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1. Inledning 
 

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

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom 

undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.” 

 
FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna: 

- Artikel 18 
 
 
 
 
 

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och står i Sverige inskriven i 

grundlagen, få opponerar sig mot detta. Men dess faktiska innebörd och praktiska 

applikation har en tendens att hamna i blåsväder i den allmänna debatten. I en 

uppmärksammad debattartikel från 2007 hävdar företrädare för Förbundet 

Humanisterna, professor i statsvetenskap Ishtiaq Ahmed och professor i praktisk 

filosofi Torbjörn Tännsjö att religionsfrihetslagen är otydlig, motsägelsefull och 

kontraproduktiv, samt argumenterar för att lagen kan och bör upphävas då dess 

komponenter redan skyddas genom annan lagstiftning. 

 
 

Jag personligen kunde inte annat än höja på ett ögonbryn inför artikelns ärende och 

frågade mig själv huruvida det låg någon sanning i de påståenden som framläggs. 

Därför valde jag att med utgångspunkt i den ovannämnda artikeln titta lite närmare på 

religionsfriheten och försöka komma tillrätta med vad dess roll och omfattning 

egentligen är. 

 
 

Ur artikeln, titulerad ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, publicerad i Expressen den 
 

17 maj 2007, har jag för avsikt att formulera lämpliga frågeställningar att arbeta utifrån, 

och med hjälp av diverse källor som rör religionsfrihet som lag och mänsklig rättighet 

skall jag försöka besvara dessa frågor efter bästa förmåga, och förhoppningsvis få 

läsaren att reflektera närmare över religionsfrihetens innebörd i vår 

tid. 
 

//Fredrik Bodlund Jardsell 
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2. Syfte 
 

 
 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka religionsfriheten som lag och mänsklig 

rättighet baserat på hur denna framställts och problematiserats i artikeln ”Avskaffa 

lagen om religionsfrihet”1. 

 
 

Frågeställningarna jag kommer arbeta utifrån är formulerade och baserade på 

diverse påståenden och frågor som i artikeln framlagts angående lagens och 

rättighetens synbara problemområden. Jag har för avsikt att utreda huruvida dessa 

problemområden är så grava som framställts efter en noggrannare undersökning av 

texterna som reglerar lagen samt beskriver rättigheten. 

 
 
 

 
2.1 – Frågeställningar 

 
 
 

Uppsatsens frågeställningar kommer således att vara följande; 
 
 
 

1.) Medför religionsfrihet att religiöst troende har större friheter än icketroende? 
 
 
 

2.) Är lagen om religionsfrihet logiskt inkonsekvent? 
 
 

3.) Tillför begreppet religionsfrihet någon mänsklig rättighet som inte redan skyddas 

av övriga rättigheter? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Artikeln kommer att presenteras i avsnittet Bakgrund och återfinns i sin helhet i slutet av denna uppsats rubricerad 
Appendix. 
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3. Metod och Material 
 

3.1 – Metod och teori 
 

I min undersökning har jag arbetat utifrån en hermeneutisk vetenskapssyn och en 

främst kvalitativ metod, detta för att kunna komma närmare frågeställningarnas 

faktiska område samt söka överbrygga det polemiska avstånd som ofta självmant 

anläggs av ideologiska grupperingar med olika värdegrund och etiska måttstockar. Jag 

har tagit i akt att inte gå med på resultat som endast besvarar frågeställningarna för 

enskilda grupper2, utan strävat efter resultat som kan godkännas av alla inblandade. 

Förhoppningsvis har jag lyckats med detta. Jag har försökt minimera logiska 

akrobatkonster inom lagtexter samt författningar, och istället försökt närma mig den 

mänskliga upplevelsesidan av problemen. Jag anser att det inte är rimligt att – ifråga 

om lagstadgande av något som är så intimt förknippat med individen som en 

grundläggande mänsklig fri- och rättighet – arbeta positivistiskt med en medveten 

distansering från den ”mänskliga” aspekten av frågan. 

Jag är medveten om att ovanstående metod kan kritiseras för dess risk att bli alltför 

subjektiv, men jag kan inte samvetsgrant arbeta utifrån en syn som jag upplever skulle 

fjärma mig ifrån frågans natur. 

 
 

Mitt tillvägagångssätt har främst bestått av litteraturstudium av artiklar, texter, 

författningar och utredningar som på olika sätt knyter an till frågan om religionsfrihet. 

En närmare presentation av de viktigaste källorna följer i slutet av detta avsnitt. 

Jag har för omfattningens skull fått lov att avgränsa mig i min undersökning till att 

strikt ta upp de företeelser som ryms inom och är vitala för frågeställningarna. 

Religionsfrihet rymmer en sådan mängd företeelser och yttringar att det skulle vara 

omöjligt för en ensam individ att göra arbetet någon rättvisa med en så begränsad 

omfattning. Man kan självfallet kritisera mitt val av avgränsning, att jag t.ex. helt valt 

bort att ta upp frågan om skäktning, men jag anser att det ämnet är värdigt en helt 

egen undersökning och skulle inte kunna göras rättvisa inom ramarna för min. 

 

För den avslutande frågeställningen valde jag att till stor del arbeta genom egen 

argumentation och reflexion, mycket baserat på resultaten från de övriga 
 

 
2 Med grupper avser jag här en flytande definition, innefattande alla varianter av sammanslutningar(vitt skilda i 
omfattning, kontinuitet och samhörighet) av ideologisk, religiös eller moralisk karaktär som förekommer inom 
undersökningen. 
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frågeställningarna. Detta val av metod kan kritiseras på grund av sin subjektiva natur, 

men jag anser att metoden är rimlig i förhållande till frågeställningens utformning och 

innehåll. 

 
 

3.2 – Material 
 

Som tidigare nämnts så utgår min undersökning ifrån artikeln ”Avskaffa lagen om 

religionsfrihet” publicerad i Expressen den 17:e maj 2007, signerad; 

Ishtiaq Ahmed – professor i statsvetenskap 
 

Lena Andersson – författare och styrelseledamot i Humanisterna 
 

Lars Bern – författare, industriman och styrelseledamot i Humanisterna 
 

Olle Häggström – professor i matematisk statistik och styrelseledamot i Humanisterna 
 

Ia Modin – jurist och styrelseledamot i Humanisterna 
 

Christer Sturmark – styrelseordförande i förbundet Humanisterna 
 

Torbjörn Tännsjö – professor i praktisk filosofi 
 

Björn Ulvaeus – låtskrivare och medlem i Humanisterna3
 

 

Denna artikel har för avsikt att problematisera Sveriges lagstiftade religionsfrihet 

och har fått agera utgångspunkt för min undersökning. En närmare genomgång av 

artikelns innehåll följer i avsnittet Bakgrund tillsammans med iakttagelser av 

densamma. 

 
 

För information om religionsfrihet som lag, fri- och rättighet har jag använt mig av 

Svensk författningssamling(SFS), FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter samt Europakonventionen. 

 
 

Av tidigare undersökningar kring Sveriges lagstadgade religionsfrihet har jag använt 

mig av speciellt två stycken skrifter som jag anser vara högst relevanta; statens 

offentliga utredning Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati 

(SOU 1999:9) skriven av teologie doktor i religionshistoria Göran Gunner,4 samt 

Religionsfrihet i Sverige – om möjligheten att leva som troende skriven av etnologer Pia 
 
 
 

 
3 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 2007-05-17 http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
4 Skriften utgår ifrån frågan om religiös slakt, s.k. skäktning, men återknyter ämnet till religionsfrihet i sin helhet. 

http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa-
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Karlsson och Ingvar Svanberg(red.), statsvetare Karin Borevi och religionslärare Åsa 
 

Nilsson. 
 

En skrift som behandlar religionsfriheten sett ur ett mer strikt juridiskt perspektiv är 

Bed och Arbeta – om religionsfrihet i arbetsliv och skola av professor i arbetsrätt 

Reinhold Fahlbeck vid Lunds universitet. 

En antologi som varit mycket behjälplig för att undersöka frågan ur ett mer 

filosofiskt perspektiv har varit Frihet och gränser – filosofiska perspektiv på 

religionsfrihet och tolerans av Johan Modée och Hugo Strandberg (red.). 

Komplett litteraturlista återfinns i slutet av uppsatsen. 
 

 
 
 
 
 

4. Disposition 
 
 
 

Efter dessa inledande formalia följer avsnittet Bakgrund där jag bl.a. kortfattat 

kommer att redogöra för innehållet i artikeln ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, med 

avsikt att läsaren bättre skall förstå mina utgångspunkter för undersökningen. En 

genomgång av hur religionsfriheten är beskriven som fri- och rättighet samt hur den är 

reglerad i lag följer sedan. Avslutningsvis för avsnittet redogör jag för vissa specifika 

begrepp jag kommer begagna mig av i undersökningen och eventuella nödvändiga 

förtydliganden om deras betydelse. 

Sedan följer undersökningen, strukturerad i tre huvuddelar enligt 

frågeställningarna. Varje huvuddel är i sin tur uppdelad i mindre avsnitt under egen 

rubrik och avslutas med en kortfattad sammanfattning av resultaten. 

Efter detta följer några avslutande reflektioner kring religionsfriheten, en 
 

sammanfattning av undersökningens resultat och till sist en avslutning. 
 
 
 
 
 

5. Bakgrund 
 

5.1 – ”Avskaffa lagen om religionsfrihet” 
 

Artikeln som denna undersökning utgår ifrån, ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, är 

ett försök att lyfta fram religionsfrihetslagens problemområden, alltså, områden där 



5 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
6 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
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den lagstadgade religionsfriheten hamnar i konflikt med det moderna samhället i 
 

Sverige. Artikeln fokuserar på tre huvudlinjer som läggs fram i ingressen; 
 
 
 

”I praktiken existerar religionsfriheten inte i dag. Om den fungerade; skulle det då 

vara rätt att religiöst troende hade större friheter än icketroende? 

Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. 

Frågan är: behövs lagen om religionsfrihet egentligen? 

Det skriver i dag musikern Björn Ulvaeus och sju andra akademiker, kulturpersoner 
 

samt företrädare för föreningen Humanisterna.”5
 

 
 
 

Alltså, artikeln menar att religionsfrihet inte existerar, på grundval av att den inte 

skulle fungera då religiöst troende enligt densamma har större friheter än icketroende. 

Detta påstående har varit grunden för formuleringen av frågeställning 1. 

I nästa mening framhålls att lagen är otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. 

Detta påstående har varit grunden för formuleringen av frågeställning 2. 

I den tredje meningen ställs frågan om huruvida lagen om religionsfrihet behövs. 

Denna fråga har fått stå grund för formuleringen av frågeställning 3. 

 
 

Artikeln är vidare uppdelad i sju stycken. 
 

I stycke 1 framhålls att ”det juridiska begreppet ’religionsfrihet’ har spelat ut sin roll”, 

samt beskrivs religionsfrihet som ett ”speciellt skydd för utövande av religion” som 

konstateras vara ”motsägelsefullt, inkonsekvent och kraftlöst”. Författaren sträcker sig 

så långt som att beskriva att dess tillämpning riskerar ”att bli ett hot mot det sekulära 

samhället”, exakt vari denna hotbild ligger avslöjas dock inte. Slutet av stycket 

ifrågasätter religionsfrihetens tänkta mening i sken av andra rättigheter. 6 

 
 

I stycke två förtydligas att ”varje människa skall ha rätt att tro på vilka 

gudomligheter eller andra väsen som helst liksom att tro att några sådana gudar och 

väsen inte existerar” är en självklar del av de mänskliga rättigheterna, samt att ”varje 

människa skall också ha rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro”. Men 

författaren anser att dessa rättigheter redan tillgodoses genom tankefriheten, 



8 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
9 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
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mötesfriheten och föreningsfriheten, vidare framhålls även rätten att följa egna 

sedvanor inom ramen för svensk lagstiftning. Stycket avslutas med påståendet att 

religionsfriheten inte tillför något för detta som inte redan täcks av de övriga 

rättigheterna.7 

 
 

Stycke 3 avser att framhålla religionsfriheten som logiskt inkonsekvent genom 

hänvisande till den logiska konflikt som skulle uppstå mellan barns fullvärdiga 

religionsfrihet och föräldrars rätt att uppfostra sina barn i sin tro, båda skyddade 

genom FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, samt framlägga att 

religionsfrihet är problematisk då den tydligen inte existerar. Det senare påståendet 

motiveras genom att den teoretiskt formulerade friheten att följa religiösa sedvanor 

begränsas till det som är tillåtet inom ramarna av övrig svensk lagstiftning och 

regelverk.8
 

 
 
 

Stycke 4 fortsätter att beskriva religionsfrihetens icke-existens genom ett exempel 

om hur Jehovas Vittnen förvägras religionsfrihet då ett nekande till blodtransfusion i 

behandlingen av sitt barn underställs lagen som värnar barnets liv. Vidare påpekas att 

”den som bekände sig till en afrikansk naturreligion och ville skära öronsnibbarna av 
 

alla gossebarn före ett års ålder, skulle tillrättavisas av det svenska rättssystemet, trots 

religionsfriheten”, och att ”de som vill slakta djur på ett onödigt plågsamt sätt i kraft av 

sin religiösa tro hindras av lagen. Värnandet av djur har företräde framför 

religionsfriheten i Sverige”. Efter detta problematiseras begreppet religion, och 

författaren ifrågasätter vilka religioner som inbegrips i religionsfrihetslagen och om 

dessa är jämställda varandra och behandlas jämbördigt. Avslutningsvis för stycket 

framläggs hur Humanismen som icketeistisk livsåskådning som ”utgår från en naturlig 

värld utan övernaturliga väsen” diskrimineras av staten, bl.a. ifråga om statsbidrag till 

livsåskådningssamfund.9
 

 

Stycke 5 avser att påvisa hur kriterierna i bedömningen av religioners status i frågan 

om religionsfrihetens tillämpning är i det närmaste – enligt författaren – godtyckliga. 
 

7 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 

http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa-
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Avslutningsvis menar författaren att påpeka hur kristendom, judendom och islam 

åtnjuter stor respekt medan exempelvis asatro eller naturreligioner betraktas som 

oseriösa.10
 

 
 

Stycke 6 menar att religionsfrihet som juridiskt begrepp ”öppnar för en nyckfull och 

inkonsekvent praxis, så länge det inte existerar en entydig definition av begreppet 

religion”. Kriterier ifrågasätts avslutningsvis med avsikt att påvisa 

definitionsproblematiken som föreligger. 

 
 

Stycke 7 inleds med betraktelsen att religionsfrihet som juridiskt begrepp var 
 

befogat ”i en tid då det var förbjudet att byta religion eller förneka guds existens”, men 

att det numera är ett mer problematiskt och ologiskt begrepp än vad som hittills velats 

kännas vid. Stycket avslutas med en summering av artikelns ärende; ”Vad skyddar 

religionsfriheten, som inte redan skyddas av övriga friheter i vår grundlag? Bör religiöst 

troende ha större friheter än icketroende? Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, 

motsägelsefull och kontraproduktiv. Behövs den egentligen? ”11
 

 
 

Artikeln är sedan signerad de åtta personer som listades i avsnittet Metod och 

Material. Författarsignaturen är dock litet missvisande. Det uppdagades inför arbetet 

med min första frågeställning att artikeln i sin helhet – så när som på första hälften av 

stycke 1 samt stycke 7 – är skiftande citerad och parafraserad direkt ur Christer 

Sturmarks bok Tro och Vetande 2.0.12 Första hälften av stycke 1 och stycke 7 är i sin tur 

också parafraser av samma ursprung, om än grövre. Detta innebär i sig att den 

egentlige författaren av artikeltexten är Christer Sturmark. Varför resterande 

signaturer återfinns där i sken av gemensamma artikelförfattare kan jag inte fastställa, 

så det ligger nära till hands att snarast se dessa som ”kulturella dragplåster” för att öka 

artikelns slagkraft.13
 

 

 
 
 
 
 
 

10 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
11 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 
12 Sturmark, 2007, s. 268 – 272 
13 Det faktum att samme författare i en senare del av omnämnda bok förkastar s.k. renommésnyltning (s.208- 

http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa-
http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa-
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5.2 – Hur är religionsfriheten reglerad? 
 

Religionsfrihet som mänsklig rättighet beskrivs i artikel 18 av FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948; 

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

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom 

undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”14
 

 
Detta är en s.k. vägledande deklaration. Den Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling 18 

december 1966 och trädd i kraft 1976, är en ratificerad konvention och i och med det 

förpliktande för Sverige att följa.15 Artikel 18 i densamma lyder; 

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

innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter 

eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, 

utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa 

sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning. 

 
 
2. Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna 

sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. 

 
 
3. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning får endast underkastas de 

inskränkningar som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den 

allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras 

grundläggande rättigheter och friheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga- 
rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/ (2012-01-03) 
15 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=10&module_instance=5&action=pod_show (2012-01-03) 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-
http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=10&amp;module_instance=5&amp;action=pod_show
http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=10&amp;module_instance=5&amp;action=pod_show
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4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande 

fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning 

som stämmer överens med deras egen övertygelse.16
 

 
 

Europakonventionen från 1950 är en annan av Sverige ratificerad konvention, 

artikel 9 i denna lyder; 

 
 
Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 

 

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, undervisning, sedvänjor och ritualer. 

 
 
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast 

 

underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och 

som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till 

den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, 

hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter.17
 

 

Denna konvention införlivades i svensk lag 1995.18 Religionsfriheten är dessutom 

inskriven i grundlagen i regeringsformens andra kapitel och lyder; 

 
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta 
 

 
 

16 Från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/fa60247e4d4729d44afe2354639cc316/Konventione 
n%20om%20medb%20och%20pol%20r%e4ttigheter.pdf (2012-01-03) 
17 Från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501 
104.pdf (2012-01-03) 
18  Se regeringens webbplats om mänskliga rättigheter; 

http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?module_instance=5 (2012-01-03), samt Lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/fa60247e4d4729d44afe2354639cc316/Konventione
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/fa60247e4d4729d44afe2354639cc316/Konventione
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501
http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?module_instance=5
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del av andras yttranden, 
 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, 

meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän 
 

plats, 
 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda 

syften, och 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.19
 

 
 

Den 1 januari 2000 slutade religionsfrihetslagen från 1951 gälla och ersattes av Lag 
om trossamfund, denna inleds med paragrafen; 

 
1 § Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.20
 

 
 

Dessa deklarationer, konventioner och författningar reglerar och förklarar således 

religionsfriheten i Sverige. 

 
 

5.3 – Begreppsförtydliganden 
 

Genom undersökningen kommer vissa begrepp att användas som kan vara 

svårdefinierade eller riskera att bli feltolkade, därav följande förtydliganden; 

1. I tal om religionsfrihet använder jag mig dels av begreppet ”religionsfrihet” samt 
 

”lagen om religionsfrihet”, ”religionsfrihetslagen” eller ”den lagstadgade 

religionsfriheten”. När jag talar om religionsfrihet som mänsklig fri- och rättighet så 

använder jag mig enbart av begreppet ”religionsfrihet”, när det är lagen om 

religionsfrihet som är i fokus markeras detta genom något av de övriga ovannämnda 

begreppen. 

2. Begreppen ”religion” och ”tro” används i princip synonymt med varandra och 
 

inbegriper alla former av uttalade, värdegrundande livshållningar som inte är strikt 

naturalistiska eller uttalat ateistiska, oavhängigt om de är teistiska eller icketeistiska till 

sin natur, eller om de traditionellt anses som religioner eller anses som nyandliga 

rörelser och inbegripande alla definitioner däremellan. För tydlighetens skull kommer 
 
 

19 Sveriges riksdags webbplats; http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3925 (2012-01-03) 
20 Svensk författningssamling1998:1593; Lag om trossamfund, http://62.95.69.3/sfsdoc/98/981593.pdf (2012-01-03) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3925
http://62.95.69.3/sfsdoc/98/981593.pdf


21 Fahlbeck, 2001, s. 177-178 
22 Vilket jag tolkar vara en av religionsfrihetens grundläggande strävanden. 
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begreppet ”religion” i första hand användas för trosformer traditionellt förknippade 

med begreppet, ”tro” kommer i sin tur framförallt användas i ett vidare sammanhang 

och även användas för att inkludera övriga trosformer. 

2. Med ”religiös”, ”troende” eller ”religiöst troende” räknar jag in – om inget annat 
 

sägs – de som betecknar sig själva tillhörande till något som faller inom ramen för min 

definition av begreppen ”religion” och ”tro”. 

 
 
 

 

6. Medför religionsfrihet att religiöst troende har större friheter 

än icketroende? 
 
 
 

I artikeln ”Avskaffa lagen om religionsfrihet” kom frågan flera gånger upp, om 

huruvida det är rätt att religiöst troende har större friheter än icketroende, men något 

som aldrig nämndes var naturen hos dessa friheter. Så det första vi måste undersöka är 

således; vilka friheter avses? 

 
 

6.1 – Vilka friheter? 
 

Som bekant nämns inte i artikeln vilka friheter författarna avser med formuleringen 
 

”[b]ör religiöst troende ha större friheter än icketroende?”. 
 

För att denna frågeställning skall erhålla någon relevans utgår jag ifrån att 

författarna avser olika former av särbehandling som i viss mån kan erhållas människor 

baserat på deras religiösa hållning, så kallade religiöst motiverade manifestationer.21
 

Det är inte så att religiositet implicerar särbehandling, den aspekten som möjliggör 

undantagsfall är rätten att få leva i enlighet med sin tro.22 Pia Karlsson och Ingvar 

Svanberg lägger, i sin artikel ”Religionsfrihet och religiös mångfald” i boken 

Religionsfrihet i Sverige – om möjligheten att leva som troende, fram 

religionshistorikern Kenneth Ritzéns förklaring av vad detta innebär. De skriver ”[a]tt 

leva i enlighet med sin religion innebär att ha djupa värderingar som tar sig uttryck 

även i vardagen. Att förnekas denna rätt kan ge upphov till frustration, skuld och 



28 Karlsson & Svanberg, ”Religionsfrihet och religiös mångfald”, 1997, s. 29 
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stress”.23 Ett välkänt exempel från Sverige på hur djupt rotad religionstillhörigheten 

kan vara är den sikhiske spårvagnsföraren Inderjit Singh Parmar. 

I mitten av 80-talet blev han avstängd med bibehållen lön från sin tjänst p.g.a. att 

han i enlighet med sin religiösa tro bar turban24 på arbetstid istället för den av 

reglementet krävda båt- eller skärmmössan.25 Avstängningen blev gällande då han 

vägrat acceptera omplacering till ett bussgarage – en omplacering som arbetsgivaren 

och facket var överens om – där det skulle vara möjligt för honom att bära turban.26
 

Fallet blev anmält till Diskrimineringsombudsmannen (DO), denne arbetade ur två 

frågeställningar: är en sikhs bärande av turban en omistlig del i dennes religion så att 

ett förbud mot det skulle innebära att religionsfriheten åsidosattes? Är skälen för att 

arbetsgivaren skall förbjuda turban så sakliga och starka att det väger tyngre än 

intresset att motverka etnisk diskriminering? DO gjorde följande bedömning; ”Skälen 

mot att troende sikher skulle få bära turban i dessa befattningar framstår inte som 

bärkraftiga”.27 Inderjit blev trots detta avskedad, men faktum kvarstår att DO 

bedömde det hela som etnisk diskriminering i arbetslivet. 

Annan form av särbehandling för religiöst troende innefattar förekomsten av att 

judiska värnpliktiga tillåts bära kippa(kalott) under hjälmen, eller när en djupt troende 

muslimsk kvinna under sin tid som ställföreträdande chef för en lottakår tilläts bära en 

uniformsanpassad sjal.28
 

Dessa är enbart få exempel på särbehandling för religiöst troende som förekommer 
 

i samhället, men jag avser att sträcka mig så långt som att anta att det bl.a. är dessa 

former av särbehandling artikeln avser när den talar om ”större friheter”. 

Men vad säger då lagtexterna? Är denna särbehandling ett bevis för att religiöst 

troende har större friheter än icketroende? 

 
 

6.2 – Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet 

För att kunna svara på denna fråga måste vi först undersöka rättsbildningen kring 

religionsfriheten litet närmare. 
 
 
 
 

23 Karlsson & Svanberg, ”Religionsfrihet och religiös mångfald”, 1997, s. 24 
24 Turbanen är ”en obligatorisk del av den sikhiska religiösa identiteten”, källa: Nationalencyklopedin,”Sikhism”, 
http://www.ne.se/lang/sikhism (2012-01-03) 
25 Karlsson & Svanberg, ”Religionsfrihet och religiös mångfald”, 1997, s. 26 
26 Karlsson & Svanberg, ”Religionsfrihet och religiös mångfald”, 1997, s. 26 
27 Karlsson & Svanberg, ”Religionsfrihet och religiös mångfald”, 1997, s. 26 

http://www.ne.se/lang/sikhism


34 Fahlbeck, 2001, s. 145 
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I frågan om religionsfrihet är all svensk lag, inklusive grundlag, underställd 

Europakonventionen.29 Det praktiska innehållet av Europakonventionen fastställs 

genom domstolspraxis, både av nationella och internationella domstolar. Främsta 

rättsbildaren i avseendet är Europadomstolen, i egenskap av exklusiv uttolkare av 

konventionen.30 Så nationella domslut får aldrig gå emot praxis från Europadomstolen. 

Som vi tidigare gått igenom så är artikel 9 av Europakonventionen den artikel som 

behandlar religionsfriheten. Denna är i sin tur uppdelad i två delar, 9(1) och 9(2). 

9(1) utgör en förklaring av rättigheten, 9(2) avgör hur denna rätt får begränsas. 

Vidare är del 9(1) i sin tur uppdelad i två led. Det första anger den inre 

religionsfriheten, även känd som forum internum. Denna del, som inbegriper tanke och 

samvetsfriheten, är en absolut rättighet och kan inte begränsas.31 Den rör själva tanke- 

och trosaspekten av religionsfriheten, ingen kan eller får berövas sin innersta kärna. 

Det andra ledet anger den yttre religionsfriheten, forum externum. Denna del, som 

inbegriper att ”utöva sin religion eller tro”, kan begränsas enligt de kriterier som 

uppställs i 9(2).32
 

Denna syn på religionsfriheten brukar kallas positiv religionsfrihet, frihet till religion. 

Jämbördig den positiva religionsfriheten föreligger även negativ religionsfrihet, frihet 

från religion. Orden negativ och positiv är värdeneutrala benämningar, och skall 

således inte uppfattas på något annat sätt.33
 

 
 
 

Positiv religionsfrihet är den vi associerar med religiöst troende, det är den som 

innebär rätten att få hålla en religiös tro, och i möjligaste mån få leva enligt denna. 

Negativ religionsfrihet är rätten att få ställa sig hur man vill gentemot religion. 

Avvaktande, sökande, ointresserad eller motståndare, rätten är till för alla och 

inbegriper att inte behöva utsättas för andras religiösa uttrycksformer.34 Denna sida av 

religionsfriheten består också av forum internum och forum externum, men det ligger 

en automatisk svårighet i att utöva sin negativa religionsfrihet via forum externum. 

Trots denna svårighet skall religionsfriheten ses som bestående av forum internum och 

forum externum i både positiv och negativ bemärkelse. 
 
 

 
29 Fahlbeck, 2001, s. 25 
30 Fahlbeck, 2001, s. 25-26 
31 Fahlbeck, 2001, s. 28 
32 Fahlbeck, 2001, s. 28 
33 Fahlbeck, 2001, s. 146 



40 Fahlbeck, 2001, s. 152 

17 
 

Positiv och negativ religionsfrihet är inte två olika storheter, de utgör två 

proportionella delar av samma storhet, förenklat uttryckt ”två sidor av samma 

mynt”.35
 

Vår fråga blir i sak besvarad genom artikelns uppbyggnad36, positiv och negativ 
 

religionsfrihet kan inte inom konventionens ramar föreligga på annat sätt än i balans 

med varandra. Ingen sida kan erhålla större skydd än den andra då detta skulle 

innebära en kränkning av endera.37
 

 
 

En invändning mot denna slutsats skulle uppenbarligen vara att hävda att 

konventionens uppbyggnad och föreliggande reella förhållanden inte per se måste 

överensstämma. För att bedöma detta bör vi då se till förhållandena i domstolspraxis. 

Professor i arbetsrätt Reinhold Fahlbeck vid Lunds universitet har i sin bok Bed och 
 

Arbeta undersökt praxis angående religionsfriheten i Europadomstolen.38 Åtskilliga 

gånger uttalar sig Fahlbeck kring frågan om jämvikt mellan den positiva och den 

negativa religionsfriheten, summan är att det snarast verkar föreligga ett kraftigare 

skydd för den negativa religionsfriheten!39 Fahlbeck menar dock att detta inte är fallet 

utan att jämvikt faktiskt råder dem emellan.40
 

 
 

Det föreligger ingen rätt i att hävda att religiöst troende har större friheter än 

icketroende. Religionsfriheten är en rättighet som omfattar alla människor och syftar 

till att tillgodose deras personliga relation till religion. Då denna relation kan se 

drastiskt olika ut så finns begränsningar och rättigheter där för att i största möjligaste 

mån tillgodose allas personliga behov. Frågeställningens grund är felaktig då den utgår 

ifrån att religionsfriheten är ett speciellt skydd för utövandet av religion. 

Religionsfriheten är inte ett skydd för utövandet av religion, den är ett skydd för 

individen att i möjligaste mån få ha den relation som eftersträvas gentemot religion, 

då denna är en realitet i vår värld. 
 

 
 
 
 
 

35 Fahlbeck, 2001, s. 151 
36 I första meningen garanteras individens tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Tankefriheten innebär att det 
står individen fritt att själv välja inställning till fenomenet religion. Se Fahlbeck, 2001, s. 145 
37 Fahlbeck, 2001, s. 150-151 
38 ”Till följd av den nästan totala avsaknaden av inhemsk praxis rörande religionsfrihet[…] utgör sålunda praxis 
rörande Europakonventionen i princip den rättsliga styrningen av religionsfriheten i Sverige.” Fahlbeck, 2001, s. 27 
39 Fahlbeck, 2001, se t.ex. s. 147-148, 150-152, 179. 
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6.3 – Sammanfattning I 
 

Efter en undersökning av det som tolkats som de ”större friheter” artikeln tillskriver 

religiöst troende i skydd av religionsfrihetslagen har vi sett att religiöst troende i vissa 

fall begär särbehandling på individnivå motiverad genom deras tro, och att denna 

särbehandling i vissa fall tillgodoses på ett för inblandade parter acceptabelt sätt. I sken 

av de lagtexter, deklarationer och konventioner som reglerar bl.a. religionsfriheten som 

lag och rättighet har vi konstaterat att det är missvisande att påstå att religiöst troende 

erfar större friheter än icketroende i skydd av religionsfrihetslagen, utan att det är en 

allmängiltig frihet som gäller alla och envar, 

och att den lagstadgade religionsfriheten avser att i möjligaste mån tillgodose 
 

individens frihet att ha den relation till religion som eftersträvas av densamme. 
 
 
 
 
 

7. Är lagen om religionsfrihet logiskt inkonsekvent? 
 
 
 

Frågeställning två var, som rubriken anger, huruvida lagen om religionsfrihet är 

logiskt inkonsekvent. Artikeln motiverade denna tes med exemplet om föräldrars rätt 

att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro kontra barnets fullvärdiga rätt till 

religionsfrihet. 

Stycket citerat i sin helhet; 
 

”Men religionsfriheten är logiskt inkonsekvent. Enligt till exempel den romersk- 

katolska religionen är det föräldrars religiösa plikt att uppfostra sina barn i den 

katolska tron så att de blir troende praktiserande katoliker. FN-deklarationen för de 

mänskliga rättigheterna ger genom religionsfriheten dessa föräldrar rätt att efterleva 

sin religiösa plikt. Men enligt samma deklaration är barn jämbördiga rättssubjekt. Barn 
 

äger alltså en egen rätt till religionsfrihet som ger dem rätten att inte påtvingas den 

katolska tron eller dess ceremonier. Samma definition av religionsfrihet resulterar här i 

två logiskt oförenliga principer.”41
 

Huruvida författarnas tes stämmer i praktiken och inte bara framstår som giltig 

inom logiken skall återkopplas till längre fram i detta avsnitt. Men det första som bör 

utredas här är de specifikt berörda lagtexterna. 
 

 
 

41 ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”, Expressen 17: maj 2007, http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa- 
lagen-om-religionsfrihet (2012-01-03) 

http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa-
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7.1 – Barnkonventionen och FN:s internationella konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter, mera känd som barnkonventionen, 
 

framhåller i artikel 14 barnets rätt till religionsfrihet;42
 

 
 
 

”Artikel 14 
 

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. 

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, 

vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med 

barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt. 

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar 
 

som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna 

sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.”43
 

 

 
FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 

 

18 omnämner också specifikt barn och religionsfriheten; 
 
 
 

”4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande 

fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning 

som stämmer överens med deras egen övertygelse.”44
 

 
 

Artikel 18 i Barnkonventionen bör också här tas med; 
 
 
 

”1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 

principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för 
 
 
 
 

42 Redan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gör detta. 
43 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 14, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_8 
91120.pdf (2012-01-03) 
44 Från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/fa60247e4d4729d44afe2354639cc316/Konventione 
n%20om%20medb%20och%20pol%20r%e4ttigheter.pdf (2012-01-03) 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_8
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_8
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/fa60247e4d4729d44afe2354639cc316/Konventione
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/fa60247e4d4729d44afe2354639cc316/Konventione
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barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta 

rummet.”45
 

 
 

Självklart är båda dessa konventioner ratificerade av Sverige. När nu berörda texter 

har lokaliserats är det dags att närmare undersöka vad de faktiskt säger. Är föräldrars 

och barns fullvärdiga religionsfrihet ett logiskt inkonsekvent företag eller inte? 

 
 

7.2 – Alla föräldrar påverkar sina barn 
 

Artikeln hävdar att religionsfriheten är logiskt inkonsekvent då den ger föräldrar rätt 

att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro samtidigt som barnet har rätt att inte 

påtvingas någon tro, att dessa två principer är logiskt oförenliga. Religionsfilosofen 

Anders Kraal har preciserat detta problem i sitt antologibidrag ”Ett logiskt problem 

med religionsfrihetsprincipen” i antologin Frihet och gränser. Kraal lägger fokus vid 
 

premissen att uppfostra sitt barn till troende romersk katolik är en integrerad del av 

den romersk katolska religionen, och att om religionsfriheten för föräldern skall kunna 

garanteras så som den är uttryckt i FN:s deklaration, så medför detta att vissa grupper 

inte erbjuds religionsfrihet i samma mening, i det här fallet barn till ovannämnda.46
 

 
 

I en binär tolkning av religionsfriheten som den beskrivs enligt FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna så ligger det en teoretisk poäng i denna syn 

på problemet. Men det första och största felet däri är att selektivt lyfta ut en artikel ur 

en förklaring och ställa den mot sig själv på ett svartvitt sätt, och i och med detta 

ignorera att konventionerna skall förstås i sin helhet och tillsammans. Problemet 

saknar i artikelns formulering en tydlig verklighetsförankring. Det går inte att frångå 

det faktum att föräldrar både medvetet och omedvetet kommer att påverka sina barn 

under uppväxten. Att uteslutande hantera frågan ur ett filosofiskt abstrakt perspektiv 

kommer oavsett att ”missa målet”. Det som föreligger är snarare att utreda hur 

religionsfrihet kan förstås ur det speciella perspektivet barn-föräldrar. 

Religionsfilosofen Maria Klasson Sundin har i samma antologi angripit problemet ur ett 
 

mer holistiskt perspektiv än det strikt logiska förespråkat av artikelförfattarna och 
 

Anders Kraal. 
 

45 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 18, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_8 
91120.pdf (2012-01-03) 
46 Kraal, 2006, s.110-111 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_8
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_8
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Sundin lägger fram tre modeller för synen på barns religionsfrihet, de är 

strukturerade efter tre frågeställningar; 

1.) Var ligger tonvikten i förståelsen av vad religion är och vad det är som 

religionsfriheten skall skydda? 

2.) Vilket slags frihet ska religionsfriheten garantera och hur fördelas ansvaret mellan 

föräldrar eller samhället? 

3.) Var ligger tonvikten i förståelsen av barnets autonomi i relation till föräldrarnas rätt 

att fostra sina barn?47
 

De tre modellerna hon ställer upp går under beteckningarna traditionsmodellen, 

tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen. 

 
 

Enligt traditionsmodellen uppfattas barns religionsfrihet först och främst som en 

rätt att ta del av och vara delaktig i föräldrarnas och den egna kulturens 

religionstradition. Föräldrar anses ha både rätten och skyldigheten att vidareförmedla 

tron till barnet. Samhällets roll är att inte förhindra en sådan förmedling samt gärna 

erbjuda möjligheter för ändamålet. Religion ses enligt denna modell som nära knuten 

till kulturen och vardagen, fokus ligger på praxis. Barnets autonomi förläggs senare i 

livet och samspelet barn-föräldrar anses fortgå genom livet.48
 

 
 

Enligt tankefrihetsmodellen skall barnens rätt att själv välja livsåskådning fritt från 

yttre påverkan komma i första hand. Föräldrar har inte rätt att tvinga in barn i en 

religiös tradition som riskerar att påverka barnets fria val till(eller från) en 

livsåskådning. Religion ses enligt denna modell främst som tankesystem och 

trosinnehåll. Religioner ses som konkurrerande livsåskådningar som kan antas eller 

förkastas efter dagsform. Religionsfrihet uppfattas främst som rätten att inte bli utsatt 

för religiös påverkan, detta är föräldrarnas och samhällets gemensamma ansvar. 

Barnets autonomi förläggs tidigt i livet och samspelet barn-föräldrar ses inom 

religionens ramar ur ett tydligt konfliktperspektiv där barnets rätt går före 

religionsfriheten hos föräldrarna.4950
 

 

 
 
 
 
 

47 Klasson Sundin, 2006, s. 129 
48 Klasson Sundin, 2006, s. 130 
49 Klasson Sundin, 2006, s. 131 
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Enligt livstolkningsmodellen ses barnets religionsfrihet som en rätt att få möjligheter 

och verktyg för att bearbeta sina existentiella frågor. Föräldrarnas och statens ansvar är 

i huvudpunkt att erbjuda barnet dessa möjligheter under uppväxten. Religionens syfte 

och funktion enligt denna modell är främst livstolkning och bearbetandet av 

existentiella frågor. Barnets autonomi är en gradvis process i samspel med andra. 

Föräldrarna och staten skall erbjuda möjligheten till religion utan att påtvinga endera.51
 

 
 

Sundin understryker att dessa tre modeller inte är absoluta eller de enda möjliga. 

Det som hon dock gjort är att i min mening tydligt och överskådligt visat på de 

underliggande synsätten som ofta omedvetet står i konflikt med varandra i debatten. 

Men hur ska man då se på den logiska konsekvensen? 

Jag anser att frågan öppnar för en än djupare existentiell nivå, hur skall man se på 
 

föräldrars rätt till sina barn? Är samspelet barn-föräldrar något man kan reglera via 

majoritetsbeslut eller har man då passerat en helgd i livet? Det skulle gå emot själva 

principen med föräldraskapets mening att hävda totalt förbud för föräldrar att 

medvetet eller omedvetet påverka och forma sitt barn. Det kan rent av ses som 

essensen av livets fortgående, att en generation föder, skyddar och vidareförmedlar 

sitt liv till nästa generation. I alla andra frågor ser vi det som en självklarhet att 

föräldrar i största möjligaste mån måste vara huvudansvarig för barnets välmående 

och uppfostran. Blir det inte en överreglering att sätta stängsel mellan föräldrarnas syn 
 

på vad som är barnet främst till gagn i frågor som, speciellt för religiöst troende, är 

några av de viktigaste i livet? 

Den bästa kompromissen – för det blir oavsett en kompromiss – är i min mening att 

följa en variant av livstolkningsmodellen. Jag anser att det blir ett övertramp att inte 

tillåta föräldrarna att i första hand få ge sitt barn det som de anser vara den bästa 

möjligheten till ett gott liv i alla dess avseenden. Det svåra ligger i att se till att det råder 

en balans mellan föräldrarnas goda vilja och barnets frihet att välja själv. Detta 

finner jag dock svårt att kunna reglera på något effektivt sätt. Föräldrar måste kunna få 

bli införstådda med omfattningen av deras ansvar, men ansvaret måste i sig få ligga på 

dem. Annars anser jag att man riskerar att begå ett än större frihetsberövande. 
 

 
 
 
 

51 Klasson Sundin, 2006, s. 131-132 
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7.3 – Sammanfattning II 
 

Religionsfriheten gäller alla och envar, barn som vuxen, och denna säger att ingen 

får påtvingas en tro. Artikelförfattarna anser att detta leder till logisk inkonsekvens då 

föräldrar genom religionsfriheten har rätt att uppfostra sitt barn i sin tro, men genom 

detta inkräktar på barnets fullvärdiga rättighet. Religionsfrihetens logiska konsekvens 

ansågs inte vara tillräckligt verklighetsförankrad för att kunna ge ett tydligt svar på hur 

frågan bör ses. Tre modeller för hur man kan förstå religionsfrihet i samspelet barn- 

föräldrar presenterades. En variant av livstolkningsmodellen underströks och 

argument för att huvudansvaret måste ligga hos föräldrarna lades fram. 
 
 
 
 
 

8. Tillför begreppet religionsfrihet någon mänsklig rättighet 

som inte redan skyddas av övriga rättigheter? 

 
 

Frågeställning tre som nu skall avhandlas, ifrågasätter huruvida religionsfriheten 

särskiljer sig från övriga mänskliga rättigheter till den grad att dess fortsatta existens är 

berättigad. I artikeln formuleras det följande; 

 
 

”Att varje människa skall ha rätt att tro på vilka gudomligheter eller andra väsen 

som helst liksom att tro att några sådana gudar och väsen inte existerar, är en självklar 

del av de mänskliga rättigheterna. Varje människa skall också ha rätt att uttrycka sin 

tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad 

tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Likaså rätten att följa egna sedvanor, 

oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte strider mot övrig 

lagstiftning. Religionsfriheten tillför här ingenting. Den ger inga rättigheter eller 

friheter som inte redan är skyddade av övriga lagstadgade rättigheter.” 

 
 

Artikelförfattarna ställer alltså religionsfrihet i jämförelse med tankefrihet, 

mötesfrihet och föreningsfrihet. Således måste vi undersöka om religionsfrihet 

inbegriper något övrigt som inte täcks in av dessa. 
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8.1 – Kan religionsfriheten reduceras? 
 

För att komma på det klara med frågan bör vi lämpligen vända oss till källan för 

begreppet52, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Artikel 18 i densamma säger som bekant; 
 
 
 

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

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom 

undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”53
 

 
 

I inledningen till den allmänna förklaringen definieras avsikten med den 

gemensamma underskriften av den. Där kan vi läsa följande; 

 
”Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet 

och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i 

världen, 

 
Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska 

gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där 

människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har 

tillkännagivits som folkens högsta strävan, 

[…] 
 
 
tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla 

människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter 

att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och 

friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att 

de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna 

och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.”54
 

 
 

 
52 I hänseendet religionsfrihet som mänsklig rättighet. 
53 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga- 
rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/ (2012-01-03) 
54 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, inledning, första, andra och avslutande stycket, 
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga- 
rattigheterna-/ (2012-01-03) 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-
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På svenska FN-förbundets webbplats upplyses vi även om vikten av att förstå 

rättigheterna som en större, gemensam helhet; 

”Presentationen av rättigheterna i kategorier innebär ingen gradering. De är alla 

viktiga. En rad beslut inom FN har understrukit vikten av att de olika rättigheterna ses 

som ömsesidigt samverkande och som delar av samma helhet.”55
 

 
 

Så enligt FN – nej, man kan inte reducera religionsfriheten till en kombination av 

tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Den utgör en unik rättighet, jämbördig 

övriga fri- och rättigheter. 

Men är det ett tillräckligt svar? Skulle man inte direkt kunna invända att detta bara 
 

är att kringgå frågan? Ur en rent pragmatisk synvinkel – vilken rättighet bidrar 

religionsfriheten med som inte redan täcks av övriga rättigheter? Det är denna 

frågeställning som är kärnpunkten för artikelns hela ifrågasättande av religionsfriheten 

som lag och rättighet. 

Finns det då något svar på denna fråga? 
 
 
 

8.2 – Perspektiv på religionsfrihetens innebörd 
 

Synen på vad som är religionsfriheten varierar stort. Reinhold Fahlbeck citerar i sin 

bok Bed och arbeta en statlig utredning angående religionsfrihetens natur; 

”’Religionsfriheten framstår närmast som ett omfattande rättighetskomplex med 
 

inslag av yttrandefrihet, informationsfrihet och föreningsfrihet’”.56 Att religionsfriheten 

är en komplex rättighet råder inget tvivel om, men vad syftar den till och har den en 

plats i rättighetskataloger? 

Religionsfilosofen Erica Appelros vid Lunds universitet delar artikelförfattarnas syn 

på det problematiska med religionsfriheten, dock på lite andra grunder. Hon menar i 

sin artikel ”Religion som ideologiskt styrmedel” att religionsfriheten är en skenbar 

frihet, att den genom att egentligen bara täcka de ”rumsrena” delarna av religioner 

som överensstämmer med det sekulära samhällets värdegrund i sig diskriminerar de 

enskilda religiösa traditionerna.57 Hon motiverar sin slutsats med att en rättighet som 

identifierar religionens särart bör omfatta all religionsutövning och inte utesluta vissa 
 
 
 

55 Svenska FN-förbundets webbplats, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/ (2012- 
01-03) 
56 Fahlbeck, 2001, s. 21 (utredningen ifråga är SOU 1997:41) 
57 Appelros, 2006, s. 213 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/


64 Strandberg, 2006, s. 245-246 
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former av den58 på förhand utifrån icke-religiösa grunder.59 Baserat på denna slutsats 

menar Appelros att ”religionsfriheten har spelat ut sin roll och kan ersättas med 

allmänna fri- och rättigheter att uttrycka sin livsåskådning”.60
 

Problemet med denna motivering är att den baseras på extrema uttryck som för 

den stora majoriteten av utövare ligger mycket fjärran från vad de anser att deras 

religion innebär. Att avfärda religionsfriheten för att den inte skyddar exempelvis 

religiös extremism är att helt och hållet utgå från en mycket distanserad och ytlig syn 

på vad som är religion och dess egenart. 

Religionsfilosofen Thord Svensson lägger fram en annan syn på religionsfriheten i 
 

sin artikel ”Om den rättsliga normaliseringen och moraliseringen av religion”. Svensson 
 

menar inledande att religionsfriheten kan vara lika svår att tillämpa som den är viktig.61
 

 

Han trycker på att problemet ligger i den alltför starka centreringen kring begreppet 
 

”religion”, och att samma resultat skulle kunna erhållas med en allmän ”frihetsrätt”. 

Denna skulle inbegripa rätten att – i den mån det är godtagbart i ett demokratiskt 

samhälle – göra det som fyller en viktig funktion för individen, oavsett om detta är av 

religiös eller icke-religiös natur.62
 

Detta resonemang har sina fördelar, men den första kritiken jag skulle framföra mot 
 

ett sådant begrepp är att det utesluter allt utom det faktiska utövandet av religion och 

på så vis reducerar religionsfriheten som den är tänkt att inbegripa. Svensson påpekar 

även att det främst skall ses som ett principiellt ställningstagande i frågan och inte som 

en lösning.63
 

En annan religionsfilosof som är inne på samma spår som Svensson är Hugo 
 

Strandberg vid Åbo akademi i sin artikel ”Livsfrihet istället för religionsfrihet”. 
 

Strandberg menar att religionsfriheten utgör kärnan av de övriga rättigheterna 

genom att härleda dess innebörd till att ge människor förutsättningen att vara den de 

är.64 Han visar på att detta i förlängningen är innebörden av de övriga rättigheterna, 

men att de är fokuserade på enskilda delar av förutsättningen, såsom mat, kläder och 

bostad. I och med detta menar Strandberg att det inte räcker med att avskaffa 

religionsfriheten och lita till de övriga friheterna såsom yttrandefrihet, tryckfrihet etc., 
 

58 I detta avseende talar hon om aspekter av religiösa traditioner som inte främjar demokratiska och jämställda 
värderingar, exempel som tas upp är religiös extremism, misshandel, mord och dylikt. Se sidorna 209-213. 
59 Appelros, 2006, s. 213 
60 Appelros, 2006, s. 214 
61 Svensson, 2006, s. 217 
62 Svensson, 2006, s. 237 
63 Svensson, 2006, s. 237 



65 Strandberg, 2006, s. 246-247 
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då de inte täcker in det som han menar är innebörden av religionsfriheten. Strandberg 

föreslår att det logiska steget vore att göra om religionsfriheten till en allmän 

”livsfrihet” som syftar till att ge individer rätten att göra det som gör personen till det 
 

den är. 65
 

 

Jag tycker att det finns stor behållning i Strandbergs syn på religionsfriheten, jag vet 

inte om jag kan instämma i tanken att införa ”livsfrihet” så som den beskrivs i hans 

artikel, men hans grundpremiss angående religionsfriheten är mycket intressant, och 

överlappar i stort med min egen syn på densamma. 

Det som jag tycker förmedlats tydligt i denna genomgång av olika perspektiv på 
 

religionsfriheten är att oavsett dess inneboende tillämpningsproblematik, så syftar den 

till att inbegripa en helhet som är mer än bara tankefrihet, mötesfrihet och 

föreningsfrihet. Som Strandberg menar så måste religionsfriheten ses som en egen 

kvalitativ helhet som inte är täckt av övriga friheter. Reducerar man den till 

beståndsdelar återstår inte den samverkande faktorn som gör den till det den är, och 

som möjliggör för oss att vara dem vi är i relation till begreppet och företeelsen religion. 

 
 

8.3 – Sammanfattning III 
 

Frågan ställdes om religionsfrihet utgör en separat rättighet eller om den redan täcks 

av övriga rättigheter. Artikelförfattarna menar att tankefrihet, mötesfrihet och 

föreningsfrihet gör just detta. Efter en undersökning av vad FN:s texter säger om saken 

så framkom det att alla rättigheter är likvärdiga och samverkar i en större helhet, vilket 

från detta håll gav ett nej på frågan om religionsfrihet kan reduceras till tankefrihet, 

mötesfrihet och föreningsfrihet. Vidare lyfte vi fram en potentiell invändning till detta 

och sökte ett tydliggörande av vad religionsfrihet rent praktiskt bidrar med för 

rättighet. Efter en genomgång av olika perspektiv på frågan konstaterades att även om 

religionsfrihetens tillämpning kan vara svår att precisera, så är det en genomgående 

tendens att den utgör en form av helhetsbegrepp som inte är reducerbart till 

tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. 
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Avslutande reflektion kring religionsfrihet 
 
 
 

Religionsfriheten som mänsklig rättighet, bidrar med rättigheten att se och tillkalla 

religion som ett helhetsbegrepp. Den möjliggör begreppet ”religion” inte bara som en 

inre privat angelägenhet eller abstrakt idé förpassad till tankens skrymslen, utan som 

en reell faktor i den gemensamma mänskliga tillvaron och upplevelsevärlden. 

Artikelförfattarna har rätt i att tankefrihet är en vital del av religionsfriheten, likaså 

mötesfrihet och föreningsfrihet. Men att påstå att religionsfriheten täcks av 

ovannämnda är att reducera religion till summan av några av dess komponenter. 

Religionsfriheten utgör mer än summan av delarna. I dess helhet, när alla dess 

komponenter samverkar, manifesteras och tryggas religion som faktor för individen. 

Den möjliggör erkännandet av en religiös identitet, och tillskriver samtidigt denna ett 

okränkbart värde. Det är detta – religion som erkänd faktor – som säkerställer vår rätt 

att inte behöva diskrimineras för vår tro eller livsåskådning. 

 
 

Denna faktors potential och natur får inte missuppfattas, det handlar inte om en 

gruppspecifikt värdeladdad faktor, den är lika värdefull för ateisten som för den djupt 

troende. Den ger oss ett tolknings och mönsterbildande verktyg vilket vi kan använda 

för att trygga hänsynstagande till våra existentiella val. Längs hela vårt spektrum av 

den mänskliga varelsens existens – från våra innersta tankar till våra yttre beteenden. 

Det är denna faktor som tas i anspråk när den icketroende avböjer sig deltagande i 

bön. Det är samma faktor som på samma sätt tas i anspråk när den troende ber. Det är 

den faktorn vi använder för att motivera vår rätt till och från religion och tro. 

 
 

Skulle vi reducera denna faktor till några av dess komponenter, tankefrihet, 

mötesfrihet och föreningsfrihet, har vi helt plötsligt förpassat välbefinnandet av den 

individuella, existentiella sidan av vår varelse till en laglös vildmark. Utan religionsfrihet 

som reell faktor har vi inte längre ett verktyg för att kunna universellt identifiera när vi 

utsätts för religiös diskriminering. 

Det är denna rättighet som religionsfriheten bidrar med. Rättigheten att kunna 
 

tillkalla religion som reell faktor i syfte att slippa förknippas med den, eller hävda vår 

rätt till den. 
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9. Sammanfattning 
 

 
 
 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka religionsfriheten som lag och rättighet 

baserat på hur den framställts i artikeln ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”. 

Undersökningen utgick ifrån tre frågeställningar. 

 
 

Den första handlade om huruvida religionsfrihet medför att religiöst troende har 

större friheter än icketroende. Det visades på att religionsfriheten erbjuder samma 

frihet för alla och envar, individens frihet att ha den relation till religion som 

eftersträvas av densamme. Lagen om religionsfrihet visades syfta till att i möjligaste 

mån tillgodose denna frihet. Att det skulle medföra större friheter för religiöst troende 

visade sig vara en feltolkning av begreppets innebörd och struktur. 

 
 

Den andra frågeställningen behandlade huruvida lagen om religionsfrihet är logiskt 

inkonsekvent. Undersökningen visade att så inte är fallet, utan religionsfrihetens 

logiska konsekvens ansågs inte vara tillräckligt verklighetsförankrad för att kunna ge 

ett tydligt svar på hur frågan bör ses. Tre modeller för hur man kan förstå 

religionsfrihet i samspelet barn-föräldrar presenterades. En variant av 

livstolkningsmodellen underströks och argument för att huvudansvaret måste ligga hos 

föräldrarna lades fram. 

 
 

Den tredje och avslutande frågeställningen behandlade huruvida begreppet 

religionsfrihet bidrar med någon mänsklig rättighet som inte redan är skyddad av 

övriga rättigheter, i artikeln utgjorda av tanke-, mötes- och föreningsfriheten. 

 
 

Undersökningen visade att religionsfrihet inte kunde reduceras till summan av några 

av dess komponenter. Efter en genomgång av olika perspektiv på frågan konstaterades 

att även om religionsfrihetens tillämpning kan vara svår att precisera, så utgör den en 

form av helhetsbegrepp som inte är reducerbart till tankefrihet, mötesfrihet och 

föreningsfrihet. 
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10. Avslutning 
 

 
 
 

Att göra denna undersökning av religionsfriheten som lag och rättighet har varit 

mycket givande. Om något har framkommit extra tydligt så är det att det är en frihet 

som gäller lika kraftfullt för alla människor. 

Det finns en hel del fördomar om att den – som uttrycktes i artikeln – är ett speciellt 

skydd för utövandet av religion. Men det har framgått tydligt att detta är en grav 

missuppfattning. Den är ett integritetsskydd med lika stort värde för alla – ateist som 

troende. 

Den del av undersökningen som jag blev mest fascinerad av och gärna skulle vilja 

undersöka närmare vid tillfälle, var den tredje frågeställningen, där religionsfrihetens 

praktiska rättighet identifierades. Inom ramen för denna uppsats omfattning kunde 

några djupare analyser inte göras av denna, men innehållet var ändå mycket 

spännande. 

En visshet som jag tar med mig från det här arbetet är att religionsfrihet är en 

omistlig del av de mänskliga rättigheterna, och den behöver finnas uttryckt i lag för att 

kunna komma till sin rätt. I ett samhälle så pluralistiskt som Sverige idag är det extra 

viktigt att vi inser allas lika rätt och värde. Misstänksamhet, oförstående och okunskap 

gentemot den andre ger upphov till så mycket onödiga och felaktiga konflikter. Vi 

behöver fokusera på vår gemensamma tillvaro som en spelplan för oss alla att få 

utvecklas som människor. En klok insikt som jag stött på många gånger under mitt 

arbete är följande; den egna friheten kräver ett erkännande av den andres frihet. Och 

det är just det som religionsfriheten handlar om. 

 
 

//Fredrik Bodlund Jardsell 
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Begreppet religionsfrihet är både mer problematiskt och ologiskt än vad lagstiftaren hittills velat kännas vid, 
skriver i dag låtskrivaren Björn Ulvaeus, författaren Lena Andersson, med flera. Foto: Olle Sporrong 

Avskaffa lagen om 
religionsfrihet 
I praktiken existerar religionsfriheten inte i dag. Om den fungerade; skulle det då vara rätt att religiöst 
troende hade större friheter än icketroende? 
Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. 

Frågan är: behövs lagen om religionsfrihet egentligen? 
Det skriver i dag musikern Björn Ulvaeus och sju andra akademiker, kulturpersoner samt företrädare för 
föreningen Humanisterna. 

 
 
 
 
Religionsfriheten betraktas av många som en självklar mänsklig rättighet. Men det juridiska 
begreppet ”religionsfrihet” har spelat ut sin roll. Att hålla fast vid detta speciella skydd för 
utövande av religion är allt annat än enkelt. Förutom att begreppet är motsägelsefullt, 
inkonsekvent och kraftlöst, riskerar dess tillämpning att bli ett hot mot det sekulära samhället. 
I den svenska grundlagen anges i regeringsformens andra kapitel att vi alla har rätt till 
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och 
religionsfrihet. 
Begreppet religionsfrihet har stått i centrum för den politiska debatten i många sammanhang de 

senaste åren, men dess tolkning är inte oproblematisk. Vad menas med religionsfrihet? Vad borde 
vi mena? Har vi någon religionsfrihet i praktiken? Och framför allt: tillför begreppet i dag någon 
mänsklig rättighet som inte redan skyddas av övriga rättigheter? 

 
Att varje människa skall ha rätt att tro på vilka gudomligheter eller andra väsen som helst 

liksom att tro att några sådana gudar och väsen inte existerar, är en självklar del av de mänskliga 
rättigheterna. Varje människa skall också ha rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin 
tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. 
Likaså rätten att följa egna sedvanor, oavsett om de är religiösa eller kulturella, så länge de inte 
strider mot övrig lagstiftning. 
Religionsfriheten tillför här ingenting. Den ger inga rättigheter eller friheter som inte redan är 
skyddade av övriga lagstadgade rättigheter. 

 
Men religionsfriheten är logiskt inkonsekvent. Enligt till exempel den romersk-katolska 
religionen är det föräldrars religiösa plikt att uppfostra sina barn i den katolska tron så att de blir 
troende praktiserande katoliker. FN-deklarationen för de mänskliga rättigheterna ger genom 
religionsfriheten dessa föräldrar rätt att efterleva sin religiösa plikt. Men enligt samma deklaration 
är barn jämbördiga rättssubjekt. Barn äger alltså en egen rätt till religionsfrihet som ger dem 
rätten att inte påtvingas den katolska tron eller dess ceremonier. 
Samma definition av religionsfrihet resulterar här i två logiskt oförenliga principer. 

Ett annat problem med religionsfriheten är att den egentligen inte existerar. Religionsfrihetens 
teoretiska formulering ger alla troende rätt att följa sina religiösa sedvanor. I praktiken accepterar 
inte det svenska samhället någonting i religionsfrihetens namn som inte ryms inom de gränser 
som övriga lagar och regelverk stipulerar. 

http://www.expressen.se/debatt/1.683581/avskaffa-lagen-om-religionsfrihet
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Jehovas Vittnen som av religiösa skäl vägrar acceptera en blodtransfusion i behandlingen av sitt 
barn, förvägras denna religionsfrihet. Den sekulära lagen som värnar barnets liv går före. Också 
den som bekände sig till en afrikansk naturreligion och ville skära öronsnibbarna av alla gossebarn 
före ett års ålder, skulle tillrättavisas av det svenska rättssystemet, trots religionsfriheten. 
De som vill slakta djur på ett onödigt plågsamt sätt i kraft av sin religiösa tro hindras av lagen. 
Värnandet av djur har företräde framför religionsfriheten i Sverige. 
Vilka religioner avses egentligen med religionsfriheten, och behandlas dessa religioner jämställt 

och jämbördigt? Vad är ”religion” enligt den svenska lagen? Inkluderas icketeistiska 
livsåskådningar? Svaret är nej. Humanismen, som utgår från en naturlig värld utan övernaturliga 
väsen, diskrimineras av staten. Bland annat exkluderas de vad gäller statsbidrag till 
livsåskådningssamfund. 

 
Vilka kriterier tillämpas i bedömningen av olika religioners status med avseende på 
religionsfriheten? Är det antalet bekännande, religionens historiska rötter eller den litterära 
kvaliteten på de religiösa urkunderna? Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att 
bedömningarna i stort sett är godtyckliga. 
Den som åberopar rätten till en viss sed eller klädsel i kraft av sedvanans koppling till kristendom, 
judendom eller islam, åtnjuter stor respekt. Den som däremot åberopar sin asatro eller någon 
naturreligion betraktas som oseriös. 

 
Religionsfriheten som juridiskt begrepp öppnar för en nyckfull och inkonsekvent praxis, så länge 
det inte existerar en entydig definition av begreppet religion. Är gudstro ett nödvändigt kriterium 
för att kallas religion? Då omfattas inte buddhismen av religionsfriheten, eftersom den är en 
icketeistisk livsåskådning, i avsaknad av gudomliga väsen. 
Definieras religion av det gemensamma bejakandet av vissa metafysiska normer och värden? Då 
måste alla icketeistiska livsåskådningar omfattas. Eller räcker det med en irrationell dyrkan av 
något som förenar en samling människor? Då nödgas vi klassa AIK:s supportrar som religiösa 
anhängare. 
Är det avgörande hur djupt vår identitetsuppfattning påverkas av vårt medlemskap? I så fall torde 

Hells Angels uppfylla kriteriet – men kanske inte Svenska kyrkan! 

 
Religionsfriheten som juridiskt begrepp var befogad i en tid då det var förbjudet att byta 
religion eller förneka guds existens. Men begreppet religionsfrihet är, som vi visat ovan, både mer 
problematiskt och ologiskt än vad lagstiftaren hittills velat kännas vid. 
Vad skyddar religionsfriheten, som inte redan skyddas av övriga friheter i vår grundlag? Bör 
religiöst troende ha större friheter än icketroende? 
Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. Behövs den 

egentligen? 
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