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Sammanfattning 
 

Muhammedkarikatyrer har under den senaste tiden legat till grund för en ansenlig debatt om 

yttrandefrihetens gränser i Sverige. Det allmänna skyddet för yttrandefrihet stadgas i 

RF 2 kap. 1 § 1 st. och omfattar alla sorters yttranden i alla sorters former. Därtill finns även ett 

specifikt grundlagsskydd för yttranden i tryckt skrift i TF. Skyddet för yttrandefrihet i Europa-

konventionen kan till stor del likställas med det skydd som föreskrivs i den svenska 

konstitutionen. Beträffande religionsfrihet föreskriver RF 2 kap. 1 § 6 st. endast en frihet att 

utöva religion. Detta skiljer sig betydligt från artikel 9 enligt Europakonventionen som även 

innefattar en garanti för att troendes religiösa känslor respekteras. Däremot åtskiljer sig lagarna 

beträffande begränsningsmöjligheter. 

 Det är inte tillåtet, i Sverige, att uttrycka hat eller missaktning mot en folkgrupp eller annan 

sådan grupp baserat på exempelvis gruppens ras, etnicitet eller trosbekännelse. En sådan 

gärning benämns som hets mot folkgrupp och regleras i BrB 16 kap. 8 § och TF 7 kap. 4 § 11 p. 

Beträffande missaktningsrekvisitet bör det, med hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter, 

tolkas restriktivt. Detta innebär att yttranden måste utgöra ”hate speech” för att medföra 

straffansvar. Beträffande Muhammedkarikatyrer kan sådana i allmänhet inte anses utgöra 

sådana hatiska uttryck mot en folkgrupp. Således är det tveksamt om en Muhammedkarikatyrer 

kan anses brottslig i Sverige idag. 

 Efter att brott mot trosfrid upphävdes 1971 har Sverige inte haft något specifikt skydd mot 

religionskränkning. Ett av motiven till att brottet togs bort ur BrB var att det inte längre ansågs 

nödvändigt att inskränka yttrandefriheten med hänsyn till kristna personers känslor över 

religiösa värden. Det svenska samhället har förändrats sedan brott om trosfrid upphävdes. Idag 

härstammar fler invandrare från utomnordiska länder och kopplingen mellan svenska med-

borgare och kristendom är således inte längre lika självklar. I ett mångkulturellt Sverige kan det 

därmed anses föreligga ett behov av att förstärka skyddet mot religionskränkning.  
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

År 2005 publicerade den danska tidningen Jyllands-Posten 12 karikatyrer föreställande 

Profeten Muhammed. En av de mest kontroversiella karikatyrerna förställde Profeten iklädd en 

bomb-formad turban. En annan karikatyr föreställde Profeten som en djävul hållandes i en 

granat. Tidningens syfte med karikatyrerna var att starta en debatt om press- och yttrandefrihet, 

samt att ifrågasätta den självcensur som skapats av muslimska fundamentalister.1 Många 

muslimer uppfattade karikatyrerna som kränkande och som ett främjade av islamofobi2. 

Karikatyrernas överskridande tema uppfattades vara en koppling mellan islam och terrorism. 

Publiceringen ledde till våldsamma protester världen över. I flera muslimska länder resulterade 

de upprörda känslorna till bojkott av danska varor. Vissa länder kallade även tillbaka sina 

ambassadörer från Danmark. Utöver detta fick även flera av illustratörerna utstå hot och mord-

hot. Efter en tid bad Jyllands-Posten om ursäkt till de som uppfattat teckningarna som 

kränkande. Däremot bad inte tidningen om ursäkt för publiceringen i sig då den, enligt Jyllands-

Posten, var en demonstration för yttrandefrihet.3  

 En annan tidning som på senare tid kommit att kopplas ihop med Muhammedkarikatyrer är 

den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Förutom att tidningen publicerade Jyllands-Postens 

karikatyrer har tidningen även publicerat ett flertal andra satiriska avbildningar föreställande 

Profeten. I januari 2015 utsattes Charlie Hebdo för en terrorattack. Det överliggande motivet 

till attacken misstänktes vara tidningens publicering av Muhammedkarikatyrer och islam-

kritiska teckningar. UNESCO:s generaldirektör fördömde attacken och menade att den var ett 

angrepp på media och yttrandefrihet, ”[v]ärldssamfundet kan inte tillåta extremister att tysta det 

fria flödet av åsikter och idéer”.4  

 Muhammedkarikatyrer har även förekommit i svensk media. 2007 publicerade den svenska 

lokaltidningen Nerikes Allehanda en krönika med rubriken ”rätten att förlöjliga en religion”. 

Tillsammans med krönikan publicerade tidningen även konstnärens Lars Vilks teckning före-

ställande Muhammed som en rondellhund. Likt responsen mot Jyllands-Postens resulterade 

även denna publicering i protester. Sveriges Muslimska Förbund, Förenade Islamiska 

Föreningar i Sverige och NoorIslam.net anmälde Nerikes Allehanda till JK. De ansåg att 

publiceringen var ett tryckfrihetsbrott då det utgjorde hets mot folkgrupp mot muslimer. 

Anmälan ledde dock inte till något åtal. JK ansåg att de publicerade materialet inte gått utanför 

tryckfrihetens gränser, även om krönikan och avbildningen kunnat uppfattas som kränkande av 

troende muslimer.5  

 Karikatyrer, som konstform, har förekommit under årtusenden. Dock var det under 1800-

talet som karikatyrerna blev allt mer publicistiska och började användas för framförandet av 

politiska och sociala åsikter och debatter. En karikatyr kan definieras som en teckning där den 

avbildades utseende eller kroppsspråk överdrivs eller förstärkts. Karikatyrer beskrivs oftast som 

                                                 
1 Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance on the situation of Muslim and Arab peoples in various parts of the world (Mr. Doudou 

Diène) para. 23; se även Klausen s. 13-14.  
2 Nationalencyklopedin definierar islamofobi som en ”rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är 

en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin 

kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det västerländska samhället.” 
3 Samadi s. 223, med hänvisning till Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance on the situation of Muslim and Arab peoples in various parts 

of the world (Mr. Doudou Diène) para. 23, 27.  
4 UNESCO, 7 januari 2015.  
5 JK beslut 2007-09-20, dnr 6010-07-30, 6119-07-30, 6164-07-30, 6220-07-30 och 6339-07-30.  
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skämtteckningar vars huvudsakliga syfte är att framföra uttryck på ett underhållande eller 

polemiskt sätt.6  

 Publiceringarna av Muhammedkarikatyrer och dess extrema respons har legat till grund för 

en debatt kring yttrandefrihetens skydd och gränser, både i Sverige och på ett internationellt 

plan. Yttrandefrihet är en grundval i det svenska samhället. För upprätthållandet av en 

demokrati är det viktigt att kunna säkerställa fri opinionsbildning och därmed ett fritt menings-

utbyte av tankar och åsikter. Eftersom att karikatyrer ofta avses att vara underhållning med 

politiska eller sociala syften kan det framstå som självklart att Muhammedkarikatyrer faller 

inom vad som är tillåtet enligt de svenska regleringarna för yttrandefrihet, vilket nödvändigtvis 

inte är fallet. I Sverige är det inte tillåtet att uttala sig på ett sådant sätt som uttrycker hat eller 

missaktning mot en folkgrupp eller annan sådan grupp baserat på exempelvis gruppens ras, 

etnicitet eller trosbekännelse. Enligt BrB 16 kap. 8 § utgör sådana uttalanden hets mot folk-

grupp. Dessutom garanterar Europakonventionens artikel 9 att troende får sina religiösa känslor 

respekterade.7 I fråga om religionskritiska uttalanden, såsom Muhammedkarikatyrer, kan det 

således finnas möjligheter att inskränka det svenska skyddet för yttrandefrihet.  

 

 

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska regleringarna om 

yttrandefrihet förhåller sig till Muhammedkarikatyrer. I följande kapitel redogörs hur skyddet 

för yttrandefrihet ser ut i de svenska grundlagarna och vilka begränsningsmöjligheter som finns. 

Uppsatsen fokuserar på de regleringar som omfattar de uttrycksformer som Muhammed-

karikatyr främst förekommer i, d.v.s. konst och periodisk skrift. I RF 2 kap. 1 § 1 st. regleras 

det allmänna skyddet för yttrandefrihet vilket omfattar alla sorters yttranden i alla former. 

Beträffande periodiska skrifter regleras sådana i en specifik grundlag nämligen TF. TF utgör 

lex specialis till RF och föreskriver ett särskilt system för bl.a. straffansvar.  Således behandlas 

inte YGL eftersom att Muhammedkarikatyrer sällan uttrycks i sådana medieformer som 

omfattas av den grundlagen.   

 Vidare behandlar uppsatsen huruvida förekomsten av Muhammedkarikatyrer kan anses ut-

göra en otillåten begränsning av det svenska skyddet för religionsfrihet. Enligt 

RF 2 kap. 1 § 6 st. är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att utöva sin religion. 

Till skillnad från yttrandefrihet föreskriver RF däremot inga begränsningsmöjligheter för 

religionsfrihet. Det kan således antas att religionsfrihet är en absolut rättighet som inte får 

begränsas. Vidare kan religionsfrihetens skyddsområde, utifrån sin föreskrivna ordalydelse, vid 

en första anblick framstå som relativt tydlig. Däremot är det oklart i vilken utsträckning som 

religionsfrihetens skydd sträcker sig. Det framgår nämligen inte av varken lagtext eller lag-

förarbeten vad som egentligen menas med begreppet ”utöva” i rättslig mening. Såtillvida är det 

oklart huruvida begreppet endast åsyftar en rätt att tro på det man vill eller även innefattar en 

skyldighet från det allmänna att motverka kränkningar som kan få en troende att avstå från att 

fortsätta utöva sin religion.   

 Utöver grundlagarna undersöker uppsatsen hur yttrandefrihet och religionsfrihet regleras 

under Europakonventionen, som sedan 1995 är svensk lag.8 Även om skyddet för yttrandefrihet 

anses vara mer omfattande i de svenska grundlagarna finns det flera anledningar till varför 

konventionen är relevant för uppsatsens diskussion. För det första föreskriver Europa-

konventionens artikel 9 ett starkare skydd för religionsfrihet, jämfört med RF. Det är således av 

intresse att undersöka hur detta förstärkta skydd kan påverka begränsningsmöjligheterna av 

                                                 
6 Nationalencyklopedins definition av karikatyr; se även Fazlhashemi s. 41-42.  
7 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 47. 
8 SFS 1994:1219.  
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yttrande- och tryckfrihet som föreskrivs i RF och TF. För det andra har Europadomstolen en 

användbar praxis beträffande tolkningen av hur stater ska agera i fråga om religionskritiska 

uttalanden. Tillika har Europadomstolen behandlat fall om skämtteckningar och undersökt hur 

långt skyddet för yttrandefrihet sträcker sig i sådana situationer.9 

 För att uppfylla uppsatsen syfte är det av central betydelse att diskutera hur yttrande- och 

tryckfrihet får begränsas och om Muhammedkarikatyrer kan anses falla inom någon av dessa 

begränsningar. Detta görs genom att undersöka huruvida Muhammedkarikatyrer kan anses vara 

uttryckt missaktning mot en folkgrupp med anspelning på härstamning eller trosbekännelse och 

således utgöra hets mot folkgrupp.  

 Avslutningsvis undersöker uppsatsen huruvida det föreligger ett behov av att införa ett 

förstärkt skydd mot religionskränkning i Sverige. Det diskuteras huruvida Sverige har en 

skyldighet att förstärka skyddet med hänsyn till landets internationella åtaganden. Jag har valt 

att avgränsa mig till att fokusera på de konventioner som Sverige ratificerat som föreskriver 

regleringar om religionskränkningsförbud, nämligen Europakonventionen och FN:s konvention 

om medborgerliga och politiska rättigheter  

 De frågor som uppsatsen därmed ämnar att besvara är: Hur långt sträcker sig skyddet för 

yttrande- och religionsfrihet i de svenska grundlagarna och kan Muhammedkarikatyrer anses 

omfattas av det skyddet?; Hur förhåller sig Europakonventionens skydd för yttrande- och 

religionsfrihet till Muhammedkarikatyrer?; Hur får yttrande- och tryckfrihet begränsas när det 

kommer till religionskritiska uttalanden? Kan Muhammedkarikatyrer anses utgöra hets mot 

folkgrupp? Slutligen; Föreligger det ett behov av ett förstärkt skydd mot religionskränkning i 

Sverige?  

 

   

1.3 Metod och material 
 

För att besvara de frågor som presenterades i föregående avsnitt använder jag mig av en rätts-

dogmatisk metod med vissa inslag av en rättsociologisk metod. Med en rättsdogmatisk metod 

försöker man komma tillrätta med ett rättsligt problem genom fastställa och tolka rättsregler 

utifrån accepterade rättskällor. Enligt professor Nils Jareborg handlar rättsdogmatiken om 

skapa ett ”normativt system som ger mening åt lagarna och domarna”.10 Rättsdogmatiken kan 

således anses syfta till att förklara hur en viss lösning skulle förefalla på ett konkret rättsligt 

problem.11 För att återkoppla till Muhammedkarikatyrer blir den avgörande faktorn hur 

karikatyrerna tolkas utifrån yttrande- och tryckfrihetens begränsningsmöjligheter.  

 Med accepterade rättskällor avses främst lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

doktrin,12  och det är dessa som jag har använt mig av för att fastställa gällande rätt. Jag har valt 

att utgå ifrån den relevanta lagstiftningen på området för att sedan tolka och analysera denna 

utifrån lagförarbeten och rättspraxis. Doktrin har främst använts för att få förståelse av gällande 

rätt samt för att ta del av olika argumentationslinjer på området.  

 För att uppnå uppsatsens huvudsakliga syfte är det inte av intresse att endast fastställa 

gällande rätt, utan även att bringa klarhet i varför vissa rättsregler har uppkommit eller 

upphävts. Detta leder oss in på varför jag även valt att till viss del använda mig av den rätts-

sociologiska metoden. Med den rättsociologiska metoden undersöker man hur rätten påverkas 

av samhälleliga förhållanden.13 Hydén förklarar att det i konflikter sällan råder oenigheter om 

                                                 
9 Leroy mot Frankrike och Vereinigung Bildender Künstler mot Österrike.  
10 Jareborg, SvJT 2004 s. 5.  
11 Kleineman s. 26.  
12 Kleineman s. 21.  
13 Hydén s. 207.  
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rättens innehåll, utan om hur rättens innehåll ska tolkas utifrån den faktiska verkligheten.14 

Sedan Sverige upphävde brott mot trosfrid år 1971 har det svenska samhället förändras. 

Behovet av ett skydd mot religionskritiska uttalanden kan uppfattas som mer angeläget idag, 

jämfört med för flera decennier sedan. Beträffande Muhammedkarikatyrer och religionskritiska 

uttryck finns det därmed ett behov att undersöka gällande rätt utifrån det svenska samhällets 

utveckling. För att göra detta har jag valt att utgå från lagstiftningens utveckling inom 

uppsatsens område samt litteratur som behandlar Muhammedkarikatyrer och religions-

kränkning. Med hänvisning till DO:s rapport om forskning om diskriminering av muslimer från 

2013 har jag valt att använda mig av idéhistorikern Mohammad Fazlhashemis artikel om nid-

teckningar, antisemitism och islamofobi. Jag har även valt att använda mig av Mona Samadis 

avhandling om religionskränkning med fokus på islam. Anledningen till att jag valt att utgå från 

dessa grundas på den diskussion författarna för kring Muhammedkarikatyrer.  

 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sju olika kapitel. Det första kapitlet innefattar uppsatsens inledning. I det 

andra kapitlet behandlar uppsatsen hur RF:s skydd för yttrande- och religionsfrihet förhåller sig 

till Muhammedkarikatyrer. I kapitlet redogörs hur RF 2 kap. 1 § 1 st. skyddar religionskritiska 

uttalanden och yttranden i konst. Därefter diskuteras skyddet för religionsfrihet, med fokus på 

begreppet ”utöva”. Avslutningsvis redogörs de begränsningsmöjligheter för yttrandefrihet som 

föreskrivs i RF 2 kap. 20-21, 23 §§ och undersöker om dessa kan tillämpas på Muhammed-

karikatyrer. I det tredje kapitlet diskuteras TF:s regleringar om tryckta skrifter. Kapitlet 

behandlar hur skyddet ser ut och hur det, med beaktning av Muhammedkarikatyrer, får 

begränsas enligt den brottskatalog som föreskrivs i TF kap. 7. I kapitel fyra undersöks och 

diskuteras Europakonventionens regleringar om yttrande- och religionsfrihet.  

 I uppsatsens femte kapitel tolkas Muhammedkarikatyrer utifrån bestämmelsen om hets mot 

folkgrupp. Det diskuteras huruvida Muhammedkarikatyrer i dagsläget kan anses vara brottsligt, 

enligt straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp, eller om karikatyrerna utgör ett sådant 

uttryck som anses tillåtet enligt yttrande- och tryckfrihetens skydd.  

 Kapitel sex innefattar främst en rättspolitisk argumentation. Då de föregående kapitlen syftat 

till att fastställa de lege lata (vad lagen är) fokuserar detta kapitel på att diskutera de lege ferenda 

(vad lagen borde vara). I detta kapitel riktas fokus på huruvida det föreligger ett faktiskt behov 

av ett förstärkt skydd mot religionskränkning i Sverige.  

 I uppsatsens sjunde och sista kapitel framförs några avslutande kommenterar och en 

sammanställande slutsats av det som uppsatsen behandlat. 

 

 

  

                                                 
14 Hydén s. 212.  
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2  Muhammedkarikatyrer ur ett konstitutionellt 

perspektiv 
 

2.1 Inledning  
 

Detta kapitel syftar till att utreda hur RF:s regleringar förhåller sig till Muhammedkarikatyrer.  

Kapitlet undersöker även huruvida förekommandet av Muhammedkarikatyrer kan anses utgöra 

en otillåten begränsning av religionsfrihetens absoluta skydd. Det kan råda oklarheter kring 

vilket syfte en Muhammedkarikatyr har. De kan uppfattas som religionskritiska uttalanden, men 

kan även ses som konstnärliga framställningar eller uttryck för politiska åsikter. Det som 

därmed blir intressant är i vilken utsträckning RF:s regleringar för yttrandefrihet skyddar 

religionskritiska yttranden, samt hur skyddet ser ut beroende på vilken sorts yttrandeform som 

berörs.  

 Skyddet för yttrandefrihet infördes i RF 1974. I RF 1 kap. 1 § stadgas det att det svenska 

folkstyret bygger på en fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Därmed utgör yttrande-

frihet en grundval i det svenska samhället. RF 2 kap. 1 § 1 st. stadgar att var och en är till-

försäkrad gentemot det allmänna en ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. RF föreskriver således ett övergripande 

skydd för yttrandefrihet som omfattar alla sorters yttranden i alla sorters former. Regleringen 

omfattar både konstnärliga och politiska yttranden, samt yttranden som är kritiska mot en 

religion. Vidare avspeglar skyddet för yttrandefrihet skyddet för informationsfrihet i 

RF 2 kap. 1 § 2st. som förbehåller en ”frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i 

övrigt ta del av andras yttranden”. Yttrandefrihet är däremot en relativ rättighet och får 

begränsas enligt de förutsättningar som föreskrivs i RF 2 kap 20-21, 23 §§.  

 RF 2 kap. 1 § 6 st. föreskriver att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet 

att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Regleringen föreskriver således inte 

något skydd för troende att få sin religiösa känslor respekterade. Däremot har bestämmelsen en 

tämligen öppen lydelse och kan på så sätt ge upphov till ett flertal olika tolkningar beträffande 

vad som avses med att tillförsäkra ett fritt religionsutövande. Frågan som uppkommer är om 

den enskildes tillförsäkrade rätt till en fri religionsutövning kan medföra att det allmänna 

åtnjuter en skyldighet att förhindra sådana kränkningar som kan få den enskilde att avstå från 

att utöva sin religion. Det ska således utredas huruvida begreppet ”utöva” kan anses innefatta 

en skyldighet från det allmännas sida att motverka sådana gärningar som kan resultera i att 

troende inte vågar utöva sin religion.  

 

 

2.2 RF:s skydd för konstnärliga framställningar och politiska åsikter  
 

När det handlar om Muhammedkarikatyrer är det viktigt att förstå hur RF:s skydd för yttrande-

frihet förhåller sig till olika sorters uttryck och former. En Muhammedkarikatyr kan vara ett 

sätt att uttrycka politiska åsikter och tankar med det kan även handla om konstnärliga fram-

ställningar utan några politiska syften.  

 Yttrandefrihet har, som tidigare nämnts, en grundläggande roll i ett demokratiskt samhälle. 

Rättigheten kan anses skydda minoriteters rätt att kritisera och ifrågasätta staten och andra 

makthavare i samhället.15 Detta medför ett särskilt starkt skydd när det gäller den enskildes 

yttrande av politiska åsikter och tankar. Vid 1976 års reform valde lagstiftaren att utvidga RF:s 

                                                 
15 Strömberg & Lundell s. 7. 
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skydd för yttrandefrihet till att även omfatta känslor och tankar. Ändringen syftade till att tydlig-

göra det faktum att yttrandefriheten skyddar kulturlivets alla områden, även rent konstnärliga 

framställningar och uttrycksformer.16 Det går således att urskilja en uttryckt vilja hos lag-

stiftaren att skydda yttranden i konst. Det framgår däremot inte vilken betydelse konstnärliga 

uttryck har för yttrandefrihet utan endast att yttrandeformen ska omfattas genom en inkludering 

av begreppen ”känslor” och ”tankar”. Detta talar för ett tämligen vidsträckt skydd av yttrande-

frihet i RF. Däremot framstår skyddet för konstnärliga framställningar som svagare, jämfört 

med politiska uttryck, eftersom att lagstiftaren inte fört någon vidare diskussion kring 

betydelsen av konstnärliga uttrycksformer. Detta betyder att då Muhammedkarikatyrer syftar 

till att ifrågasätta eller kritisera utifrån en politisk ståndpunkt kan skyddet för yttrandefrihet 

anses starkare, jämfört med om karikatyrerna endast utgör en konstnärlig framställning.  

 

 

2.3 Religionsfrihetens skydd i RF   
 

Till skillnad från yttrandefrihet föreskriver RF 2 kap. 20-21 §§ inga begränsningsmöjligheter 

rörande religionsfrihet. Religionsfrihet kan således anses utgöra en absolut rättighet. Det 

framgår av paragrafens ordalydelse att skyddet endast omfattar rätten att utöva en religion. Det 

som härmed är av intresse är vad som åsyftas med att det allmänna ska tillförsäkra en fri 

religionsutövning och om förekommandet av Muhammedkarikatyrer kan anses utgöra ett 

hinder för muslimers fria religionsutövande.  

 Vid upphävandet av bestämmelsen om brott mot trosfrid år 1971 anförde kommittén för 

lagstiftning om yttrande- och tryckfrihets utredning att religionsfrihetens skydd skulle tolkas 

tämligen extensivt. Kommittén poängterade att  
 

[g]enom hånfulla och skymfande anmärkningar från enskilda personer eller genom 

påtryckningar av motsvarande slag från sammanslutningar kan den religiöse inte 

bara djupt kränkas utan också uppleva det hela som ett försök att få honom att avstå 

från viss religiös aktivitet eller från att öppet erkänna sin tro.17  

 

En fri religionsutövning kan, menade kommittén, även påverkas av kränkningar och ned-

värderingar från andra enskilda. Kommittén ansåg att skyddet för religionsfrihet således inte 

endast handlar om att staten inte får förhindra utövandet av någon religion, utan att ett fritt 

religionsutövande även kan påverkas av andra enskildas handlingar. En sådan tolkning skulle 

kunna innebära att för att det allmänna ska kunna tillförsäkra den enskilde en fri religions-

utövning krävs det att handlingar och kränkningar, som kan få den enskilde att avstå från sitt 

religionsutövande, förhindras. Kommitténs tolkning talar för att begreppet ”utöva” bör ges en 

vid omfattning och sträcker sig således till att även omfatta sådana handlingar som indirekt 

hindrar den enskildes fria religionsutövande. En sådan handling skulle kunna innefatta 

Muhammedkarikatyrer då dessa kan uppfattas som djupt kränkande av muslimer. Muhammed-

karikatyrer skulle kunna utgöra en kränkning som resulterar i att religiösa avstår från att utöva 

sin religion fullt ut, vilket enligt kommitténs bedömning skulle kunna utgöra ett hinder för 

muslimers fria religionsutövning. 

 Däremot talar mycket för att religionsfrihets omfattning och begreppet ”utöva” ska ges ett 

snävare tolkningsutrymme än vad som tidigare förespråkats av kommittén. Enligt Bull & 

Sterzel kan begreppet ”utöva” likställas med att tro. De gärningar som därefter begås för att ge 

uttryck för en tro kan alltså inte anses falla in under begreppet ”utöva”.18  Enligt Holmqvist m.fl. 

                                                 
16 Prop. 1975/76:209 s. 1, 4, 105.  
17 SOU 1969:38 s. 80.  
18 Bull & Sterzel s. 72. 
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är avsikten med grundlagsskyddet att förhindra förbud mot en viss religionsutövning eller mot-

verkande av en viss religiös riktning. I de fall som religionsfrihet kan anses utgöra moment av 

andra friheter, exempelvis yttrandefrihet, tillåts lagstiftaren att göra begränsningar enligt de 

förutsättningar som gäller för dessa friheter.19 Vidare framgår det i lagförarbeten att en ”i 

allmänhet straffbar handling skall t.ex. inte vara skyddad bara därför att den förekommer i 

religiöst sammanhang”.20  

 I NJA 2005 s. 805 (Åke Green-målet) valde HD att göra en snäv tolkning av begreppet 

”utöva”. HD ansåg att pastor Åke Green inte kunde skyddas av religionsfrihet efter att ha 

uttryckt nedvärderande uttalanden om homosexuella under en predikan. HD hänvisade till det 

resonemang som förts av Holmqvist m.fl. och konstaterade att RF:s skydd för religionsfrihet 

endast förbjuder bestämmelser som ”uttryckligen riktar sig mot en viss religionsutövning eller 

som /…/ uppenbart syftar till att motverka en viss religiös riktning”. Enligt HD var det uppen-

bart att grundlagsskyddet för religionsfrihet inte kunde innebära att pastorn gick fri ifrån ansvar. 

Det ansågs inte föreligga några hinder för pastorns frihet att utöva sin religion.  

 Den snäva tolkningen talar för att begreppet ”utöva” inte kan utsträckas till att även omfatta 

enskildas handlingar som får troende att avstå från att utöva sin religion. Förekommandet av 

Muhammedkarikatyrer kan inte anses hindra muslimer från att utöva sin religion och således 

inte utgöra en otillåten begränsning av religionsfriheten. RF 2 kap. 1 § 6 st. kan inte anses 

innebära att det allmänna har en skyldighet att hindra enskildas handlingar och kränkningar som 

kan leda till att en troende väljer att avstå från att utöva sin religion. I den mån som det allmänna 

inte hindrar eller motarbetar en viss religion eller religionsutövning kan det inte anses föreligga 

en otillåten begränsning av religionsfriheten. För att en Muhammedkarikatyr ska anses brottslig 

måste de således falla inom någon av de begränsningsmöjligheter som RF föreskriver be-

träffande yttrandefrihet.  

 

 

2.4 Yttrandefrihetens begränsningsmöjligheter  
 

Det framgår i RF 2 kap. 20 § 1 st. att yttrandefrihet är en relativ rättighet som får begränsas 

genom lag. Frågan är då om Muhammedkarikatyrer kan falla inom en sådan begränsnings-

möjlighet. En begränsning av en relativ rättighet ska enligt RF 2 kap. 21 § ske för att ” tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle”.  Begränsningen får aldrig gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vidare får begränsningen aldrig utgöra ett 

hot mot den fria åsiktsbildningen samt att begränsningar inte får ske endast grundade på 

politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. RF 2 kap. 23 § 1 st. föreskriver att 

yttrandefrihet får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning 

och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. 

Det är även tillåtet för lagstiftaren att begränsa yttrandefriheten inom näringsverksamhet eller 

om ”särskilt viktiga skäl föranleder”. Det sistnämnda, så kallade generalklausulen, åberopades 

bl.a. vid införandet av ”sexuell läggning” i BrB:s bestämmelse om hets mot folkgrupp.21 

RF 2 kap. 23 § 2 st. föreskriver att vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet ska iakttas 

beträffande politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter. Det sist-

nämnda benämns vara yttrandefrihetens kärnbeskrivning och lagstiftaren bör således vara 

försiktig vid en begränsning.22 

 Beträffande de grunder som stadgas i RF 2 kap. 23 § 1 st. är begreppet ”hänsyn till allmän 

ordning och säkerhet” relevant när det kommer till sådana begränsningsmöjligheter som skulle 

                                                 
19 Holmberg m.fl. s. 100-101.  
20 Prop. 1975/76:209 s. 115. 
21 Holmgren m.fl. s. 188. 
22 Holmgren m.fl. s. 189; se även Nergelius s. 158.  
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kunna omfatta Muhammedkarikatyrer. Begreppet ”allmän ordning” ska tolkas mot bakgrund 

av yttrandefrihetsintresset och syftar främst till att omfatta konkreta, fysiska oroligheter.23 

Begreppet kan ses som en hänvisning till BrB:s 16 kap om brott mot allmän ordning, där ett 

flertal olika begränsningsmöjligheter föreskrivs. En sådan begränsningsmöjlighet, som även 

har en central betydelse för denna uppsats, är bestämmelsen om hets mot folkgrupp som 

föreskrivs i BrB 16 kap. 8 §. Anledningen till att denna bestämmelse har en sådan central 

betydelse är att kriminaliserar yttranden som uttrycker hat eller missaktning gentemot folk-

grupper eller andra sådana grupper med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Bestämmelsen kan således anses syfta till att 

motverka att minoritetsgrupper blir utsatta för kränkande eller nedvärderande uttalanden. Detta 

diskuteras vidare i kapitel fem.  

 

  

                                                 
23 Holmgren m.fl. s. 187, med hänvisning till SOU 1975:75 s. 203-204. 
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3  Förhållandet mellan Muhammedkarikatyrer och 

TF:s specifika regleringar för tryckt skrift 
 

3.1 Inledning  
 

Muhammedkarikatyrer förekommer främst i tidningar och tidskrifter. Därmed behandlar 

uppsatsen även skyddet för tryckta skrifter. Tryckfrihet utgör en specifik del av yttrandefriheten 

och regleras i en separat grundlag som utgör lex specialis till RF:s allmänna regleringar av 

yttrandefrihet. Tryckfrihet syftar till att säkerställa och gynna en fri opinionsbildning och till-

skrivs ett väldigt starkt skydd i Sverige. Att kunna yttra sina tankar i tryckt skrift utan hinder 

från det allmänna är av central betydelse inom den svenska rättsordningen. Tryckfrihet in-

förlivades i svensk lag redan år 1766, d.v.s. 200 år innan skyddet för yttrandefrihet infördes i 

RF. Lagens främsta syfte var att förbjuda den censur och förhandsgranskning av texter som 

uppkommit under 1600-talet. Dock kom inte censurförbudet att omfatta religiösa skrifter förrän 

1812 års tryckfrihetsförordning infördes.24 Den ursprungliga anledningen till tryckfrihet fick ett 

sådant starkt skydd var för att överensstämma med det praktiska behovet av tryckta skrifter. 

Tryckta skrifter ansågs vara ett enkelt sätt att sprida information till en stor publik och behövde 

ett starkare skydd jämfört med andra skrifter ämnade för en mindre publik.25  

 Till skillnad från RF riktar sig TF till de svenska medborgarna och inte till lagstiftaren. TF 

föreskriver därmed det rättsliga ramar den enskilde har beträffande yttranden i tryckt skrift. TF 

har en exklusivitetsprincip vilket bl.a. innebär att alla yttranden i tryckt skrift är tillåtna 

såtillvida inget annat föreskrivs av TF. Det som härmed ska utredas är hur TF:s regleringar 

förhåller sig till Muhammedkarikatyrer. I vilken utsträckning skyddar TF religionskritiska 

uttryck i tidningar och tidskrifter och hur ser begränsningsmöjligheterna ut?  

 

 

3.2 TF:s skydd för periodisk skrift  
 

TF föreskriver en rätt att i tryckt skrift yttra sina tanka och åsikter inom vilket ämne som helst, 

utan att det allmänna utgör ett hinder. Syftet är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en 

allsidig upplysning. I TF 1 kap. 5 § framgår det att lagen endast tillämpas på skrift som 

”framställts i tryckpress”. Lagen omfattar tryckta skrifter som kan nå stor spridning, även om 

skriften endast skulle tryckas upp i en upplaga. Beträffande periodiska skrifter definieras dessa 

i TF 1 kap. 7 §  
 

Med periodisk skrift förstås en tidning, tidskrift eller någon annan sådan tryckt skrift 

som enligt utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd titel utgivas med minst 

fyra vid särskilda tider utkommande nummer eller häften årligen, samt löpsedlar och 

bilagor som hör till skriften. 

 

Kan då Muhammedkarikatyrer omfattas av TF:s skydd för tryckt skrift? TF 1 kap. 1 § inleds 

med att  

 
[m]ed tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet 

eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast 

inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna 

                                                 
24 Axberger s. 15-17, 71.  
25 Warnling-Nerep & Bernitz s. 1.  
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straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt 

lugn, utan att återhålla allmän upplysning. 

 

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryck-

frihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall 

det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro 

i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt 

skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela 

uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. 

 

Det framgår av ordalydelsen att TF har ett omfattande skydd för tryckta skrifter. TF är inte bara 

tillämplig på texter utan kan även omfatta bilder, noter m.m.26 Det finns alltså inget krav på att 

den tryckta skriften innehåller någon text. En publicerad bild i en tidning, kan likt en artikel, 

omfattas av TF:s skydd. Eftersom att det inte ställs några specifika krav på varken den tryckta 

skriftens innehåll eller yttrandets ämne har TF ett tämligen brett tillämpningsområde. Det går 

därmed att konstatera att förekommandet av Muhammedkarikatyrer, eller religionskritiska ut-

tryck generellt, i en periodisk skrift faller inom TF:s rättsliga ramar.  

 

 

3.3 TF:s begränsningsmöjligheter i fråga om Muhammedkarikatyrer  
 

När det är konstaterat att TF:s regleringar kan tillämpas på Muhammedkarikatyrer blir nästa 

steg att undersöka om Muhammedkarikatyrer utgör ett tillåtet yttrande enligt TF. Även om 

tryckfrihet är starkt skyddad i Sverige anses vissa yttranden i tryckt skrift inte omfattas av 

tryckfrihetsskyddet. Vad som härmed ska utredas är hur TF får begränsas och om Muhammed-

karikatyrer kan anses falla inom någon av dessa begränsningsmöjligheter. 

  I TF 1 kap. 3 § framgår det att missbruk av tryckfrihet endast kan åberopas om det finns 

stöd i TF. I NJA 1999 s. 275 belyste HD vikten av den grundprincip som föreskrivs i 

TF 1 kap. 1 § 1 st. och 3 §. Där framgår det att straffansvar endast kan uppkomma om innehållet 

i en tryckt skrift ”strider mot tydlig lag och utgivandet av skriften utgör tryckfrihetsbrott”.27 För 

att en gärning som omfattas av TF ska utgöra tryckfrihetsbrott måste det således finnas stöd i 

TF:s så kallade brottskatalog, som återfinns i 7 kap.28 I denna paragraf stadgas även kravet på 

dubbel kriminalisering. Med dubbel kriminalisering åsyftas att det för straffbarhet krävs att 

brotten i TF:s brottskatalog även är straffbara under vanlig lag.29 I TF 7 kap. 4 § p. 11. framgår 

det att hets mot folkgrupp, ”varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp 

eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”, om det begåtts genom tryck skrift, utgör ett 

tryckfrihetsbrott. Genom den motsvarande bestämmelsen i BrB:s 16 kap. 8 § uppfylls kravet på 

dubbel kriminalisering. Möjligheten att begränsa yttranden som uttrycker missaktning mot 

minoritetsgrupper är därmed även aktuella i fråga om TF:s skydd för tryckta skrifter.  

 Både RF och TF föreskriver således att yttranden som utgör hets mot folkgrupp enligt 

BrB 16 kap. 8 § respektive TF 7 kap. 4 § 11 p. inte faller inom yttrandefrihetens skydd. Det 

finns således begränsningsmöjligheter i enlighet med de svenska grundlagarna som kan omfatta 

Muhammedkarikatyrer. Innan uppsatsen går in på att bedöma huruvida Muhammedkarikatyrer 

kan anses utgöra hets mot folkgrupp ska det utredas hur Muhammedkarikatyrer förhåller sig till 

Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonventionen.  

                                                 
26 Axberger s. 35.  
27 NJA 1999 s. 275.  
28 Strömberg & Axberger s. 49-50. 
29 Strömberg & Axberger s. 65-66. 
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4  Muhammedkarikatyrer ur ett Europakonventions-

rättsligt perspektiv  
 

4.1 Inledning  
 

RF 2 kap. 19 § föreskriver att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med denna 

konvention. Europakonventionens ställning gentemot svensk grundlag är däremot oklar. Vad 

som går att konstatera beträffande den rättsliga bedömningen av Muhammedkarikatyrer är dock 

att Europakonventionen ges företräde vid en eventuell konflikt med den svenska bestämmelsen 

om hets mot folkgrupp. Följande kapitel syftar till att undersöka hur Europakonventionens 

skydd för fri-och rättigheter förhåller sig till Muhammedkarikatyrer. Likt RF reglerar Europa-

konventionen både religionsfrihet och yttrandefrihet. Europakonventionen reglerar således två 

rättigheter som är av intresse för denna uppsats.  

  Religionsfrihet regleras i artikel 9 som föreskriver att 

 
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med 

andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, under-

visning, sedvänjor och ritualer. 

 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 

hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 
 

En av de främsta skillnaderna mellan artikel 9 och RF:s skydd för religionsfrihet är att artikel 9 

tillåter inskränkningar av den fria religionsutövningen. Utöver denna olikhet kan det uppfattas 

som att skyddet annars mer eller mindre överensstämmer med det svenska grundlagsskyddet. 

Europadomstolen har dock framfört att Europakonventionens skydd för religionsfrihet även 

garanterar troende respekt för deras religiösa känslor.30 Detta indikerar att skyddet mot 

religionskränkning och religionskritiska uttalanden är starkare under Europakonventionen, 

jämfört med den svenska konsitutionen.  

 Beträffande yttrandefrihet stadgas det i artikel 10(1) att 

 
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. 

 

                                                 
30 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 47. 
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Artikelns skydd kan uppfattas som mindre vidsträckt jämfört med RF 2 kap. 1 § 1 st. Däremot 

indikerar begreppet ”innefattar” att artikeln inte motsvarar en uttömmande lista av yttrande-

frihetens omfattning. Enligt Hans Danelius syftar artikel 10 till att motverka att konventions-

stater förhindrar en fri spridning av tankar och idéer. Huvudregeln är att det ska vara ett fritt 

meningsutbyte av information och idéer, av olika innehåll och former.31 Det ställs inte några 

krav på att yttrandet sprids till en stor publik. Således omfattar skyddet även yttranden i det 

privata.32 Vidare har Europadomstolen understrukit att  

 
[yttrandefriheten] omfattar inte endast ’information’ och ’idéer’ som mottas positivt 

eller kan anses ofarliga utan också dem som kränker, chockerar eller stör staten eller 

någon del av befolkningen. Detta är de krav som ställs av den pluralism, den tolerans 

och den vidsynthet utan vilken inget ’demokratiskt samhälle’ kan existera.33   
 

Detta medför att även om Muhammedkarikatyrer kan anses kränkande för vissa, kan de fort-

farande falla inom yttrandefrihetens ramar.  Vad kapitlet härmed ska försöka bringa klarhet i är 

i vilken utsträckning Europakonventionen innefattar ett skydd mot religionskritiska yttranden.  

 

 

4.2 Europakonventionens skydd för konstnärliga framställningar  
 

Artikel 10:s ordalydelse skiljer sig från RF 2 kap. 1 § 1 st. då det av ordalydelsen inte följer 

något uttryckligt skydd för skrift eller bild, eller för att uttryckandet av känslor. Därmed är det 

inte lika tydligt om Europakonventionens skydd för yttrandefrihet kan anses omfatta 

konstnärliga uttryck. Det har dock konstaterats av Europadomstolen i Müller m.fl. mot Schweiz 

att artikel 10 även innefattar ett skydd för konstnärliga framställningar. Den som genom 

skapande eller utövande av konst bidrar till utbyte av idéer och åsikter, som är väsentliga i ett 

demokratiskt samhälle, ska skyddas av artikel 10. Konventionsstaterna har även en skyldighet 

att inte i onödan inskränka sådana uttryck.34 Enligt Europadomstolen kan det dock vara av 

betydelse vart eller hur det konstnärliga framställningarna framförts. Europadomstolen anförde 

i Vereinigung Bildender Künstler mot Österrike att karikatyr och satir är en genre där 

konstnären förvränger samt överdriver egenskaperna hos den avbildade, med det huvudsakliga 

syftet att provocera.35 Målet handlade om en konstutställning där det förekom satirteckningar 

förställande ett 30-tal offentliga personer (både historiska och nutida) i sexuella positioner. En 

av teckningarna, som förställde en före detta österrikisk politiker, förbjöds efter att den av-

bildade känt sig kränkt av bildens motiv. Europadomstolen fann att förbudet var en 

oproportionerlig inskränkning av artikel 10. Teckningen ansågs inte vara en skildring av 

verkligheten och avsågs inte relatera till den avbildades privatliv, utan snarare hans offentliga 

ställning som politiker.36  

 För att konst ska falla in under konventionens skydd krävs att den bidrar till utbytet av idéer 

och åsikter som är väsentliga i det demokratiska samhället. Det går därmed att hävda att det 

saknas skydd för sådan konst vars enda syfte är att kränka eller provocera. För att återkoppla 

detta till Muhammedkarikatyrer har karikatyrernas syfte än en gång en betydande roll för 

huruvida dessa kan anses falla inom yttrandefrihetens skydd för konstnärliga framställningar. 

Det kan även uppfattas som att Europadomstolen har vissa krav på verklighetstrohet, även då 

det rör sig om karikatyr och satir. Det kan dock ifrågasättas huruvida detta krav gäller 

                                                 
31 Danelius (2012) s. 429-430. 
32 Warnling-Nerep & Bernitz s. 147. 
33 Handyside mot Förenade kungariket para. 49, översättning från Danelius, 2012 s. 429.  
34 Müller m.fl. mot Schweiz para. 33. 
35 Vereinigung Bildender Künstler mot Österrike para. 33.  
36 Vereinigung Bildender Künstler mot Österrike para. 34-39.  
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teckningar i allmänhet. Europadomstolen framförde kravet på verklighetstrohet i ett mål 

rörande en karikatyr förställande en levande människa i dennes roll som politiker. På grund av 

sin offentliga ställning måste politiker visa en högre tolerans mot påhopp, speciellt då de 

offentligen uttrycker kritikkänsliga uttalanden.37 Politiker kan dessutom behöva utstå en högre 

grad av överdrift eller provokation jämfört med privatpersoner.38 En skämtteckning före-

ställande en politiker resulterar inte i mer än att den avbildade politikern blir kränkt. Skämt-

teckningar som föreställer en religiös helig person kan däremot resultera i att en större skara 

människor finner sig kränkta. Därmed kan det ifrågasättas huruvida verklighetskravet på en 

helig person inom en religion kan anses vara av samma relevans. Eftersom att politiker är 

offentliga personer bör de ha en högre tolerans mot kritik och provokation. Således framstår det 

som att Europadomstolen åtskiljer politiker från andra personer. Det krävs, med andra ord, mer 

för att en kränkning riktat mot en politiker ska anses falla utanför artikel 10:s skydd. Således 

kan det antas att det inte ställs samma verklighetskrav på skämtteckningar föreställande andra 

personer, exempelvis sådana som uppfattas som heliga inom en viss religion.  

  

 

4.3 Medias betydelse och dess skydd under artikel 10  
 

Europakonventionen föreskriver inga direkta skillnader mellan muntliga yttranden och 

yttranden i tryckt skrift. Däremot anses press och media vara av central betydelse för det 

demokratiska samhällsskicket.39 Det allmänna ska inte utgöra ett hinder för press och media. 

Detta beror dels på att press och media har till uppgift att ta del och sprida information av 

allmänt intresse, dels samhällets rätt att ta del av sådan information.40 Det går att dra vissa 

liknelser till TF och dess syfte att främja de fria meningsutbytet och motverka censur. 

 Europadomstolen har dock framhållit att press och media måste hålla sig inom vissa gränser. 

I Erdogdu och Ince mot Turkiet underströk domstolen att medias skyldigheter och ansvar 

beträffande yttrandefrihet är av betydande vikt när det handlar om rapportering kring konflikter 

och anspända situationer. Detta grundas i en vilja att förebygga att media, genom att offentlig-

göra olika organisationers företrädare, sprider hatpropaganda och främjar våld.41  

 Europadomstolen har anfört att media och press även har skyldigheter beträffande publicerat 

material av mer skämtsam karaktär. Leroy mot Frankrike handlade om en serietecknare som 

dömts till böter efter en publicering av en teckning föreställande terrorattacken mot 

World Trade Center. Teckningen publicerades med texten ”Vi har alla drömt om det… Hamas 

gjorde det”.42 Enligt Europadomstolen var den nationella fällande domen inte ett brott mot 

artikel 10 då den ansågs vara en proportionerlig inskränkning av serietecknarens yttrandefrihet. 

Domstolen fann att teckningen inte kunde anses omfattas av yttrandefrihet då den lovordade en 

tragisk händelse som kostat tusentals människor livet.43 

 Den slutsats som går att dra utifrån detta är att även om media och pressens yttrandefrihet är 

betydande för samhället lägger Europadomstolen en viss vikt vid syftet bakom det som 

publiceras. Sådana publiceringar som inte kan anses bidra till något gynnsamt för samhället 

faller således utanför yttrandefrihetens skydd. Vidare är det konstaterat att det finns en skyldig-

het hos media att motverka sådana publiceringar som kan resultera i våldsam respons, även om 

                                                 
37 Oberschlick mot Österrike (no 2) para. 29; se även Lopes Gomes Da Silva mot Portugal para. 30.  
38 Lopes Gomes Da Silva mot Portugal para. 34-35; se även Prager och Oberschlick mot Österrike para. 38.  
39 Danelius, 2012 s. 429. 
40 Se bl.a. The Observer och Gurardian mot Förenade kungariket para. 5; och 

Sunday Times mot Förenade kungariket (no. 2) para. 50.  
41 Erdogdu och Ince mot Turkiet para. 54.  
42 Egen översättning av “We have all dreamt of it... Hamas did it” se pressmeddelandet från  

Leroy mot Frankrike s. 1. Europadomstolens dom i Leroy mot Frankrike är endast tillgänglig på franska.  
43 Leroy mot Frankrike s. 3.  
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publiceringen syftar till att skapa en politisk debatt. Det framkommer även, i Europadomstolens 

praxis, att medias ansvar medför en gräns kring vilken sorts underhållning som kan anses 

acceptabel.44 Vissa skämt kan anses gå utanför det som yttrandefriheten är ämnat att skydda, 

exempelvis skämt om händelser där ett flertal personer har dött. I sådana fall spelar det ingen 

roll att teckningen varit skämtsam och mer avsedd för underhållning. Det går inte att motsäga 

att Muhammedkarikatyrer är av ett allmänt intresse. Däremot kan det ifrågasättas huruvida en 

Muhammedkarikatyr kan anses gynna samhället. Därmed uppkommer frågan huruvida en 

Muhammedkarikatyr kan anses utgöra skämt som inte är ämnat att skyddas av yttrandefriheten. 

En Muhammedkarikatyr är sällan avsedd att uppmärksamma en viss händelse, utan det rör sig 

snarare om att uppmärksamma vissa beteenden. För att återkoppla till de karikatyrer som 

publicerades i Jyllands-Posten där publiceringssyftet var mer inriktat på att kritisera beteenden 

inom islam, speciellt bland muslimska extremister. Däremot är det svårt för beskådaren att sär-

skilja en extremist från andra icke-extremistiska muslimer och karikatyrerna kan riskera att bli 

ett påhopp på muslimer i allmänhet. Följaktligen är det oklart om Muhammedkarikatyrer kan 

anses utgöra sådana skämtteckningar som skyddas av artikel 10.       

 

 

4.4 Europakonventionens begränsningsmöjligheter i fråga om 

Muhammedkarikatyrer  
 

4.4.1  Artikel 9:s skydd och omfattning 

 

Det har redan konstaterats att Europakonventionens artikel 9 har ett mer vidsträckt skydd för 

religionsfrihet jämfört med RF 2 kap. 1 § 6 st. Europadomstolen har framhållit att religionsfrihet 

utgör, likt yttrandefrihet, en grundval i det demokratiska samhället.45 Europakonventionens 

skydd för religionsfrihet kan således likställas med konventionens skydd för yttrandefrihet. 

 Europakonventionens skydd för religionsfrihet garanterar inte bara en fri religionsutövning 

utan även att troende ska få sina religiösa känslor respekterade. Beträffande provocerande 

skildringar av högaktade religiösa föremål kan sådana anses utgöra en kränkning av artikel 9.46 

Det har dessutom uppmärksammats av Danelius att Europadomstolen har, beträffande fall om 

hädelse, varit benägen att ge yttrandefriheten ett mer restriktivt skydd i respekt för troende.47 

Danelius har även noterat att på grund av religionens betydelse för den enskilde föreskriver 

Europakonventionen dessutom en viss återhållsamhet gällande inskränkningar av religions-

friheten.48 Således blir det intressant att undersöka hur Europakonventionens begränsnings-

möjligheter kan tolkas beträffande religionskritiska uttalanden, såsom Muhammedkarikatyrer.    

 

 

4.4.2 Religionskritiska uttalanden – en begränsning av artikel 10 

 

Europadomstolen har understrukit att inskränkningar av yttrandefriheten ska tolkas restriktivt 

och att det dessutom måste finnas ett övertygande behov av begränsningen.49 En restriktiv 

                                                 
44 Leroy mot Frankrike s. 3. 
45 Kokkinakis mot Grekland para. 31.  
46 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 47.  
47 Danelius, SvJT 2006 s. 241-242. 
48 Danelius, 2012 s. 424.  
49 "Freedom of expression, as enshrined in Article 10 (art. 10), is subject to a number of exceptions which, 

however, must be narrowly interpreted and the necessity for any restrictions must be convincingly established.” 

Se Observer och Guardian mot Förenade kungariket para. 59.   
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tolkning innebär att man tolkar ett begrepp utifrån sin vanliga bemärkelse. Tolkningen ska 

således inte gå utanför vad som faktiskt menas med ett visst begrepp.50  

 Till skillnad från svenska grundlagens skydd för yttrandefrihet föreskriver Europa-

konventionens artikel 10(2) att yttrandefrihet även medför ansvar och skyldigheter. Ansvar och 

skyldigheter kan variera beroende på vem det är som uttalar sig. I Castells mot Spanien under-

strök domstolen att press och media har en betydande roll i det demokratiska samhället gör det 

svårare för konventionsstater att inskränka journalisters yttrandefrihet.51  

 Till skillnad från RF 2 kap. 23 § 1 st. tillåter artikel 10(2) inskränkningar av yttrandefriheten 

med hänsyn till moral. Det framgår av Europadomstolens resonemang i Handyside mot 

Förenade kungariket att det omöjligt kan utläsas en enhetlig europeisk moraluppfattning utifrån 

konventionsstaternas inhemska lagar. Eftersom att varje stat tenderar till att variera sina krav 

på moral är respektive stat generellt bättre lämpade att själva yttra sig om vad som krävs för att 

upprätthålla statens moral.52  I fråga om religiösa uppfattningar och övertygelser kan det finnas 

en skyldighet att i bästa mån undvika yttranden som är omotiverat kränkande för andra och på 

så vis utgör en inskränkning av andras rättigheter och därmed inte gynnar någon allmän debatt 

som främjar mänskliga angelägenheter i samhället (”progress in human affairs”). Det kan 

därmed anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att på ett proportionerligt sätt sanktionera 

eller förebygga sådana omotiverade kränkningar. På grund av avsaknaden av en enhetlig 

europeisk standard om moral är det dock omöjligt att uppnå en heltäckande definition av vad 

som utgör en godtagbar inskränkning. Staterna tillåts därför ett visst handlingsutrymme 

(”margin of appreciation”) vid bedömandet av vad som utgör en nödvändig inskränkning.53  

 Förbud mot religionskritiska uttalanden riktade mot religiösa heliga personer kan utgöra en 

godtagbar inskränkning av yttrandefriheten. Religionskritiska uttalanden som omotiverat 

kränker eller motiverar till missaktning eller hat skyddas inte av artikel 10.54 I I.A. mot Turkiet 

hade en bokförläggare blivit fälld för hädelse55 efter utgivningen av en religionskritisk bok. 

Europadomstolen vidhöll att detta inte utgjorde ett brott mot artikel 10 eftersom att den utgivna 

boken var ”ett kränkande angrepp på islams Profet”.56 De åtgärder som vidtogs av Turkiet hade 

i detta fall syftat till att skydda muslimer från få sina känslor för religiösa värden angripna. 

Turkiet ville således undvika kränkningar rörande sådant som uppfattas heligt inom islam.  

Åtgärderna var därmed ett skäligt försök att möta ett angeläget socialt behov (”pressing social 

need”) i Turkiet.57 Således medför inte domen att bedömningen skulle bli densamma om fallet 

rört Sverige. Ian Cameron har uppmärksammat att det svenska skyddet för yttrandefrihethet 

påvisar en mer liberal inställning till moral än den minsta gemensamma nämnare 

(”lowest common denominator”), som förespråkats av Europadomstolen.58 Detta indikerar på 

att begreppet ”hänsyn till moral” ges ett mer restriktivt tillämpningsområde i Sverige jämfört 

med andra konventionsstater.  

 Utöver ”hänsyn till moral” kan förbud mot religionskritiska uttalanden anses godtagbara 

med hänsyn till ”annans goda namn och rykte eller rättigheter”. Europadomstolen fann i 

Wingrove mot Förenade kungariket att nekandet att tillåta en manusskriptsförfattare att sälja 

eller hyra ut en film som skildrade kristna heliga personer i en erotisk situation inte stred mot 

artikel 10. Enligt Europadomstolen var inskränkningen tydligt ämnad att skydda andras 

                                                 
50 Zetterström s. 91-92. 
51 Castells mot Spanien para. 43.  
52 Handyside mot Förenade kungariket para. 48. 
53 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 49-50. 
54 Giniewski mot Frankrike para. 52.  
55 Nationalencyklopedins definierar hädelse som en ”kränkning av Guds eller gudarnas majestät genom 

smädelser eller hån”.  
56 I.A. mot Turkiet para. 29 (egen översättning).  
57 I.A. mot Turkiet para. 30.  
58 Cameron s. 136.  
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rättigheter.59 Europadomstolen ansåg att myndigheterna åtnjuter ett större handlingsutrymme 

när det kommer till att reglera yttrandefrihet beträffande frågor som kan förolämpa någons 

religiösa övertygelser. Med tanke på den ständigt växande samlingen av religioner och samfund 

tenderar uppfattning kring vad som utgör en religionskränkning att variera med tiden och 

mellan stater. Därmed anses staten vara bättre lämpad att i sådana situationer avgöra huruvida 

en inskränkning av yttrandefriheten kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle.60 Det är 

således tillåtet för konventionsstaterna att begränsa yttrandefriheten med hänsyn till religiösa 

trosuppfattningar så länge begränsningen är kompatibel med de förutsättningar som föreskrivs 

i artikel 10(2).61   

 Begreppen ”hänsyn till moral” och ” hänsyn till annans goda namn och rykte eller 

rättigheter” innebär emellertid att yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till religiösa tros-

uppfattningar. Vad som kan utläsas utifrån rättspraxis är att Europadomstolen varit benägen att 

vidhålla skyddet för religionsfrihet. Europakonventionen utgör således inget hinder för ett 

nationellt skydd mot religionskritiska uttalanden. Beträffande Muhammedkarikatyrer är det av-

görande huruvida karikatyren kan anses utgöra en omotiverad kränkning eller indikera miss-

aktning eller hat samt huruvida inskränkningen av yttrandefriheten kan anses nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

  

                                                 
59 Wingrove mot Förenade kungariket para. 48.  
60 Wingrove mot Förenade kungariket para. 58. 
61 Wingrove mot Förenade kungariket para. 53. 
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5  Kan Muhammedkarikatyrer utgöra hets mot folk-

grupp?  
 

5.1 Inledning  
 

Som framgår av tidigare kapitel finns det vissa uttalanden som inte skyddas av RF, TF eller 

Europakonventionen. Bland sådana uttalanden finns bl.a. de som utgör hets mot folkgrupp. 

Syftet med följande kapitel är att undersöka huruvida Muhammedkarikatyrer kan anses uppfylla 

de rekvisit som föreskrivs i BrB 16 kap. 8 § och TF 7 kap. 4 § 11 p. och således falla utanför 

yttrande- och tryckfrihetens skyddsområde.  

 Hets mot folkgrupp infördes i svensk lag 1948. Idag återfinns bestämmelsen i 

BrB 16 kap. 8 § som föreskriver att  
 

[d]en som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker miss-

aktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, 

döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till 

böter.  

 

Som framgår av ordalydelsen riktar sig straffbestämmelsen mot grupper och inte mot enskilda 

personer. För att avgöra huruvida ett uttalande eller meddelande kan klassificeras som hets mot 

folkgrupp måste gärningen alltid bedömas utifrån sitt sammanhang där även motiven för 

gärningen har betydelse. Utgångspunkten blir alltså hur uttalanden eller meddelandet framstår 

vid en objektiv bedömning.62  

 JK att valde inte väcka åtal om tryckfrihetsbrott mot Nerikes Allehanda efter tidningens 

publicering av Lars Vilks avbildning av Profeten Muhammed som rondellhund.63 I beslutet 

framförde JK att bestämmelsen om hets mot folkgrupp inte syftar till att hindra debatt eller 

kritik av ”skilda företeelser” och att rekvisitet missaktning inte omfattar alla ”förnedrande eller 

nedsättande uttalanden”.”[S]ådana påståenden och andra uttryck som bäst bemöts eller tillrätta-

läggs i en fri och öppen debatt [omfattas inte] av kriminaliseringen.” Nerikes Allehandas 

publicering ansågs inte ha uttryckt missaktning mot någon folkgrupp. Trots att ”många troende 

muslimer uppfattar framför allt teckningen som stötande” kunde inte artikeln eller avbildningen 

anses falla utanför vad som anses tillåtet enligt TF. Det kan framstå som att beslutet påvisar att 

Muhammedkarikatyrer inte utgör hets mot folkgrupp. JK:s beslut är inte helt ogrundat med 

tanke på att tryck-och yttrandefrihet är av central betydelse i det demokratiska samhället. 

Däremot är JK:s resonemang bristfälligt. JK diskuterade aldrig Europakonventionens stärkta 

skydd för religionsfrihet. Vidare lades ingen vikt vid Muhammedkarikatyrers eventuella miss-

aktning av invandrare i allmänhet, eller att karikatyrerna kan medföra skapandet av en vi-och-

dom situation mellan personer med svensk härstamning och invandrare. Uppkommandet av en 

sådan vi-och-dom situation riskerar att bidra till en ökad rasism samt resultera i en intolerans 

och bristande respekt mot invandrare. Därmed går det att ifrågasätta huruvida JK:s beslut kan 

anses förenligt med bestämmelsen om hets mot folkgrupps avsedda skyddsområde.   

 Det är inte självklart att JK:s beslut kan tillämpas på Muhammedkarikatyrer i allmänhet. Det 

finns således en anledning att undersöka förhållandet mellan straffbestämmelsen om hets mot 

folkgrupp och Muhammedkarikatyrer utifrån vad som inte beaktades i JK:s beslut. Utöver detta 

                                                 
62 Prop. 2001/02:59 s. 41. 
63 JK beslut 2007-03-20, dnr 6010-07-30, 6119-07-30, 6164-07-30, 6220-07-30 och 6339-07-30.  
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är det även intressant att undersöka huruvida upphävandet av brott mot trosfrid år 1971 medför 

att religionskritiska uttalanden inte kan anses ge uttryck för missaktning.  

 

 

5.2 Ett skydd för utsatta minoritetsgrupper 
 

I samband med att Sverige ratificerade FN:s internationella konvention om avskaffandet 

av alla former av rasdiskriminering utvidgades bestämmelsen om hets mot folkgrupp år 1970. 

Syftet med utvidgningen var att bestämmelsen skulle överensstämma bättre med konventionens 

artikel 4, som ålägger alla konventionsstater att fördöma all propaganda och alla organisationer 

 
som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av 

viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp 

eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och 

åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all upp-

maning eller utövande av sådan diskriminering. 

 

Vidare utvidgades BrB 16 kap. 8 § och TF 7 kap. 4 § 11 p. år 2001 till att även inkludera 

”sexuell läggning”. I lagförarbetet framförde regeringen att det inte rådde någon tvekan om att 

homosexuella utgör en utsatt grupp i samhället. Brottsstatistiken visade på att relativt få brott 

begicks mot homosexuella, men det antogs att statistiken hade ett högt mörkertal. Enligt 

Folkhälsoinstitutet är homosexuella ofta utsatta för brott på grund av sin sexuella läggning.64 

Regeringen anförde därmed att 
 

[d]et finns goda skäl att anta att den homofobiska inställning som legat bakom vissa 

gärningsmäns angrepp på enskilda människor på grund av deras sexuella läggning 

hämtar näring ur den hat-, hot- och hetspropaganda mot homosexuella som grupp 

som bedrivs av flertalet nazistiska och i övrigt högerextremistiska grupperingar och 

nätverk i vårt land.  

 

Homosexuella har alltså – och har under en längre tid haft – en särskilt utsatt position 

jämfört med andra grupper i samhället. De utsätts för en hetspropaganda av ett slag 

som det i dag inte finns något egentligt skydd emot.65  

 

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp syftar till att skydda de minoritetsgrupper som utgör en 

utsatt grupp i samhället. Med tanke på att bestämmelsen utvidgats vid ett antal tillfällen kan den 

uppfattas vara ett levande instrument som ska anpassas efter samhällets utveckling och 

förändring. Detta kan även tala för att skyddsområdet i BrB 16 kap 8 § och TF 7 kap. 4 § 11 p. 

bör tolkas med beaktandet av hur det nuvarande samhället ser ut. Vidare framstår det som 

angeläget att skydda sådana grupper som innehar utsatta positioner i samhället. Med tanke på 

att det i nutida Sverige kan antas föreligga en ökad intolerans gentemot muslimer kan det 

således argumenteras för att muslimer är i ett särskilt behov av skydd mot hetspropaganda.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Prop. 2001/02:59 s. 32-33.  
65 Prop. 2001/02:59 s. 33. 
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5.3 Muhammedkarikatyrer – mer än ett anspelande på trosbekännelse  
 

BrB 16 kap. 8 § och TF 7 kap. 4 § 11 p. avser att skydda en folkgrupp eller annan sådan grupp 

av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse 

eller sexuell läggning. Anledningen till att begreppet ”annan sådan grupp av personer” infördes 

1982 var bl.a. för att invandrare skulle omfattas av bestämmelsens skydd. Med invandrare avses 

en sådan grupp i Sverige som har gemensamt att de inte har samma nationella ursprung som 

majoriteten av befolkningen i landet.66 I förarbeten framfördes att det straffbara området ska 

omfatta sådana kränkningar som syftar till att vanhedra eller på annat sätt smäda etniska 

grupper.67 Införandet av begreppet tydliggjorde därmed att bestämmelsen inkluderar alla 

rasistiska eller liknande angrepp på en viss grupp av personer, även om gruppen består av 

personer med olika skyddsgrunder.68  

 En Muhammedkarikatyr kan anses anspela mer än trosbekännelse. Muslimer i Sverige har i 

de flesta fall en annan ras, nationellt ursprung och hudfärg jämfört med majoriteten av den 

svenska befolkningen. Det går således att argumentera för att Muhammedkarikatyrer kan rikta 

sig mot en folkgrupp med anspelning på andra skyddsgrunder än bara trosbekännelse. Detta 

kan tala för att en Muhammedkarikatyr kan utgöra ett sådant rasistiskt uttalande som lag-

stiftaren uttryckligen försökt undvika med utvidgningen av BrB 16 kap. 8 § och 

TF 7 kap. 4 § 11 p. 

 Beträffande den nuvarande trenden av Muhammedkarikatyrer har Fazlhashemi 

uppmärksammat en likhet med de antisemitiska nidteckningar som förekom i början av 1900-

talet. 
 

[Islamofobiska nidteckningar] har, i likhet med antisemitiska teckningar, en rasistisk 

grundton som tillskriver människor som bekänner sig till islam en rad negativa 

egenskaper och karaktärsdrag. De framställs som grymma, ondsinta, giriga och 

perversa typer med diverse negativa säregenskaper. Nidteckningarna tjänar också 

syftet att markera det främmande hos de människor som tillhör den vagt definierade 

gruppen som kallas muslimer.69 

 

Fazlhashemi understryker att i början på 1900-talet ifrågasattes inte judefientligheten. Det var 

inte antisemitismen som ansågs utgöra ett problem, utan judarna. Likt idag anses inte 

islamofobin vara ett problem, utan muslimerna. Muhammedkarikatyrer, menar Fazlhashemi, är 

avbildningar av Profeten som bidrar till rasism och på så sätt skapar en vi-och-dom situation.70 

Denna argumentation är väldigt intressant av den anledningen att den påvisar hur attityder kring 

olika folkgrupper tenderar att utvecklas och förändras. Även om Muhammedkarikatyrer kan 

vara ett sätt för någon att demonstrera yttrandefrihet eller ifrågasätta självcensur kan 

karikatyrerna resultera i ett skapande av en vi-och-dom situation. Muhammedkarikatyrer kan 

användas för att påvisa negativa särdrag hos muslimer. Lars Vilks rondellhund publicerades 

tillsammans med en krönika vars rubrik löd ”rätten att kränka en religion”, en rubrik som talar 

för religion i allmänhet. Däremot talar den medpublicerade Muhammedkarikatyren snarare för 

en rätt att kränka specifikt religionen islam. Teckningens motiv föreställer en rondellhund vars 

huvud består av en man med muslimskt påbrå. Det som är intressant är mannens uppenbart arga 

ansiktsuttryck och det faktum att det står en svensk polisbil bakom honom. Utan texten som 

förklarar att mannen föreställer Profeten skulle mannen på teckningen kunna föreställa vilken 

man som helst med muslimskt påbrå. Teckningen kan anses falla in i Fazlhashemis beskrivning 

                                                 
66 Prop. 1981/82:58 s. 11-12, 30.  
67 Prop. 1981/82:58 s. 23.  
68 Prop. 1981/82:58 s. 23; se även Holmqvist m.fl., BrB 16 kap. 8 §, s. 5. 
69 Fazlhashemi s. 51. 
70 Fazlhashemi s. 52; se även Forskning om utsatthet hos förmodade muslimer och islamofobi i Sverige s. 46.  
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av muslimen som ondsint och främmande. Även om teckningen avser att föreställa Muhammed, 

kan åskådaren associera mannen på bilden med vilken invandrare som helst med muslimskt 

påbrå. Muhammedkarikatyrer kan således anses utgöra mer en än negativ anspelning mot 

religionen islam eftersom att motiven kan associeras med en sådan grupp i Sverige som har 

gemensamt att de inte har samma nationella ursprung som majoriteten av befolkningen i landet.  

 

 

5.4 Kan Muhammedkarikatyrer anses uttrycka missaktning? 
 

5.4.1 Möjligheten att uttrycka missaktning genom bilder och symboler   

 

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp syftar till att motverka att vissa grupper hotas eller 

missaktas. BrB 16 kap. 8  § och TF 7 kap. 4 § 11 p. uttrycker inga krav på direkt hot mot en 

folkgrupp, utan ”kränkande beskyllningar om mindervärdiga egenskaper eller nedsättande 

handlingar som endast indirekt grundas på [folkgrupp]”, 71 kan även omfattas av bestämmelsen. 

Med missaktning avses inte bara förtal eller smädelse utan även andra kränkande uttalanden. 

Bland sådana uttalanden hör exempelvis uttalanden som uppfattas kränkande för en folkgrupps 

anseende eller uttalanden som förlöjligar en folkgrupp.72 Alla uttalanden som kan uppfattas om 

nedvärderande eller kränkande anses däremot inte uppfylla missaktningsrekvisitet. För att 

uppnå straffbarhet krävs att ”det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig 

och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga”.73  

 Det kan framstå som oklart huruvida Muhammedkarikatyrer kan anses uttrycka missaktning, 

då teckningarna vanligtvis inte innehåller ett meddelande eller uttalande som uttryckligen 

kränker en viss folkgrupp. Begreppet ”meddelande eller uttalande” avser inte endast muntliga 

eller skriftliga uttryck utan även åtbörder och bilder.74 Vid utvidgningen av TF:s reglering om 

hets mot folkgrupp 1971 påpekade första lagutskottet att konstnärliga framställningar blivit ett 

allt mer populärt forum för framförandet av politiska värderingar, vilket resulterat i att grupper 

som ogillas tenderar att angripas eller förlöjligas. Första lagutskottet ansåg att när ett för-

löjligande har sin enda utgångspunkt i en folkgrupps ras, hudfärg, nationella eller etniska 

ursprung eller trosbekännelse bör skyddet mot förlöjligande av folkgruppen hållas vidsträckt.75   

 I NJA 1996 s. 577 dömdes en person för hets mot folkgrupp efter att offentligt burit vissa 

symboler som kunde kopplas ihop med Nazi-Tyskland. I HD:s resonemang framfördes att 

symbolerna var starkt förknippade med nazismen och idéerna om rasöverlägsenhet och rashat, 

som lett till förintelsen under 1930- och 40-talen. Symbolerna kunde därmed anses utgöra hets 

mot folkgrupp. Detta har därefter kommit att tillämpas i ett flertal hovrättsdomar.76 Det går 

således att utläsa en konsensus bland svenska domstolar beträffande bedömningen av 

förhållandet mellan kränkning genom symbol och hets mot folkgrupp. Det bör dock tilläggas 

att det saknas vägledning utifrån domstolarnas bedömning huruvida andra kränkande symboler, 

än Nazi-symboler, skulle kunna medföra straffansvar, men det framstår som att gränsen för att 

en symbol ska medföra straffansvar är tämligen hög. Kontrasterande till HD:s uppfattning om 

symboler, talar första lagutskottets uppfattning för att konstnärliga framställningar lättare ska 

                                                 
71 Holmqvist m.fl., BrB 16 kap. 8 §, s. 2. 
72 Holmqvist m.fl., BrB 16 kap. 8 §, s. 3. 
73 Prop. 2001/02:59 s. 15.  
74 Holmqvist m.fl., BrB 16 kap. 8 §, s. 2. 
75 Första lagutskottets utlåtande 1970:41 s. 50. 
76 Se bl.a. RH 1998:77 där en person fälldes för hets mot folkgrupp efter att denne burit en armbindel med ett 

hakkors. Meddelandet ansågs uppfylla spridningsrekvistet då personen burit symbolen under dagtid på en offentlig 

plats; HovR B 1053-14 där en person fälldes för hets mot folkgrupp efter att ha ritat ett hakkors på en sopskjulsdörr; 

och RH 1997:28 där en persons bärande av armbindel med hakkors ansågs uppfylla meddelanderekvisitet. HovR 

valde trots det att fria då meddelandet endast spridits i en mindre krets.  
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medföra ansvar när sådana endast syftar till ett förlöjligande av en viss folkgrupp. Kraven för 

straffansvar kan således anses vara lägre beträffande konst.  

 Det är svårt att avgöra huruvida Muhammedkarikatyrer kan anses gå utöver en saklig och 

vederhäftig diskussion. Karikatyrerna innehåller sällan en uttrycklig kränkning av muslimer 

eller invandrare, utan är snarare en skämtsam avbildning av en religiöst helig person. Däremot 

är det oklart huruvida ett förlöjligande av en religiöst helig person kan anses falla inom ramen 

för vad som aves som en tillåten diskussion. Det som härmed blir av intresse är att undersöka 

hur missaktningsrekvistet bör tillämpas på religionskritiska uttalanden. 

 

 

5.4.2 Religionskritiska uttalanden  

 

5.4.2.1 Upphävandet av brott mot trosfrid 

 

Brott mot trosfrid upphävdes från BrB år 1971. Bestämmelsen, som återfanns i BrB 16 kap. 9 §., 

avsåg att kriminalisera offentligt skymfande av det som ansågs heligt av den svenska kyrkan 

eller annat trossamfund i Sverige.77 Brott mot trosfrid kunde även utgöra ett tryckfrihetsbrott 

eftersom att bestämmelsen även återfanns i TF:s brottskatalog.78 Det är oklart huruvida 

upphävningen av brott mot trosfrid medförde en absolut avkriminalisering av religions-

kritiska uttalanden. Genom att undersöka lagmotiven till upphävningen syftar följande 

stycke därmed till klargöra huruvida upphävningen av bestämmelsen innebär att 

religionskritiska uttalanden inte kan anses ge uttryck för missaktning och således faller 

utanför hetsbestämmelsens tillämpningsområde.  

 Ett av motiven till upphävandet av brott mot trosfrid var att det inte längre ansågs finnas 

någon anledning att inskränka yttrandefriheten för att ”ge kristna trosföreställningar ett särskilt 

skydd utöver vad som gäller enligt bestämmelserna om störande av förrättning eller av allmän 

sammankomst, hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende [egen kursivering]”.79 

Departementschefen ansåg att det i ett demokratiskt samhälle är viktigt att de enskilda har 

tolerans och respekt för andras åsikter och värderingar. Beträffande religionsfrågor ansågs en 

fri och öppen debatt endast gynna samhället, även om vissa yttranden skulle anses som 

kränkande för vissa grupper. 80 De bestämmelser som redan fanns ansågs ge ett tillfredställande 

skydd för medborgarnas känslor för religiösa värden. 81 

 I lagförarbetet till bestämmelsens upphörande framförde domkapitlet i Lunds stift att ”något 

särskilt behov av lagregler till skydd för kristen tro och livssyn inte finns från den kristna 

människans egen ståndpunkt”, 82 men domkapitlet ansåg att bestämmelsen var betydande för 

”en öppen och värdig debatt kring väsentliga livsfrågor”.83  

 Till skillnad från majoriteten av instanserna i prop. 1970:135 ansåg kommittén för lag-

stiftning om yttrande- och tryckfrihet att brott mot trosfrid inte skulle avskaffas. Kommittén 

ansåg att bestämmelsen skyddade angrepp mot den enskildes rätt till religionsfrihet. Visserligen 

ansåg kommittén att brott mot trosfrid var en onödig inskränkning av yttrande- och tryckfrihet-

en i ” en situation där riskerna för intolerans och bristande hänsyn kan bedömas som små”.84 

Däremot ansåg kommittén att ”förståelsen och hänsynen individerna emellan inte nått så långt 

                                                 
77 Prop. 1970:125 s. 17. 
78 Prop. 1970:125 s. 19. 
79 Prop. 1970:125 s. 46. 
80 Prop. 1970:125 s. 65-66.  
81 Prop. 1970:125 s. 65-66.  
82 Prop. 1970:125 s. 46. 
83 Prop. 1970:125 s. 46. 
84 Prop. 1970:125 s. 35; se även SOU 1969:38 s. 82.  
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att en möjlighet för samhället att kunna ingripa i nu nämnda situationer kan anses obehövlig”.85 

Kommittén föreslog istället att den svenska kyrkans särställning skulle slopas och att 

BrB 16 kap. 9 § skulle utvidgas till att omfatta sådant som ”enligt den enskildes trosuppfattning 

hålls heligt”. 86 

 Det är till viss del oklart huruvida lagstiftarens hade en vilja att, vid upphävningen av 

trosfridsparagrafen, fortfarande skydda andra religiösa än kristna från religionskränkning. 

Motiveringen till upphävandet av BrB 16 kap. 9 § är främst baserad på lagens behov utifrån 

den kristna trons perspektiv. Det framgår inte klart av lagförarbetet om bestämmelsen upp-

hävdes för att yttrandefriheten inte borde begränsas med hänsyn till kristet religiösa känslor 

eller om den inte borde begränsas med hänsyn till religiösa känslor över huvud taget. 

Instanserna verkade eniga om att tolerans och respekt för andras åsikter och värderingar var av 

central betydelse i ett demokratiskt samhälle. Däremot rådde det oenigheter huruvida en sådan 

tolerans och respekt kunde anses vara uppnådd mellan individerna i det svenska samhället.  

 En ytterligare sak som är intressant är att departementschefen endast hänvisade till 

medborgarnas religiösa känslor. Det går inte att motsäga att det har skett förändringar i det 

svenska samhället sedan 1970-talet då brott mot trosfrid togs bort från BrB. Islam och andra 

religioner har blivit mer framträdande i Sverige och därmed är kopplingen mellan svenska med-

borgare och kristendom inte lika självklar idag som den kan ha varit på 1970-talet.  

 Om brott mot trosfrid upphävdes för att medborgarnas känslor för religiösa värden redan 

ansågs skyddade under andra bestämmelser, däribland BrB 16 kap. 8 §, kan det anses 

motsägelsefullt att religionskritiska uttalanden inte skulle kunna anses ge uttryck för miss-

aktning enligt bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Att lagstiftaren valt att upphäva brott mot 

trosfrid kan således inte innebära att religionskritiska uttalanden inte kan anses uppfylla 

missaktningsrekvisitet.  

 

 

5.4.2.2 Muhammedkarikatyrer – en uttryckt missaktning  

 

Uppsatsen har tidigare konstaterat att Muhammedkarikatyrer inte endast kränker muslimer utan 

kan anses kränkande för invandrare i allmänhet. På 1980-talet noterades att den ökande 

invandringen gett upphov till problem. Lagstiftaren ansåg därmed att bestämmelsen om hets 

mot folkgrupp även skulle omfatta rasistiska uttalanden mot invandrare.87 Därmed kan 

utvidgningen av BrB 16 kap. 8 § och TF 7 kap. 4 § 11 p. uppfattas som ett försök av lagstiftaren 

att komma till bukt med invandringens ökande problem samt med rasism. Muhammed-

karikatyrer är inte endast en kränkande avbildning av Profeten utan kan även uppfattas som 

kränkande avbildningar av personer med muslimskt påbrå i allmänhet. Eftersom karikatyrerna 

i många fall framför negativa särdrag hos muslimer, kan de anses bidra till rasism och ökad 

intolerans mot folkgruppen eller invandrare i allmänhet. En Muhammedkarikatyr utgör således 

ett sådant uttryck som lagstiftaren tydligt uttryckt ska inkluderas av straffbestämmelsen. 

Därmed kan Muhammedkarikatyrer anses ge uttryck för missaktning gentemot muslimer och 

invandrare i allmänhet. Dock återstår det att undersöka huruvida missaktningsrekvisitet i detta 

fall bör tolkas mer restriktivt med hänsyn till svenska konstitutionen och Europakonventionen.  

 

 

 

 

 

                                                 
85 Prop. 1970:125 s. 35; se även SOU 1969:38 s. 82.  
86 SOU 1969:38 s. 83.  
87 Prop. 1981/82:58 s. 7, 23.   
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5.5 Proportionalitetsbedömningen  
 

5.5.2 Beaktandet av yttrandefriheten 

 

Kapitel fem har hittills framhållit att straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp kan tillämpas 

på Muhammedkarikatyrer. Som konstaterades under föregående avsnitt föreligger inga hinder 

för antagandet att Muhammedkarikatyrer ger uttryck för missaktning. Däremot påvisar svensk 

rättspraxis att det krävs mycket för att ett missaktande uttryck ska anses motivera en in-

skränkning av grundläggande fri- och rättigheter. Både RF och Europakonventionen stadgar att 

begränsningar av yttrandefriheten inte får överskrida vad som är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle. Denna princip kan även utläsas indirekt av TF 1 kap. 4 §, som stadgar att vid ett 

misstänkt tryckfrihetsbrott ska det tas i beaktning att tryckfrihet utgör en grundval för ett fritt 

samhällsskick, samt att uppmärksamheten ska riktas mot ämnet och tankens än på uttryckets 

lagstridighet och på syftet än på framställningssättet. Det som härmed måste klargöras är 

huruvida bedömningen att Muhammedkarikatyrer utgör hets mot folkgrupp kan anses vara en 

proportionerlig inskränkning av yttrande- och tryckfriheten. 

 I målet NJA 2012 s. 400, även känt som Manga-målet, var en man åtalad efter att polisen 

hittat ett flertal mangateckningar med, vad polisen ansåg, hade barnpornografiska motiv. 

Eftersom att bestämmelsen om barnpornografibrott inte uttryckligen omfattade icke 

verklighetstrogna teckningar valde HD i Manga-målet att pröva bestämmelsen med hänsyn till 

yttrande- och informationsfriheten. HD fann att en fällande dom skulle vara en oproportionerlig 

inskränkning av den åtalades grundläggande fri- och rättigheter. Det som gör Manga-målet 

intressant för tolkningen av Muhammedkarikatyrer är det resonemang HD förde kring 

förhållandet mellan teckningarna och skyddet för yttrandefrihet. I HD:s resonemang framfördes 

det att förekommandet av pornografiska teckningar som kan föra tankarna till barn 

 
knappast [är] en sådan kränkning av barn i allmänhet att det motiverar den 

förhållandevis långtgående inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten 

som det skulle innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag 

kriminaliserades. /…/ Till detta kommer att mangateckningar har en stark förankring 

i den japanska kulturen och att det mot den bakgrunden finns skäl att beakta vikten 

av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. 

 

Eftersom att HD valde att fria den åtalade i Manga-målet påvisar resonemanget att HD är 

benägen om att värna om den enskildes yttrandefrihetsintressen. Genom att beakta HD:s 

resonemang kring teckningarnas kränkande effekt förstås att det krävs synnerliga skäl för att en 

kränkning ska anses motivera en inskränkning av yttrandefriheten. Det framkommer även att 

teckningarnas verklighetstrohet är av betydelse för bedömningen. Utöver kränkningens effekt 

fäster HD vikt vid det faktum att mangateckningarna är starkt förankrade inom den japanska 

kulturen. Likt mangateckningars kulturella betydelse har karikatyrer en stark förankring inom 

den västerländska kulturen. Karikatyrer har under en lång tid använts för att på ett 

underhållande sätt ge uttryck åt den enskildes politiska och sociala åsikter. Även om en 

förankrad konstform används för sådana uttryck, som inte direkt återkopplar till konstformens 

ursprungliga karaktär, ska yttrandefrihetens vidsträckta skydd beaktas.  

 Enligt förarbeten anses missaktningsrekvisitet uppfyllt när det är tydligt att yttranden gått 

över gränsen för vad som avses med en saklig och vederhäftig diskussion.88 Dock har HD valt 

att tillämpa missaktningsrekvisitet mer restriktivt än vad som framgår av BrB 16 kap. 8 § 

                                                 
88 Prop. 2001/02:59 s. 15. 
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ordalydelse och av bestämmelsens förarbeten89. I NJA 2005 s. 805 (Åke Green-målet) valde 

HD att fria pastor Åke Green trots att det i svensk lag fanns stöd att fälla honom för hets mot 

folkgrupp, då han uppsåtligen uttryckt missaktning mot homosexuella. Åke Green hade bl.a. 

hävdat att homosexuella var skyldiga till spridningen av AIDS och att sexuella abnormiteter, 

såsom homosexualitet, utgjorde en cancersvulst på samhället. Med hänvisning till Europa-

domstolens dom i bl.a. Günduz mot Turkiet anförde HD att uttalanden måste utgöra s.k. ”hate 

speech” (ett uttalande som sprider, förespråkar, uppmuntrar eller rättfärdigar hat grundat på 

intolerans, inklusive religiös intolerans),90 för att medföra straffansvar. HD ansåg att Åke 

Greens uttalanden klart inte utgjorde ”hate speech”. Därmed skulle en fällande dom utgöra en 

oproportionerlig inskränkning av Åke Greens yttrande- och religionsfrihet under Europa-

konventionen. I NJA 2007 s. 805 friades en utgivare till en blogg där det förekommit ned-

sättande uttalanden om homosexuella och romer. Likt målet med Åke Green valde HD att tolka 

missaktningsrekvisitet restriktivt med hänvisning till Europakonventionen. HD ansåg att 

uttalandena inte var så pass grova att de utgjorde ”hate speech”. Efter en samlad bedömning av 

RF och Europakonventionen, samt Europadomstolens rättspraxis, fann HD att en fällande dom 

skulle utgöra en inskränkning av yttrandefriheten som inte var nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle.  

 Som tidigare noterats har bestämmelsen om hets mot folkgrupp utvidgats till att inkludera 

invandrare och homosexuella. Utvidgningarna grundades bl.a. på att lagstiftaren upp-

märksammat att dessa utgjort utsatta grupper i det svenska samhället.91 Detta innebär emellertid 

inte att uttryckt missaktning mot en sådan utsatt grupp medför straffansvar vid en rättslig 

bedömning av domstolen. HD:s bedömning i Åke Green-målet och NJA 2007 s. 805 påvisar att 

kraven fortfarande är höga för att en persons uttryckta missaktning mot homosexuella ska med-

föra straffansvar. För att ett uttalande ska kunna anses medföra straffansvar, enligt 

bestämmelsen om hets mot folkgrupp, måste uttalandet utgöra ”hate speech”.  

 Innan uppsatsen diskuterar om Muhammedkarikatyrer kan utgöra ett hetsbrott, med hänsyn 

till yttrande- och tryckfrihet, ska det utredas huruvida Europakonventionens stärkta skydd för 

religionsfrihet kan medföra att gränsen för hur grovt ett uttalande måste vara för att medföra 

straffansvar sänks.  

 

 

5.5.1 Yttrandefrihet kontra religionsfrihet 

 

Frågan som härmed ska besvaras är hur det svenska skyddet för yttrandefrihet ska balanseras 

mot Europakonventionens stärkta skydd för religionsfrihet, samt om detta kan ha betydelse för 

hur missaktningsrekvisitet bör tolkas i förhållande till Muhammedkarikatyrer?   

 Religionsfrihet är en positiv rättighet som ämnar att tillförsäkra den enskildes rätt till en fri 

religionsutövning. I uppsatsens andra kapitel framgick att RF 2 kap. 1 § 6 st. endast förbjuder 

sådana bestämmelser som uttryckligen riktas mot en viss religionsutövning eller uppenbart 

avser att motverka en viss religiös riktning.92 RF kan således inte anses medföra en skyldighet 

å det allmännas sida att förhindra förekomsten av Muhammedkarikatyrer. Däremot, som 

framkommit i kapitel fyra, föreskriver Europakonventionens skydd för religionsfrihet ett vidare 

tillämpningsområde. Europakonventionens artikel 9 innefattar inte endast rätten till en fri 

religionsutövning, utan även en garanti för troende att få sina religiösa känslor respekterade.93 

                                                 
89 Både prop. 2001/02:59 och prop. 1981/82:58 talar för att BrB 16 kap. 8 § ska ges ett tämligen vidsträckt 

tillämpningsområde.  
90 Se Günduz mot Turkiet para. 40.  
91 Prop. 2001/02:59 s. 33; Prop. 1981/82:58 s. 7, 23.  
92 NJA 2005 s. 805; se även Holmberg m.fl. s. 101. 
93 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 47.  
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Något som tidigare diskuterats är Europakonventionens rättsliga ställning gentemot de svenska 

grundlagarna. Av rättspraxis framgår det att HD tenderar att tillämpa den regel som föreskriver 

starkast skydd för den enskilde, respektive den regel som inskränker minst på den enskildes 

grundläggande fri- och rättigheter.94 Således kan det antas att den regel som är mest gynnande 

för den enskilde ska tillämpas.  

 Europadomstolen har varit benägen att tolka yttrandefrihet restriktivt i fall om hädelse.95 

Däremot har domstolen framhållit att konventionsstaterna är bättre lämpade att bedöma 

huruvida ett förbud mot religionskränkning utgör en inskränkning av yttrandefriheten som är 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle.96 Religionsfrihet har inte en lika central betydelse i den 

svenska grundlagen som den har i Europakonventionen. Religion i allmänhet kan inte anses ha 

lika central betydelse i Sverige jämfört med andra konventionsstater. I den mån som det fria 

religionsutövandet inte hindras kan således det svenska skyddet för yttrandefrihet ges företräde 

framför Europakonventionens skydd för religionsfrihet. Att inskränka yttrandefriheten med 

hänsyn till en person religiösa övertygelse kan således, i dagsläget, inte rättfärdigas med rätten 

till en fri religionsutövning. Europakonventionens stärkta skydd för religionsfrihet medför inte 

att missaktningsrekvisitet tolkas mindre restriktivt, i fråga om Muhammedkarikatyrer, än vad 

som tidigare gjorts av HD.  För att Muhammedkarikatyrer ska anses brottsligt måste de därmed 

utgöra ”hate speech”.   

 

 

5.5.3 Muhammedkarikatyrer – hetsbrott eller yttrandefrihet?  

 

Yttrandefrihet och tryckfrihet är grundvalar i det svenska samhället. Vidare är friheten att kunna 

yttra sina politiska åsikter, tankar och känslor grundläggande funktion för en demokrati. In-

skränkningar av dessa rättigheter bör tillämpas restriktivt eftersom att en för generös 

tillämpning kan leda till ett urholkande av rättigheternas skydd.  

 Eftersom att gränsen för ”hate speech” är tämligen hög kan det vara lämpligt att föra en 

diskussion kring hur allvarligt en avbildning av Profeten kan anses vara. Det finns nämligen 

åtskilda åsikter beträffande avbildningsförbudet av Profeten Muhammed inom islam. Det finns 

inget uttalat förbud mot avbildningar av Profeten i Koranen. Däremot har Koranens uttryckta 

avbildningsförbud av Gud genom vissa senare tolkningar utvidgats till att även omfatta 

Profeten. Fazlhashemi har anfört att det ofta har förekommit avbildningar av Profeten bland 

muslimer men han åtskiljer sådana avbildningar från förlöjligande muslim- och Muhammed-

karikatyrer.97 Likt Fazlhashemi, har även Samadi förklarat att det inom islam inte existerar 

något förbud att avbilda Muhammed. Enligt Samadi går det inte att hänvisa till avbildnings-

förbudet för att ge stöd åt Muhammedkarikatyrers kränkande effekt. Istället menar Samadi att 

kränkningen av islam grundas i det respektlösa sättet som karikatyrerna framställer Profeten.98

   

 Det har dragits liknelser mellan dagens Muhammedkarikatyrer och de antisemitistiska nid-

teckningar som förekom i början av 1900-talet. Likt då är problemet i dagens läge inte fokuserat 

på teckningarnas främlingsfientliga attityd utan på problemet med en viss folkgrupp.99 

Muhammedkarikatyrer kan anses rikta sig mot mer än en religiös folkgrupp. Att döma av 

                                                 
94 I NJA 2005 s. 805 utgjorde RF inte ett hinder för en fällande dom. HD valde därmed att undersöka huruvida 

Europakonventionen kunde anses bereda mer skydd åt den åtalade och således utgöra ett hinder för en fällande 

dom. Kontrasterande i NJA 2012 s. 400 ansåg HD att det inte var nödvändigt att undersöka Europakonventionen 

eftersom att en fällande dom redan bedömts stå i strid med RF.   
95 Jfr I.A. mot Turkiet; Otto-Preminger-Institut mot Österrike och Wingrove mot Förenade kungariket.  
96 Wingrove mot Förenade kungariket para. 58.   
97 Fazlhashemi s. 39-40. 
98 Samadi s. 227.  
99 Fazlhashemi s. 51-52.   
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karikatyrernas motiv kan de uppfattas riktas mot invandrare i allmänhet. Därmed kan 

Muhammedkarikatyrer anses bidra till ett skapande av en vi-och-dom situation vilket bidrar till 

en ökad intolerans gentemot muslimer och invandrare i allmänhet. Det är emellertid oklart om 

Muhammedkarikatyrer kan anses utgöra ”hate speech”. Med tanke på att Åke Green friades 

trots att han uttryckt tämligen grova uttalanden mot homosexuella,100 kan gränsen för vad som 

anses ge uttryck för hat uppfattas som väldigt hög. För att utgöra ett ”hate speech” kommer det 

sannolikt krävas mer än en förlöjligande eller överdriven teckning föreställande Profeten.  

 Muhammedkarikatyrer kan i teorin anses uppfylla rekvisiten för att hetsbrottsbestämmelsen 

ska kunna tillämpas. Däremot påvisar JK:s beslut101 och HD:s  restriktiva tillämpning av 

missaktningsrekvisitet för att bedömningen sannolikt inte kan bli densamma i praktiken. Att 

Muhammedkarikatyrer skulle medföra straffansvar enligt BrB 16 kap. 8 § eller 

TF 7 kap. 4 § 11 p. skulle sannolikt bedömas vara en oproportionerlig inskränkning av yttrande- 

och tryckfriheten. Att framföra en Muhammedkarikatyr genom en konstnärlig framställning 

eller som ett uttryck för en politisk åsikt skulle sannolikt inte anses gå utanför vad som är tillåtet 

enligt RF:s regleringar om yttrandefrihet. Likaledes skulle en tidnings publicering av 

Muhammedkarikatyrer sannolikt inte utgöra ett tryckfrihetsbrott. Det finns således inget stöd i 

svensk rätt som i dagsläget kriminaliserar Muhammedkarikatyrer. För att Muhammed-

karikatyrer ska kunna anses brottsliga i Sverige krävs det ett införande av ett förstärkt skydd 

mot religionskränkning.  

 

  

                                                 
100 NJA 2005 s. 805.  
101 JK beslut 2007-09-20, dnr 6010-07-30, 6119-07-30, 6164-07-30, 6220-07-30 och 6339-07-30. 
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6  Behovet av att införa ett förstärkt skydd mot 

religionskränkning i Sverige 
 

6.1 Inledning 
 

Som vi har sett finns det inget uttryckligt skydd mot religionskränkning i Sverige idag. Det är 

visserligen inte tillåtet att uttrycka missaktning mot folkgrupper med anspelning på deras tros-

bekännelse, men det krävs tämligen grova kränkningar för att ett uttalande ska anses medföra 

straffansvar.  Således kan ett religionskritiskt yttrande inte anses straffbart under svensk lag i 

dagsläget. Sverige har inte haft något uttryckt lagstadgat skydd mot religionskränkning sedan 

brott mot trosfrid upphävdes 1971. Däremot kan det inte anses finnas något, varken inom svensk 

lagstiftning eller enligt Sveriges internationella åtaganden, som skulle förhindra att Sverige 

införde ett förstärkt skydd mot religionskränkning. I följande kapitel analyseras huruvida det 

föreligger ett behov av ett förstärkt skydd mot religionskränkning i Sverige. 

 

 

6.2 Religionskränkning enligt Sveriges internationella åtaganden  
 

Europakonventionens skydd för religionsfrihet syftar till att bl.a. garantera att troendes religiösa 

känslor respekteras.102 Ett förbud mot religionskränkning kan utgöra en godtagbar inskränkning 

av Europakonventionens skydd för yttrandefrihet.103 Europadomstolen har konkluderat att 

stater kan ha en skyldighet, enligt Europakonventionen, att i bästa mån motverka yttranden som 

omotiverat kränker andra personers religiösa uppfattningar och övertygelser. Sådana yttranden 

kan inskränka troendes rättigheter och på så vis inte bidra till en debatt som gynnar samhället.104 

Dessutom påvisar Europadomstolens resonemang i Wingrove mot Förenade kungariket att 

konventionsstaternas uppfattning om religionskränkning inte är beständig. Den växande 

samlingen av religioner och samfund kan medföra att konventionsstaternas uppfattningar kring 

vad som utgör religionskränkning förändras med tiden.105  

 Utöver Europakonventionen finns det ytterligare en internationell konvention som kan anses 

förespråka ett förstärkt skydd mot religionskränkning, nämligen FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter. Även om denna konvention inte är införlivad i svensk 

lag har Sverige åtagit sig en skyldighet att, genom lagstiftning, uppfylla det som föreskrivs i 

konventionen. Det är framförallt två artiklar som är av intresse beträffande lagstiftning om 

religionskränkning. För det första är det konventionens övergripande skydd för yttrandefrihet 

som stadgas i artikel 19. Artikel 19 stadgar att ingen får utsättas för ingripande för sina åsikters 

skull. Dessutom föreskriver artikeln att 

 
2. Var och en har rätt till yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i 

skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel. 

 

                                                 
102 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 47.   
103 Se I.A. mot Turkiet; Wingrove mot Förenade kungariket; och Giniewski mot Frankrike.  
104 Otto-Preminger-Institut mot Österrike para. 49.   
105 Wingrove mot Förenade kungariket para. 58.  
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3. Utövandet av de rättigheter som avses i punkt 2 medför särskilda skyldigheter och 

särskilt ansvar. Detta utövande får därför underkastas vissa inskränkningar men 

endast sådana som är angivna i lag och som är nödvändiga 

a) för att respektera andra människors rättigheter eller anseende, 

b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller 

sedligheten. 
 

För det andra är det artikel 20, som utgör ett komplement till artikel 19. Det framgår i artikel 

20 att  

 
1. All propaganda för krig skall vara förbjuden i lag. 

2. Allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling 

till diskriminering fiendskap eller våld, skall vara förbjudet i lag.   

 

Human Rights Committee (FN:s kommitté för mänskliga rättigheter) har framfört att lagar mot 

religionskränkning och hädelse endast kan anses kompatibla med konventionen om de uppfyller 

förutsättningarna i artikel 19(3) och avser att upprätthålla de specifika omständigheter som före-

skrivs i artikel 20(2).106 Sverige ratificerade konventionen 1971 men valde att reservera sig från 

att tillämpa bl.a. artikel 20(1). Däremot uppgavs inga motsträvigheter beträffande artikel 

20(2).107 Således kan det argumenteras för att Sverige har en viss skyldighet enligt sina 

internationella åtaganden att motverka religionskränkningar, åtminstone beträffande religions-

kränkande uttalanden som inskränker andras rättigheter eller bidrar till religiöst hat. I takt med 

en stigande invandring från utomnordiska länder kan det anses vara av särskilt betydande vikt 

att säkerställa ett skydd mot sådana uttalanden som uppmanar till hat mot religiösa grupper och 

invandrare. Även om just uttalanden som är kritiska eller kränker religioner inte alltid innebär 

ett direkt hat mot andra folkgrupper kan sådana uttalanden påvisa skillnader mellan olika folk-

grupper. Detta kan leda till en ökad intolerans mot vissa folkgrupper och sålunda en misslyckad 

integration. För att bidra till en god integration kan det således krävas ytterligare regleringar 

som syftar till att säkerställa upprätthållandet av tolerans och respekt mellan individer.   

 

 

6.3 Möjligheterna att införa ett förstärkt skydd mot religionskränkning  
 

Frågan som kvarstår är således om skyddet mot religionskränkning bör förstärkas i Sverige. 

Yttrandefrihet har en grundläggande roll för det svenska samhällsskicket. Det är viktigt att 

upprätthålla de rättigheter som omfattas av yttrandefrihetens vidsträckta skydd och säkerställa 

en fri opinionsbildning. Däremot kan det ifrågasättas hur vidsträckt skyddet ska vara 

beträffande religionskritiska uttalanden som endast syftar till att provocera. Även om ett 

förstärkt skydd mot religionskränkning inte nödvändigtvis skulle innebära en större in-

skränkning av yttrandefriheten måste inskränkningen beskådas i en större kontext. Varje 

begränsning av yttrandefriheten kan ses som en urholkning av dess skydd. Dock föreligger det 

inte några faktiska hinder för ett förstärkt skydd mot religionskränkning. Enligt Sveriges 

internationella åtaganden går det nästintill att utläsa en uttryckt vilja att ge ett förstärkt skydd 

mot sådana kränkningar.  

 Som vi tidigare sett upphävdes brott mot trosfrid år 1971 för att det inte längre ansågs 

nödvändigt att inskränka yttrandefriheten med en kriminalisering av kritiska uttalanden om 

kristendom. Inom kristendomen förelåg inget behov av ett lagstadgat skydd mot kränkningar 

                                                 
106 United Nations Human Rights Committee, General Comment 34 para. 48.  
107 United Nations, Status of ratification interactive dashboard.  
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av den kristna tron och livssynen.108 Konkluderande kan det anses att upphävande brott mot 

trosfrid endast gjordes med hänsyn till den kristna tron. Vid en betraktelse av hur samhället ser 

ut idag framgår det att det svenska samhället skiljer sig från hur det såg ut på 1970-talet. På 

1970-talet kom större delen av invandrarna från andra nordiska länder, men sedan 1985 har 

invandringen från Asien, främst Mellanöstern, ökat. Således har invandringens sammansättning 

med tiden genomgått en tydlig förändring. Idag antas den största invandrargruppen härstamma 

från Finland, följt av iranier och jugoslaver (utvandrare från forna Jugoslavien).109 I takt med 

en ökad invandring från utomnordiska länder kan det antas att det även skett en förändring 

bland svenska medborgares religiösa trosuppfattningar.  

 Problemen som uppkommit på grund av en ökad invandring uppmärksammades av lag-

stiftaren redan på 1980-talet och detta var en anledning att BrB 16 kap. 8 § utvidgades år 1981 

till att även inkludera ”annan sådan grupp av personer”.110 Problemen med segregation och 

bristande integration kvarstår i Sverige idag och kan dessutom anses vara mer påtagliga än förr. 

I ett mångkulturellt samhälle måste det anses vara betydande att upprätthålla tolerans och 

hänsyn mellan olika folkgrupper. Samhället är under konstant förändring och synen på religion 

kan onekligen inte anses vara densamma som den var för 40 år sedan. Kopplingen mellan 

svenska medborgare och kristendom är inte längre lika självklar.  

 RF 1 kap. 2 § föreskriver principen om respekt för den enskildes frihet och värdighet. Denna 

princip kan anses utgöra grunden till människors grundläggande fri- och rättigheter. Detta 

medför att säkerställandet av respekt och tolerans mellan enskilda alltid ska utgöra en utgångs-

punkt för lagstiftaren. I ett mångkulturellt land som Sverige bör minoritetskulturernas tro och 

livssyn respekteras. Att den kristna tron inte är i behov av lagstadgat skydd mot religions-

kränkning utesluter inte att andra religioner har ett sådant behov. Därmed kan det anses före-

ligga ett behov att ett förstärkt skydd mot religionskränkning i Sverige. Visserligen kan ett 

sådant förstärkt skydd inte anses utgöra en fullständiga lösning på integrations- eller 

segregationsproblemen, men det kan däremot vara ett steg i rätt riktning.  

 

  

                                                 
108 Prop. 1970:125 s. 46.  
109 Se Nationalencyklopedins definition av invandring.  
110 Prop. 1981/82:58 s. 7.  
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7  Avslutande kommentar och slutsats 
 

Yttrandefrihet utgör en grundval i det svenska samhället och innefattar ett starkt och vidsträckt 

skydd. Likväl är religionsfrihet starkt skyddat i Sverige, men till skillnad från yttrandefrihet kan 

religionsfrihetskyddets omfattning framstå som tämligen restriktivt. För att återkoppla detta till 

Muhammedkarikatyrer har denna uppsats framhållit att karikatyrerna omfattas av den svenska 

konstitutionens skydd för yttrandefrihet och att karikatyrernas förekomst inte kan anses stå i 

strid med RF:s skydd för religionsfrihet. Beträffande Muhammedkarikatyrer ur ett 

Europakonventionsrättsligt perspektiv kan det konstateras att konventionens artikel 10 omfattar 

religionskritiska uttalanden, men att artikel 9:s stärkta skydd för religionsfrihet medför att 

sådana uttalanden kan falla utanför artikel 10:s skydd. Efter en redogörelse och diskussion kring 

straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp har uppsatsen konstaterat att Muhammedkarikatyrer 

i teorin kan anses utgöra hetsbrott, men att det sannolikt skulle bli en kontrasterande bedömning 

i praktiken. Således kan Muhammedkarikatyrer inte anses brottsligt i Sverige idag.  

 Avsaknaden av ett uttryckt lagstadgat skydd mot religionskränkning leder till att religions-

kritiska uttalanden, så som Muhammedkarikatyrer, sannolikt inte kan anses brottsligt i Sverige. 

Däremot kan det utläsas ett mer angeläget behov av ett skydd mot religionskränkning i Sverige 

idag jämfört med för 40 år sedan. Kristendomens centrala ställning i Sverige har minskat under 

de senaste decennierna. Andra religioner har fått en mer framträdande roll. Lagmotiven till 

upphävandet av brott mot trosfrid kan inte längre anses ha samma relevans som de hade för 

40 år sedan. Att den kristna tron inte är i behov av lagstadgat skydd mot religionskränkning 

utesluter inte att andra religion har ett sådant behov. I dag finns det religioner i Sverige som har 

ett större behov, än kristendomen, av ett lagstadgatskydd för religiösa känslor och heliga 

värden. Ett tydligt exempel är islam och Muhammedkarikatyrer. Även om det råder oklarheter 

beträffande avbildningsförbudet innefattar islam en annan syn på heliga personer. Att kränka 

en religion i syfte att endast provocera kan inte anses falla in under yttrandefrihetens huvud-

sakliga syften i ett mångkulturellt demokratiskt Sverige. Våra grundläggande fri- och rättigheter 

bottnar i principen om mänsklig frihet och värdighet. Det går att ifrågasätta en religion eller 

skapa en politisk debatt utan att uttrycka omotiverade kränkningar. Ett förstärkt skydd mot 

religionskränkning handlar inte om ett faktiskt urholkande av yttrandefrihetens skydd, utan om 

ett upprätthållande av respekten för mänsklig värdighet. Därmed anser jag att skyddet mot 

religionskränkning bör förstärkas i Sverige. 
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