Yttranden 
 
Förr i tiden var yttrandena muntliga, innan skrivna meddelanden kunde sprida sig i större 
upplagor och läsas av en allmänhet. Makthavarna stävade därför efter att kontrollera de skilda 
talarstolarna. De viktigaste talarstolarna kunde man återfinna på torget, i kyrkan på teater och 
i folkförsamlingar. Att framföra en åsikt vid en demonstration i Sverige är i princip 
oinskränkt. Man får i förväg söka efter någon skydd i YGL. 9 En demonstration kan 
förhindras om den stör trafiken eller om det finns uppenbar risk som kan leda till våldsutbrott. 
Enligt artikel 2:14 i RF får begränsning ske ”av hänsyn till rikets säkerhet”. Inte heller i 
kyrkorna har yttrandefriheten alltid varit oinskränkt. Under enväldet i Sverige fick präster inte 
beröra politiska frågor i sina predikningar.  Ett exempel utgör Moraprästen Jacob Boethus 
som i en predikan angrep det sätt på vilket Karl XII uppfattade sin makt. Jacob dömdes till 
livslångt fängelsestraff. 

 

3.3.2 Yttranden som sprids genom teknisk utrustning 
 
Forskaren Jochen Hörisch har myntat uttrycket ”Übertragungs Medien” om de tekniska 
uppfinningar som kan förmedla mutliga yttranden till personer som befinner sig utom synhåll 
för den talande. Dit hör t.ex. cd, film och video. Tv och radio är de viktigaste. Det som 
utmärker dessa medier är att de kraftigt ökar, samt att informationen kan sparas och upprepas 
vid flera tillfällen. Denna karaktär av varaktighet borde göra dem farligare ur statsmakarnas 
perspektiv. Men trots detta har den ändå fått en starkare skydd än muntliga yttranden. Här är 
det inte individernas yttranderätt som skyddas utan medieförtagarnas rätt att vara oberoende 
gentemot staten. Filmen i Sverige är princip grundlagsskyddad, men vi har även en filmcensur 
som i princip har rätt att avgöra vad som får visas på bio även när det gäller andra än 
minderåriga. För de filmer som inte visas offentligt gäller ett tillägg till TF och YGL som 
förbjuder ”olagliga våldsskildringar” på video. Men nu för tiden så finns andra nya medier 
som när det gäller våldsskildringar är betydligt farligare, t.ex. dataspel där till och med 
åskådaren deltar i våldet. Troligen behöver lagstiftningen en liten förändring när det gäller 
film. 10 

                                                 
9 Göran Gunnar & Elena Nami: Allas värde och lika rätt s.178 
10 Göran Gunnar & Elena Nami: Allas värde och lika rätt s. 180 
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3.3.3 Yttranden som sprids via text och bild 
 
År 1766 när förhandscensuren avskaffades i vårt land var det inte enbart en seger för dem som 
önskade ge författarna frihet att skriva vad de ville. Författarnas intresse sammanföll med 
myndigheternas. För dem var censuren besvärande. Hade en text godkänts av den statliga 
censorn innebar det att staten åtog sig rollen som ansvarig utgivare. Och detta ville staten 
undvika.11 Censorerna var som någon typ av advokater som hjälpte författarna från faror som 
kunde hindra dem från att få sina skrifter spridda. De som utförde granskningen var oftast 
lärda herrar som själva hade behov av så stor frihet som möjligt. Skyddet för den tryckta 
texten inskränker sig inte till frihet från förhandsgranskning. TF och YGL innehåller två 
viktiga garantier. Åtal får enbart väckas av justitiekanslern och mål avgörs av jury.  Ett mål 
som kom upp till justitiekanslern (JK) gällde en föreläsare vid Umeå universitet 1997 då en 
nynazist tillåtits medverka. Föreläsaren dömdes till fängelse och seminarieledaren avstängdes 
från sitt forskningsuppdrag.  Bestämmelser att JK äger rätten att besluta om åtal skall väckas 
är ett ytterst verksamt skydd för yttrandefriheten. Det finns de som är missnöjda med 
situationen. I Sverige är pressen den tredje statsmakten. I andra länder den fjärde. Men detta 
beror inte på att pressen har en starkare ställning hos oss utan på att domstolarna har en 
svagare.12 
När YGL kom till diskuterades om också konstgallerier skulle inkluderas i skyddet men man 
var osäker på om man kunde anförtro galleriägaren det ansvar som krävdes. Det innebär att de 
enda bilderna som idag är grundlagsskyddade är de som ingår som illustrationer i en trycksak. 
Om till exempel någon förgriper sig på ett barn och det tas ett fotografi i samband med detta 
är det självklart en del av brottet och det kan också bli ytterligare ett brott när den sprids till 
andra pedofiler. När det gäller text och bild har metoderna för distribution radikalt ändrats 
under senare tid. Nu kan bilder och tester skickas i samma ögonblick som de tas med hjälp av 
mobilen eller internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Gunnar& Nami: Allas värde och lika rätt s. 181 
12 Gunnar & Nami: Allas värde och lika rätt s. 182 
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4 Religionsfrihets bakgrund 
 
I Sverige garanterades religionsfriheten av en särskild lag från 1951, samt av regeringsformen 
från 1974. Även Europakonventionen som mänskliga rättigheter, som från och med 1995 är 
integrerad i svensk lagstiftning, tryggar religionsfriheten. Den europiska historien visar att 
religiös tolerans genom tiderna varit något mycket ovanligt. Religionen har inte setts som en 
privat sak, utan liggande kultur och samhällsmönster. De avvikelser som av och till uppstått 
utgjorde därmed hot mot samhällets existens, långt utanför den enskildes egen intresse. 
Minoritetsreligioner och vad som uppfattas som kätterska avvikelser har nästan alltid förföljts 
i den kristna världen.13 
 
De främmande trosbekännarna som kom till norden blev stadigvarande och var helt enkelt 
tvungna att låta döpa sig i den lutherska kyrkan. Prästerna i Sverige tolererade inte andra 
religioner det var enbart kristna . Det var framför allt judarna som konverterade sig till den 
lutherska kyrkan. Under 1600 talet krävde starka röster att barn till reformerta skulle 
tvångsomhändertas och fostras i den ”rätta lutherska läran”.14 
Under 1700 talet började emellertid den lutherska konformismen ge vika för mera 
sekulariserade upplysningsklimat. 1718 garanterade Karl XII de muslimer och judar som 
kommit till Karlskrona för att kräva in de skulder som kungen ådragit sig i det osmanska riket, 
att fritt få utöva sin religion. Framför allt var det merkantila intressen som drev fram dem 
förändrade inställningen till religiösa minoriteter. Exempelvis lyckades industrimannen Jonas 
Alströmer utverka att de reformerta invandrare som var anställda hos honom gavs viss 
religionsfrihet. 15 
Några år senare biföll riksdagen en motion om religionsfrihet som öppnade vägen för katolska 
och judiska bosättningar i Sverige. Exempelvis så fick judarna endast bosätta sig på ett fåtal 
platser och endast sysselsätta sig med vissa specifika yrken. Äktenskap mellan judar och icke-
judar var inte heller tillåtna. Men strävan efter att få rättigheter fortsatte. Genom en 
grundlagsändring 1870 fick judar och katoliker med något undantag fulla politiska rättigheter. 
En möjlighet som kom för de kristna under 1873 kallades dissenterlag där medlemmar i 
svenska kyrkan kunde anmäla utträde hos sin kyrkoherde och övergå till och offentligt utöva 
sin religion i någon av de av kungen erkända församlingarna utanför den evangeliska -
lutherska. För de som ville övergå till ett icke-kristet samfund eller helt stå utanför något 
samfund alls, var detta fortfarande en omöjlighet och denna regel kvarstod långt in på 1900-
talet. 16 
Utvecklingen mot ökad religionsfrihet nådde en höjdpunkt i och med 1951 års 
religionsfrihetslag. Den var avsedd att omforma och anpassa den religionsfrihet, som trots allt 
varit erkänd sen långt tid. 
1§ Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn 
eller åstadkommer allmän förargelse. 
2§ Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig 
med andra 

                                                 
13 Karlsson Pia & Svanberg Ingvar: religionsfrihet i Sverige. S. 9 
14 Karlsson& Svanberg a.a. s. 9 
15 Karlsson& Svanberg a.a. s.10 
16 Karlsson& Svanberg a.a. s.11 
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3§ För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som allmänhet äro stadgade för 
sammankomst, till vilken allmänheten har inträde. 
4§ Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse 
vare utan verkan. 
Mes trossamfund förstås, förutom svensk kyrkan, sammanslutning för religiösa verksamhet 
vari ingår att anordna gudstjänst. 
 
Till de religiösa förändringarna i Sverige hör att religionen som ideologi tappat mark i det 
offentliga livet, något som är specifikt för övervägande protestantiska länder. I sin bredda 
upplagda undersökning framhöll David Martin att Sverige numera är ett sekulariserat land. 
Det är allt färre människor som har någon Gudstro. Många människors enda kontakt med 
kyrkan upprätthålls i dag genom förrättningar, det vill säga dop, konfirmation, vigsel och 
begravning.   17 
 
Lagen om religionsfrihet från 1951 upphörde i och med att två nya lagar togs i bruk, den 
första januari 2000 i samband med skiljandet mellan stat och kyrkan i Sverige. Den nya lagen 
1998:1 591 om svenska kyrkan reglerar förhållandet för svenska kyrkan. Övriga samfund 
regleras genom lag (1998:1 593) om trossamfund. Med trossamfund avses en gemenskap för 
religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst. I första paragrafen regleras vad 
som avses med religionsfrihet. 
1§ Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
2§ Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det 
ingår att anordna gudstjänst. 18 
 
Regeringsformen från 1972 behandlar i andra kapitlet grundläggande fri- och rättigheter. 
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 
 
1§ Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor, 
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av 
andras yttranden, 
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring 
eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats, 
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, 
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.19 
 
När det gäller yttrandefriheten enligt 2 kap 1 § första stycket 1 RF så får den i viss 
utsträckning begränsas genom lag (2 kap. 12 och 13 §§ RF). Mera allmänna ramar för en 
sådan begränsning är att den får göras endast för att tillgodose ett ändamål som godtagbart i 
ett demokratiskt samhälle, och aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 
ändamål som föranlett den och inte heller sträcka sig långt att den utgöt ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar samt inte göras enbart på grund av 
politiska, religiösa, kulturell eller annan sådana åskådningar (12 § andra stycket). Vidare 
anges i 13 § första stycket ett antal särskilda intressen med hänsyn till vilka yttrandefriheten 
                                                 
17 Karlsson& Svanberg a.a. s. 13 
18 Utdrag ur lag (1998:1593) om trossamfund.   
19 SFS 1974:152 regeringsformen 
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får begränsas, en uppräkning som kompletteras med att denna frihet i övrigt får begränsas om 
särskilt viktiga skäl föranleder det.  I andra stycket anges att det vid bedömandet av vilka 
begränsningar som får ske med stöd av första stycket särskilt skall beaktas vikten av vidaste 
möjliga yttrandefrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella 
angelägenheter. 
 
12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i 
den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får 
de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 
§. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som 
anges i 14 § första stycket andra meningen. 
 
Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så 
långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. 
Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 
åskådning. 
Dagens multireligiösa svenska samhälle stöter allt oftare på frågor om hur för religionernas 
självklara och viktiga religiösa handlingar skall bemötas av samhälle och lagstiftningen. När 
företrädare för olika religiösa trosriktningar önskar genomföra den för dem självklara 
religionsutövningen i landet det är då som religionsfrihetens möjligheter och gränsdragningar 
blir viktiga. 
 

 

4.1 Religionsfrihet i Sverige 
 
Ett exempel på problem som man kan möta på i det svenska samhället, när det gäller 
religionsfrihet i konflikt med rådande rättstolkning, är följande fall. När dödsboet efter den 
avlidne buddhisten hos länsstyrelsen ansökte om rätt att få förvara askan efter den avlidne i ett 
husaltare så önskade man handla enligt sin traditionella österländska syn på liv och död. 
Enligt den svenska begravningslagen (1990:1144) får den avlidne gravsättas på allmän eller 
enskild begravningsplats och därför åberopade dödsboet religionsfrihet för att få tillstånd ett 
särskilt beslut rörande husaltaret. Visserligen har regeringen rätt att föreskriva att under viss 
förutsättning, kan den avlidnes aska strös ut på annan plats varvid länsstyrelsen ger tillståndet. 
Men det innebär inte att den buddhistiska familjen kan förvara askan av den avlidne hemma i 
lägenheten. 20 
Ett annat problem som man ofta träffar på är att i Sverige få slakta enligt traditionell judisk 
Kosher- och muslimisk Halal metod. Den i Sverige alldeles utmärkta djurskyddslagen 
(1988:534) föreskriver att djuret skall bedövas före slakt, vilket inte är förenligt med den 
traditionella slaktmetoden inom religionerna. Det finns många andra problem. Ett annat 
exempel är kvinnornas slöja och judiska pojkarnas omskärelse. 21 
 

                                                 
20 Göran Gunnar & Elena Nami: Allas värde och lika rätt s. 189 
21 Gunnar & Nami a. a. s. 13 
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4.2. Rättspraxis  

4.2.1 JO 1990/91:244 
 
Att en offentlig arbetsgivare vid utredning eller bedömning av en anställds sätt att sköta sitt 
arbete kommer in på frågor som berör den anställdes religionsutövning på arbetsplatsen kan 
inte anses utgöra en kränkning av den grundlagsskyddade religionsfriheten 
 
Anmälan 
 
I tidningen Dagen förekom den 22 och 23 februari 1989 två artiklar som berörde en händelse 
vid Östersunds sjukhus. Enligt artiklarna hade följande inträffat: En patient på sjukhuset hade 
önskat att en kurator skulle bedja tillsammans med henne, vilket kuratorn samtyckte till. Efter 
bönestunden hade kuratorn blivit kallad till förhör hos sjukhusledningen, som skulle ha 
behandlat det inträffade som ett "brott". - Åke Trossö anmälde sjukhusledningens handlande 
till JO och begärde att JO skulle klarlägga offentligt anställdas rätt att fritt få utöva sin 
religion "när förutsättningar för detta föreligger jämlikt regeringsformens 2 kap. 1 § 6 p". 
 
Utredningsåtgärder 
 
Från hälso- och sjukvårdsnämnden i Jämtlands läns landsting infordrades utredning och 
yttrande. Kyrkoherde Sven Helmerius, Frösön, inkom därefter som ombud för kuratorn i fråga 
med upplysningar, varefter från hälso- och sjukvårdsnämnden infordrades ytterligare 
utredning och förnyat yttrande. Det så uppkomna utredningsmaterialet delgavs kuratorn, som 
därefter inkom med upplysningar och synpunkter. 
 
Utredningens resultat 
 
Klinikchefen vid den klinik där kuratorn tjänstgjorde blev uppringd av anhöriga till en åldrig 
patient på avdelningen. De anförde därvid klagomål mot bl.a. kuratorns uppträdande vid deras 
besök hos patienten några dagar dessförinnan. Klinikchefen, som tidigare mottagit klagomål 
mot kuratorn, företog i anledning av telefonsamtalet utredning beträffande kuratorns arbete. I 
denna utredning har de till JO anmälda förhören ingått. 
 
Bedömning 
 
JO Norell Söderblom anförde i sitt beslut i ärendet den 14 september 1989 följande. 
En huvudpunkt i anmälan är frågan om den offentligt anställdes rätt att i enlighet med 2 kap. 1 
§ 6 p regeringsformen fritt få utöva sin religion. 
Av hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande framgår att sjukhusledningens inställning till att 
anställda ber tillsammans med patienter är följande: Om en patient själv önskar be 
tillsammans med en anställd är det den anställde som själv avgör om en gemensam bön skall 
komma till stånd. Med tanke på patienternas beroende ställning till de anställda har även 
klargjorts att de anställda inte får försöka påverka patienter att delta i bön eller andra religiösa 
handlingar. 
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JO har i ett tidigare beslut (den 30 september 1986, dnr 1352-1983) uttalat följande, som 
visserligen hade avseende på yttrandefriheten men som också kan tillämpas på 
religionsfriheten.  
Yttrandefriheten är begränsad på olika sätt. Flera begränsningar har införts lagstiftningsvägen. 
Som exempel kan nämnas ärekränkningsbrotten, som innebär att vissa uttalanden kan vara 
straffbara. Förutom inskränkningar av detta slag måste man också räkna med att det föreligger 
andra begränsningar som gör att yttrandefriheten rent faktiskt inte kan utnyttjas vid varje 
tillfälle. Exempelvis kan en lärare som åtagit sig att hålla en lektion i ett visst ämne inte ta 
lektionstiden i anspråk för att förmedla sina åsikter i något annat ämne. På samma sätt 
förhåller det sig på andra arbetsplatser, offentliga och privata. Arbetsgivaren måste kunna 
ställa krav på att arbetsuppgifterna fullgörs även om detta innebär en begränsning av de 
anställdas möjligheter att just då begagna sig av yttrandefriheten. 
 
 

4.2.2 Fallet Green  
 
Åke Green pastor inom pingstkyrkan, framförde predikan” är homosexualitet en medfödd 
drift eller onda eller onda makters spel med människor” i Borgholm den 20e juli 2003 inför 
ett femtiotal personer. Åklagaren väckte vid Kalmar tingsrätt åtal mot Å.G. för hets mot 
folkgrupper, enligt BrB 16:8, p.g.a. den stora uppmärksamheten artikeln väckte och innehållet 
i pastorns predikan. Tingrätten anförde att Å.G. genom sin predikan i offentlig lokal och 
genom försöket till att nå ut till så många sim möjligt genom inbjudan till media har haft 
uppsåt att sprida sina uttalanden. Spridningsrekvisitet i BrB 16:8 var således uppfylld. Rätten 
påpekade dock att en person har rätt att förkunna och påverka andra i sin mission då detta 
fastslogs i målet Kokkinakis mot Grekland. TR menade dock att det inte handlar om Å.G: s 
rätt till att förkunna sin övertygelse. Det aktuella är istället om han gjort otillåtna uttalanden 
som faller in under bestämmelsen BrB16:8. TR anförde att en person inte kan gömma sig 
bakom bibelord för att uttrycka kränkande åsikter om en viss folkgrupp. TR menade att det 
skulle gå för långt om man genom religionsfriheten accepterade uttalanden som kränkte andra 
människors rättigheter. Därför dömde TR Å. G. för hets mot folkgrupper till en månad 
fängelse.  
I hovrätten ansåg man att de uttalanden Å. G anförde i predikan utgörs av bibelcitat som 
knutits samman med egna ord och tolkningar. HovR lyfte fram vad som sagts i förarbetena till 
lagen, bl.a. att alla yttranden eller uttryck för missaktning som innehåller omdömen om viss 
grupp inte är straffbelagda. Syftet med BrB 16:8 är inte att hindra resonemang och 
diskussioner om homosexualitet i t.ex. kyrkan. För att ett uttalande skall vara straffbart krävs 
att detta överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande homosexuella 
som grupp och dessutom skall uttrycken alltid bedömas i sitt sammanhang. Rätten anförde att 
inget tyder på att Å. G använt predikosituationen som täckmantel för att angripa 
homosexuella som grupp. Syftet med predikan var, enligt rätten, att förklara och presentera 
den trosuppfattning och syn på bibeltexterna som Å. G står för. HovR friade Å.G. 
Högsta domstolen är i samma linje som hovrätten de frikänner Å.G. HD konstaterade mot 
bakgrund av Europadomstolens praxis att Å.G. inte yttrat sig hatfullt. Det var inte hat mot 
homosexuella. 22 
 
 

                                                 
22 NJA 2005 s. 805 
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4.3 Den Europiska konventionen 
 
Europiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna kan anses ha en stark ställning i Sverige. Konventionen som Sverige ratificerat är 
från 1950 och tillämpbar i Sverige. Sedan 1 januari 1995 är Europakonventionen tillsammans 
med tilläggsprotokoll inkorporerad i svensk lag. I artikel 9 regleras tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet. 
 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 
innefattar frihet och byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med 
andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 
undervisning, sedvänjor och ritualer. 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar, 
som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 
hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller 
moral eller till skydd för andra personers fri och rättigheter.23 

 
 

4.3.1 Europadomstolens praxis på yttrandefrihetsområdet 
 
Den Europiska domstolen för mänskliga rättigheter har fastslagit en koppling mellan 
religionsfrihet och demokrati. ( i ordet demokrati är det yttrandefriheten som har betydelse). 
Domstolen menar att ett demokratiskt samhälle med nödvändighet förutsätter religiös 
pluralism och därmed har man uppmärksammat betydelsen av att utan pluralism, tolerans och 
fördomsfrihet finns det inget demokratiskt samhälle. 
 

4.3.2 Kokkinakkis mot Grekland 
 
Första gången som Europadomstolen fann en kränkning av mänskliga rättigheter enligt artikel 
9 i ett av medlemsländerna gällde Grekland, varvid man följde ett tidigare beslut i den 
Europiska kommissionen. Grekland ansågs 1993 kränka religionsfriheten vid behandling av 
en medlem i Jehovas Vittnen, herr Kokkinakkis, som arresterades för proselytism (att en 
troende måste få kommunicera sin tro och övertygelse inom den religiösa sfären liksom i 
samhället i övrigt).24 I Grekland fanns en lagstiftning som förbjöd missionsverksamheter och 
liknade försök att religiöst övertyga personer att byta tro. I domens centrala avsnitt delar 
Europadomstolen upp religiösa yttranden i seriösa försök att övertyga andra om riktigheten i 
sina trosföreställningar och missbruk och förvanskning av sådan verksamhet, där man 
utnyttjar materiella lockelser, psykologisk press, svaga personers ställning, hjärntvätt och till 
och med våld för att vinna anhängare. Domstolen konstaterar att det är tillåtet att kriminalisera 
sådana religiösa yttringar som inte har med seriösa försök att sprida trosuppfattningar, utan 
mer handlar om att manipulera människor för att få dem att inta en viss ståndpunkt. I fallet 

                                                 
23Europakonventionen artikel 9 
24 Gunnar & Nami: Allas värde och lika rätt s.193 
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hade inte de grekiska domstolarna visat att den klagande Kokkinakkis hade agerat på något 
sådant sätt och därmed hade man inte visat på nödvändigheten i ingreppet. 
 Domen kan tolkas så, att det krävs tämligen starka skäl för att genom strafflag hindra 
spridning som inte innefattar manipulation eller tvång och att begränsande regler måste 
tillämpas med proportionalitet i strikt åtanke. 25 
 

4.3.3 Murphy mot Irland 
 
I fallet Murphy mot Irland från 2003 gällde det huruvida radioreklam med religiöst innehåll 
kunde förbjudas utan att kränka konventionens artikel 10. Det huvudsakliga motivet till 
förbudet i nationell lag låg i att undvika religiösa färgade motsättningar (här hänvisades direkt 
till historiska erfarenheter) och att skydda enskilda från att få upprörande budskap framförda 
till sig. Domstolen konstaterade återigen att det på området för religiösa yttranden och deras 
tillåtlighet råder en vidare tolkningsmarginal än på andra områden i avsaknad av en europeisk 
gemensam syn i dessa frågor. Vidare pekades på att skyddet för yttrandefriheten inte innebar 
en automatisk rätt att skada och uppröra andra människor på religiös eller annan grund. Det 
framhölls att sättet som ett yttrande sprids på har betydelse för hur begränsningarnas 
tillåtlighet skall bedömas. För offentliggöranden som når en stor krets kan begränsningar 
lättare motiveras, menar domstolen, eftersom skadeverkningarna då riskerar att bli så mycket 
större. Bedömningen måste ske utifrån såväl yttrandets innehåll, den typ av yttrande det gäller 
samt det sätt som det sker på.  
Det kan noteras att det inte finns särskilt många fall som mera renodlat rör religiös 
yttrandefrihet. Ovan nämnda Murphy rörde snarast tillåtligheten i begränsningar i sättet att 
sprida yttranden, inte i de religiösa yttrandena som sådana. Det är från rättspraxis tydligt att 
Europadomstolen ger ett starkare skydd åt rätten att ge uttryck åt ”rena” åskådningar än åt 
handlingar som har religiös innebörd. 
 

4.3.4 Europadomstolen, mål 44774/98, dom 2004-06-29 
 
Turkiskt slöjförbud på universitet strider inte mot religionsfriheten. 
 
En ung kvinnlig student vid universitetet i Istanbul fick inte skriva tentamen om hon inte tog 
av sin slöja. Europadomstolen finner att detta visserligen är en begränsning i religionsfriheten, 
men att den med hänvisning till situationen i Turkiet är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 
 
En 25-årig, slöjbärande, muslimsk kvinna studerade medicin vid universitetet i Istanbul. 
Under 1998 utfärdades ett cirkulär som förbjöd användandet av slöja på universitetet. Den 
som bar slöja fick inte tillträde till kurser, undervisning eller examination. Till följd av detta 
vägrades kvinnan tillträde till tentamen, föreläsningar och kurser. Hon fick därför flytta till 
Wien och läsa på universitetet där. Kvinnan klagade till Europadomstolen och menade att 
bland annat hennes religionsfrihet enligt artikel 9 kränkts.  
 
Europadomstolen fann att kvinnans religionsfrihet i och för sig hade inskränkts. Därefter 
redogjordes för den turkiska bakgrunden till bestämmelserna. Domstolen fann att förbudet 
fanns för att skydda andras rättigheter och för att upprätthålla allmän ordning, vilka var 
legitima skäl. Det fanns två bakomliggande principer - sekularism och jämställdhet. 
Domstolen noterade även att slöjan var ett frivilligt religiöst åtagande, och att den som symbol 
                                                 
25 Bull Thomas: på yttrandefrihetens yttersta gen: juridiska tidskrifter 
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påverkade andra som inte bar slöja. Detta kunde motivera inskränkningar som nödvändiga i 
ett demokratiskt samhälle, mot bakgrund av förhållandena i Turkiet.  
 

4.3.5 Europakonventionen Dom den 4 december 2003 målnr 35o7/97 
 
Gunduz mot Turkiet 
 
Fallet gällde ledare för en religiös sekt som fällts till ansvar i Turkiet för att under en TV-
debatt ha fällt ”hatliknande” yttranden om andra grupper, alltså de som inte är religiösa. Fallet 
illustrerar var Europadomstolen anser att gränsen går för hatliknade yttranden. I tv-
programmet kallade den religiöse ledaren barn som föds inom ett borgerligt äktenskap för 
något skarpt nedsättande. Vidare uttalade han att den turkiska demokratin skulle störtas. 
Europadomstolen hade anledning att påminna om att yttrandefrihet utövas under ett ansvar 
och en skyldighet att i möjligaste mån undvika det som uppenbart retar upp omgivningen 
samt att det samband med religiösa frågor kan vara legitimt att hindra uttalanden som är 
uppenbart upprörande för troende personer och som inte har någon koppling till ett allmänt 
intresse.  Domstolen framhöll dock att yttrandena fällts i en särpräglad situation där det var 
frågan om direktsänd tv-debatt om ett ämne av stort allmänt intresse som direkt syftade till att 
ge upplysningar om små politiska grupperingars åsikter. Direktsändningen var av viss 
betydelse, eftersom det inte kunde förväntas att man i sådana sammanhang uttalar sig med 
största möjliga försiktighet. Dessutom ansåg domstolen, att en faktor av betydelse var att 
åsikterna i sig inte kan anses ”nya” utom det var fråga om uppfattningar som var väl kända 
och närmast förväntade. Vidare framhölls att de framförts offentligt och inom ramen för en 
diskussion där de bemöttes och där den som uttalade sig nedsättande deltog aktivt i 
meningsutbytet. 26 
 

 

4.3.6 Danmark avbildade profeten Mohammad 
 
I Danmark ansåg muslimerna att deras profet hade blivit kränkt. Teckningarna som 
publicerades i slutet av september förra året, och som är rent av komiska till sin karaktär, har 
upprört och engagerat många muslimer, som menar att Mohammad och islam förnedrats. 
Hassan Moussa, ordförande i Sveriges imamråd krävde, en ursäkt av Danmark, vilket 
statsministern med hänvisning till yttrande och tryckfriheten hittills har förvägrat Moussa och 
andra framträdande muslimer. Ursäkten kom istället från FN:s kommissarie för mänskliga 
rättigheter. Abd AlHaqq Kielan, från Svenska islamiska samfundet, har gått så långt som att 
kalla teckningarna för ansiktet till folkmord på muslimer. 27 
 

4.4 Frihet till religionsutövning 

 
 
Religionsfrihet råder här i en stat så till vida att var och en är fri att utöva sin egen religiösa 
tro. Det är inte bara frågan om vad som är lagligt och olagligt, utan om vilka svårigheter som 
möter den som vill utöva en viss religiös tro. För Sveriges del kan åtskilliga sådana 
                                                 
26mål nr 35o7/97      
27 http://www.expressen.se/1.297001 
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svårigheter nämnas, till exempel, byggande av moskéer, sättet att slakta djur på m.m. Sådana 
svårigheter behöver inte bara vara ett direkt eller indirekt resultat av lagar och förordningar, 
utan kan också vara ett resultat av den diskriminering en religiöst troende kan utsättas för som 
i arbetslivet. 28  
Frågan är hur mycket som skall vara tillåtet och hur långt man ska gå för att inte med lagar 
och förordningar försvåra livet för en troende i Sverige. Varför skall religiösa handlingar ha 
ett särskilt skydd? För det första så har religiös tro ett särskilt skydd i olika deklarationer och 
konventioner, för det andra så anser man att religion har ett särskilt värde som inte andra sätt 
att leva har. För det tredje är det i vissa fall mindre problematiskt att tvinga en människa att 
göra någonting som hon inte vill eller tvinga henne att avstå från att göra någonting hon vill, 
om det hon tvingas till inte är centralt i hennes liv. Tro kan var en central del i människans liv. 
Att tvinga en människa här är att tvinga henne ge upp det som gör henne till den hon är, 
hennes kärna, hennes identitet, det hon kanske t.o.m. är beredd att dö för.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
28 Thelin Krister; Sverige som rättsstat 2001, s 39 
29 Modée Johan & Strandberg; frihet och gränser 2006 s 245 
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5 Avslutande diskussion och slutsats 
 
Jag anser att de fakta jag har fått fram ger ett resultat som det är möjligt att dra slutsatser från.  
Syftet med uppsatsen var att försöka klargöra för vilka begränsningarna i yttrandefriheten är 
när det gäller religion? Syftet var att fördjupa mig på religionsfrihetens område, eftersom 
Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle med olika religioner. Efter att ha läst ett antal fall 
som har varit uppe till prövning i HD och Europadomstolen börjar jag få en klarar bild av vad 
som gäller och var domstolarna lägger tyngdvikten.   
 
Demokratin kan endast fungera om yttrandefriheten är garanterad, och endast i en demokrati 
kan hela paketet med rättigheter förverkligas. Det är självkart att rättigheter står i konflikt med 
varandra, t.ex. yttrandefriheten och religionsfriheten. Alla rättigheter kan liknas vid ett 
plansystem där alla delar är beroende av varandra och i mitten av detta system placeras 
yttrandefriheten. 
 
Religionsfriheten har i Sverige hittills inte erbjudigt några större problem. Men de kommer, 
anser jag, med tanke på att en stor och växande muslimisk andel av befolkningen har 
berättigade krav att få sina i religionen grundande sedvänjor respekterade. Motstånd mot 
moskéer eller att arbetsgivaren ovilja att tillåta viss klädedräkt är exempel som ytterst kan 
prövas mot religionsfrihetsbestämmelser. 
 
Men vad är det som anses vara mest självklart för att ett samhälle skall fungera. Är det 
religionsfriheten eller är det yttrandefriheten? Som jag tidigare har påpekat är yttrandefriheten 
av yttersta betydelse för ett väl fungerande demokratiskt land. Människan har i sin natur rätt 
att ha vilken religion eller tro hon vill, det är en människas interna frihet.  Men denna frihet 
får inte vara av en sån stor grad att den inverkar negativt på samhället.  Religion är någonting 
vackert hos olika människor alla har på något sätt en egen religion och denna skall de hålla för 
sig själva. Den skall inte ingå i det vardagliga livet i möte med andra människor eller på 
arbetsplatser.   
 
Frihet är bra men inte allt för mycket frihet. Yttrandefriheten har också sina begränsningar. 
Bara för att man har en grundlag, som ger en rätt till yttrandefrihet, innebär det inte att 
individer kan säga vad som helst var som helst. I dagens samhälle är det viktigt att bli hörd 
och respekterad, men vad får vi egentligen lov att säga och yttra oss om?  Var går gränsen för 
hur mycket vi får yttra oss om, vad vi tycker om andras religioner och tro?  
Det är en grundläggande rättighet för var och en att som medborgare i Sverige ha rätt att 
framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden, utan att någon 
hindrar detta. Yttrande och tryckfriheten är en förutsättning för att man ska kunna protestera 
mot det man tycker är fel och att alla åsikter i ett samhälle ska kunna få komma till tals.  
Syftet med begränsningen av yttrandefriheten anges i RF 2 kapitlet 13§. där det stadgas att en 
begränsning får ske med hänsyn till bland annat rikets säkerhet, allmän ordning och säkerhet, 
enskildes anseende eller privatlivets helgd. I övrigt skall skäl föreligga.  
 
I RF 2 kapitlet 13§ andra stycket föreskrivs att vid de inskränkningar som får ske, skall 
särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet ibland annat politiska och religiösa 
angelägenheter. Som sagt är religionen och dess utövare skyddade, men dock inte i alla 
handlingar. Utövningen får inte störa samhällets lugn, skapa allmän förargelse eller innefatta 
brottsliga och otillåtna beteenden i religionens namn, det är dessa handlingar som blir 
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straffbara. Alla de rättsfall som jag har behandlat i arbetet handlar mer eller mindre om när 
religionsfriheten kommer i krock med samhället.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga, att enligt lag så har man religionsfrihet . Religionsfriheten 
omfattar individens rättigheter, kollektiva rättigheter utövade av individer tillsammans och 
rättigheter för religiösa grupper och gemenskaper (religiösa minoriteter). I detta innefattas 
tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och trosfrihet även om det samlade beteckningen är 
religionsfrihet. Det innebär både frihet från religion och frihet till religion att fritt omfatta 
religiösa normer, traditioner, beteenden och utövningar. Som sagt så gäller en absolut 
religionsfrihet på tankens och trons område, men beteenden och utövning kan bli föremål 
vissa särskilt preciserade inskränkningar enligt lag.  Något som enligt muslimisk tro och 
judisk tro kan vara en själv klarhet kan enligt svensk lag vara absolut förbjudet.  
I fallet med Mohammad teckningarna i Danmark kände muslimerna sig riktigt kränkta. Men 
Danmark stod för sin yttrandefrihet.  
Yttrandefriheten är någonting som vi alla är i behov av. För mig är det självklart att bo i ett 
land med rätt till yttrandefrihet, för jag anser att utan den så skulle samhället stå stilla. Om 
ingen människa har rätt att säga vad man tycker och tänker här i livet, tycker jag att livet är 
meningslöst då.  
Om vi inte hade haft yttrandefrihetslagen här i Sverige så skulle det ha varit svårt för mig att 
få min uppsats publicerad.  Stryker man yttrandefriheten åker religionsfriheten med.  
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