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“If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary 
opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had 
the power, would be justified in silencing mankind”.1  

Mill, John Stuart. On Liberty. 

 

                                                 
1 Mill, On liberty, s.28 



 

Förord  
Uppsatsen behandlar den aktuella problematik vilken förknippas med yttrandefriheten. 
Således redogörs för hur Sveriges förändrade befolkningssammansättning, inkorporeringen av 
Europakonventionen i svensk rätt samt EU-medlemskapet påverkar yttrandefriheten samt vår 
skyddslagstiftning beträffande utsatta folkgrupper. Undersökningen utgår från och besvarar 
den övergripande forskningsfrågan, vilken lyder som följer: Hur ser gällande rätt ut, avseende 
gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp, och finns brister i lagstiftningen till 
följd av vår förändrade samhällssituation? 
 
Under arbetets gång har vi både bemötts av uppmuntran och konstruktiv kritik, och således 
vill vi tacka professor Börje Leidhammar för god handledning.  
 
Vår ambition har varit att sätta yttrandefriheten i ett nytt perspektiv, och hoppas att läsaren 
finner dessa aspekter både spännande och resultaten av vår undersökning en aning 
skrämmande.  
 
Vi önskar er trevlig läsning. 
 
Karolina Sparrman och Jenny Wood 
Karlstad 2006 



 

Abstract 
This essay begins with a presentation of the complex set of problems which relate to the 
interaction between freedom of speech and the ban against discrimination based on a person's 
race, the colour of their skin or ethnic origin, confession of faith or sexual preference (BrB 
16:8, incitement to racial hatred). Can conflicts arise between freedom of speech and the ban 
against discrimination? To shed light on this question, we have chosen to look at the issue 
from a new perspective. This perspective is based on the new challenges faced by Swedish 
society as a result of the changed composition of our population, our membership in the EU 
and our acknowledgment of certain international conventions concerning human rights.  
 
Fifty years ago our population almost solely comprised of “native Swedes”. Today, because 
of massive immigration, our country can be described as multiracial and multicultural. This 
gives rise to questions concerning protecting minority groups from discrimination whilst also 
attempting to ensure that the non-discrimination acts do not compromise our freedom of 
speech. Our membership in the EU and our acknowledgement of certain international 
conventions means that European law and international law sometimes override Swedish law. 
This restricts our freedom to decide the extent of our non-discrimination statutes, but can have 
positive effects on the right to freedom of speech and religion.  
 
The arguments that are put forward in our essay may give rise to many questions but we will 
focus on two major issues. First, where does the law draw the line between the freedom of 
speech and the ban against discrimination based on a person's race, the colour of their skin or 
ethnic origin, confession of faith, or sexual preference? Second, are there inherit flaws in the 
law as a result of both the inner changes our society has gone through and our new 
responsibilities due to our membership in the EU and our acknowledgement of certain 
international conventions? 
 
The purpose of this essay is to answer these questions through studying and reflecting on the 
theory of law (doctrine). We will also analyse the existing written law and its sources, and 
consider court rulings and related judicial decisions. This analysis will enable us to make the 
following conclusion concerning the previously mentioned questions. 
 
The freedom of speech is extensive and is not explicitly defined. Without explicit definition, 
no specific statements automatically become illegal. Therefore a person's freedom to express 
his own opinion in public is wide-ranging. Unfortunately our freedom of speech is not 
guaranteed for ever and therefore we have to both treasure and guard it from potential threats. 
Popular public opinion, populist interests or other specific interests may seek changes, which 
might effect our freedom of speech. The ban against discrimination based on a person's race, 
the colour of their skin or ethnic origin, confession of faith, or sexual preference is a specific 
interest of this kind. The purpose of this ban is based solely on good intentions. None the less, 
this ban could be a wolf in sheep’s clothing, as it might have a negative influence on the 
freedom of speech. When two justifiable causes come into conflict with one another – in this 
case the freedom of speech versus non-discrimination – a society must make difficult choices. 
Do we sacrifice part of our freedom of speech which will effect the whole population in order 
to protect minority groups, or do we sacrifice the rights of the minority in order to secure 
freedom of speech for all? 
 
During the last few years there has been an increase in Nazi-organisations in Sweden, which 
have grown strong in terms of both the number of their supporters and the amount of attention 



 

which is paid to them by the press. These groups have used our democratic rights – which 
includes our freedom of speech – in order to spread their scornful opinions based on a 
person's race, the colour of their skin or ethnic origin, confession of faith, or sexual 
preference. Through our study of court rulings concerning Nazis, we came to the conclusion 
that there is a strong tendency to convict Nazis. This is certainly the case if they call out “Sieg 
Heil” or salute Hitler. They are also often convicted if they are wearing the Nazi cross.  
 
When the courts find that they are unable to convict a Nazi for the actions just mentioned, 
they often base their judgement on either one or two premises. If the prosecutor can not prove 
that it has been the Nazi's intention to spread a scornful message concerning a group defined 
by it's race, the colour of their skin or ethnic origin, confession of faith, or sexual preference, 
he can not be convicted with reference to the non-discrimination act (uppsåtsrekvisitet). 
Moreover, if it can not be proven that the message has reached a considerable number of 
people and not just the Nazis private sphere, this also warrants the verdict of acquittal 
(spridningsrekvisitet). From our study of court rulings however, we found that the non-
discrimination statute does fulfil its purpose. Most scornful or hate-filled messages are in fact 
disseminated to the wider public. This being the case, the Nazi is almost certain to be 
convicted.  
 
Religious fundamentalism is not something entirely new in our society. Sweden has always 
had a few religious groups free from the state church and the members of the free churches 
have often held conservative religious beliefs, much like some Muslim movements today. 
Freedom of speech and religious freedom are of course two important elements of any 
democratic society, but through a court case concerning a Christian priest in a free church, the 
freedom of speech related to preaching has arguably become unacceptably extensive. In effect 
this court case means that as long as you can relate your scornful statement about a specific 
group included in the non-discrimination statute to a religious scripture like the Bible or the 
Koran, you can not be prosecuted.  
 
This somewhat unsatisfactory conclusion is a result of Sweden adopting the European 
Convention of Human Rights. In this case the European Rights Law overrides the Swedish 
non-discrimination law and this leads to a flaw in our legal system relating to the protection of 
certain minority groups. It must be mentioned, however, that the European Convention of 
Human Rights is part of Swedish law, and therefore Swedish law can not contradict European 
law, RF 2:23. Given that we are bound by the European Rights Law, there is nothing Sweden 
can do about this flaw, which in the future might have even greater consequences in and on 
our multicultural society. For instance, what would happen if messages filled with hatred were 
spread by priests from the Christian free churches and fundamentalist Muslims. If these 
statements concerned the other group and the origin of the statements could be traced to the 
Bible and the Koran, the courts would have no way of convicting the preachers as this would 
go against the European Convention on Human Rights. This could result in serious social 
instability. Indeed, riots could break out as a result of such religious propaganda. The law 
would be powerless to halt the dissemination of the religious scorn which caused the riots. 
 
We have come to three conclusions concerning intrinsic flaws in the law concerning the ban 
against discrimination based on a person's race, the colour of their skin or ethnic origin, 
confession of faith or sexual preference. We therefore recommend that the following changes 
should be made: 
 



 

1. Concerning BrB 16:8, this act should include an unmistakable and transparent 
definition of the word “missaktning” (scornfulness or disrespect). 

2. With reference to the High Court’s ruling regarding the priest and the European 
Convention on Human Rights, we recommend that Sweden should attempt to find a 
legal solution which will enable our courts to more easily convict scornful statements 
regarding certain minority groups, even if the origin of the statement can be traced to 
religious writings.    

3. With reference to the instruction in the Freedom of Press Act (TF 1:4), we find it 
necessary to clarify which statements that can be looked upon as legal and which 
statements are unlawful. 
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Definitioner 
De lege ferenda: 
De lege ferenda åsyftar ett normativt resonemang om vad lagen borde vara i förhållande till 
vad lagen är. 
 
EG-rätt: 
EG-rätten syftar till det regelverk som följer av Sverige medlemskap i EU, vilket ibland har 
företräde framför nationell lagstiftning. 
 
Europarätt: 
Europarätten syftar till de åtaganden som följer av Sveriges ratificerande av 
Europakonventionen. 
 
Nya medborgare: 
Med ”nya” medborgare avses den stora grupp människor som vid födseln ej var svenska 
medborgare, deras barn och barnbarn. Man brukar således prata om andra och tredje 
generationens invandrare, även om detta begrepp ogillas av många. Att vara ”svensk” innebär 
nämligen inte längre per automatik att du är kristen och protestant samt delar de kulturellt 
betingade värderingar vilka färgar många (sedan generationer tillbaka) ”infödda” svenskar 
synsätt. 
 
Positiv definition: 
Med en positiv definition av tryckfriheten menas att allt som är tillåtet enligt tryckfrihetslagen 
uppräknas uttryckligen i lagtext.  
 
Ratio decidendi: 
De betydande egenskaperna hos ett rättsfall utgörs av dess ratio decidendi. Följaktligen 
omfattar ratio decidendi de skäl som är nödvändiga för utgången i fallet. Därmed hade 
utgången ej blivit densamma om de hade ändrats.2  
 
Yttrandefrihet: 
Vi vill under definitionen av yttrandefrihet göra ett förtydligande. Den yttrandefrihet vi 
använder oss av i texten avser ej den frihet som innefattas av YGL.  

                                                 
2 Peczenik, Juridikens teori och metod s. 37 
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1 Inledning 
I detta kapitel redovisar vi aktuell problematik förknippad med yttrandefriheten. Härmed 
avses främst de konsekvenser som följer i spåren av vår förändrade 
befolkningssammansättning samt våra internationella åtaganden i form av EU-medlemskapet 
och anslutningen till Europakonventionen. Redovisningen kommer att ge upphov till en 
mängd reflektioner, vilka kan sammanfattas genom den övergripande forskningsfrågan; Hur 
ser gällande rätt ut, avseende gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp, och finns 
brister i lagstiftningen till följd av både vår förändrade inre samhällssituation samt 
internationella åtaganden? 

1.1 Problembild 
Med anledning av uppståndelsen kring Muhammedkarikatyrerna i Danmark, och kritiken som 
framfördes angående att pressen på grund av de kraftiga reaktionerna från den muslimska 
världen bedriver en sorts självcensur vilken inverkar negativt på tryck- och yttrandefriheten, 
fann vi det intressant att undersöka hur långt tryck- och yttrandefriheten sträcker sig vad avser 
svensk rätt, vilken historiskt i stort sett tillförsäkrat sina medborgare en vidstäckt åsikts- och 
opinionsfrihet, med få inskränkningar.3 Muhammedkarikatyrerna aktualiserar även frågor 
kring hur långt religionsfriheten tillåts sträcka sig i ett sekulariserat samhälle såsom det 
svenska. Bör vi känna oss hotade av vissa religiösa yttringar, och kan demokratibegreppet 
användas som ett argument för att tillåta eller förbjuda vissa religiösa manifestationer?4 En 
inskränkning av rätten att utöva vissa religiösa manifestationer, kan kopplas till förbudet mot 
hets mot folkgrupp. Likaså är yttrande- och religionsfriheten två begrepp, vilka ej kan hållas 
helt åtskilda från varandra, och således ser vi det meningsfullt att ta upp problematiken 
rörande religionsfriheten i dagens svenska samhälle.5 

Idag befinner sig Sverige nämligen delvis i ett nytt läge. Vår befolkning är ej längre homogen, 
utan utgörs av en smältdegel av olika kulturer, religioner och raser. Yttrandefriheten till trots, 
får den på grund av trångsynthet aldrig utövas i syfte att uttrycka missaktning för folkgrupp 
eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Skulle så ske utgör denna handling hets mot 
folkgrupp, vilket är en straffbar gärning enligt både BrB 16:8. och TF 7:4 11p. 

Således är yttrandefriheten inte helt oinskränkt i Sverige, men frågan är var gränsen mellan 
det tillåtna och otillåtna skall dras. Vad utgör hets mot folkgrupp, och vad faller under 
yttrandefriheten? Vidare spelar yttrandefriheten inte någon roll, om pressen på grund av rädsla 
för våld eller enbart på grund av rädsla för att stämplas som främlingsfientliga undviker att 
sakligt skildra till exempel muslimer. Likaså är faran med ett allt för omfattande skydd för 
olika grupper, att yttrandefriheten inskränks på ett oacceptabelt sätt.  

Av ovanstående framgår det således att gränsdragningsproblematiken kring ”det fria ordet” - 
mellan vad som skall accepteras och vad som inte skall accepteras med hänsyn till TF – 

                                                 
3 Strömberg & Axberger, Yttrandefrihetsrätt s. 13ff samt Hamilton, C B, Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), 
apropå uttalandet vid EU:s utrikesministermöte beträffande publiceringen av Muhammedkarikatyrer i europeiska 
media, Newsdesk 2006-02-28 (2006-04-01) http://www.newsdesk.se 
4 RF 2:12, Skollagen 1:2 
5 Friheterna vilka räknas upp i RF 2 kap. går in i varandra. Justitieministern anförde därför i prop. 1975/76:209, 
s. 104 att religionsfriheten ter sig som ett vidsträckt rättighetskomplex med inslag av yttrandefrihet, 
informationsrätt, mötesfrihet och föreningsfrihet.  
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förtjänas att resoneras kring. Det är även av största intresse att utröna var gränsen har satts i 
dagsläget. 

Ytterliggare en aspekt att fästa avseende vid är i detta sammanhang Europarätten, vilken i 
allra högsta grad utgör en levande rättskälla, även om den förargligt nog ofta faller i glömska. 
Vi har här valt att belysa ämnet genom att återge ett för svensk rättstillämpning 
uppseendeväckande rättsfall, under rubriken 4.2.1. Vad händer när Europarätten kolliderar 
med svensk rätt, och hur ska vi bemöta detta ”nya” fenomen? Europarätten behandlas även 
kort under rubrikerna 4.4.1 och 4.4.2. Likaså återfinns komparativa element. 

Det är naturligtvis många som reflekterat och undersökt ovanstående frågeställningar innan vi 
tog oss an att undersöka saken närmare och således presenteras vår inventering av 
forskningsläget längre fram i uppsatsen. Vi avser sedan att utgå från de framlagda 
hypoteserna/resonemangen, för att undersöka dess giltighet i dagsläget, och till sist komma 
fram till en egen slutsats kring frågeställningarna. Vår avsikt är dock ej att kritisera 
författarnas ställningstaganden, utan de utgör helt enkelt en utgångspunkt för vår egen 
undersökning, genom att ge oss ett antal infallsvinklar, vilka under skrivandets gång utvecklas 
till egna reflektioner kring gällande rätt samt eventuella framtida komplikationer avseende 
rättstillämpningen. 

Att sondera terrängen avseende teorin på området kan bildligt talat liknas vid att befinna sig i 
en djungel av litteratur. Det kan därför vara svårt att få en allsidig överblick. Detta till trots 
tycker vi oss ha funnit i huvudsak två författare, vilka för vår undersökning bidrar med 
matnyttiga aspekter kring problemen rörande yttrande-, tryck- och religionsfrihet samt 
brottsbalkens förbud avseende hets mot folkgrupp.  

Hans-Gunnar Axberger, adjungerad professor i medierätt vid Stockholms universitet, 
disputerade vid Stockholms universitet 1984 med avhandlingen Tryckfrihetens gränser i 
vilken han presenterar en mängd synpunkter kring tryck- och yttrandefriheten kontra behovet 
av skydd gällande hets mot folkgrupp. Dessa synpunkter har vi med stor aptit slukat, om än ej 
med hull och hår. Likaså har vi tagit del av Annika Lagerqvist Veloz Rocas artikel Är 
religions och yttrandefriheten på kollisionskurs mot hets- och diskrimineringsförbuden i RF 
och BrB? i vilken hon berör yttrande- och religionsfriheten samt förbudet hets mot folkgrupp. 
Författaren, tillika universitetslektor i offentlig rätt vid Stockholm universitet, gav oss en 
stabil plattform att utgå från. Genom sin genomgång av olika former av religiösa och politiska 
yttringar, och dess lagenlighet, gav hon upphov till ett kritiskt begrundande och resonemang 
kring framtida rättstillämpning avseende religions- och yttrandefrihet samt brottet hets mot 
folkgrupp.  

1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur innehållet i gällande rätt ser ut, avseende gränsen 
mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. Syftet är även att undersöka om det finns brister 
i lagstiftningen till följd av både vår förändrade inre samhällssituation, där inre 
samhällssituation innebär att befolkningssammansättningen har förändrats från att vara 
homogen till heterogen, samt vissa internationella åtaganden i form av EU-medlemskapet och 
anslutningen till vissa konventioner.  

Som vi beskrev i problemformuleringen har många nya frågor med anknytning till 
yttrandefriheten kommit att aktualiserats. Vårt medlemskap i EU samt anslutningen till vissa 
internationella konventioner har blivit en del av vårt rättssystem, och påverkar således både 
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lagstiftning och rättstillämpning. Även befolkningssammansättningen i Sverige har under de 
senaste åren genomgått en stor förändring, och ett heterogent samhälle har uppstått.  

En inskränkning av rätten att utöva vissa religiösa manifestationer, kan kopplas till förbudet 
mot hets mot folkgrupp. Likaså är yttrande- och religionsfriheten två begrepp, vilka ej kan 
hållas helt åtskilda från varandra, och följaktligen finner vi det fruktbart att behandla 
problematiken kring religionsfriheten mot bakgrund av den aktuella inre samhällssituationen i 
Sverige. 

De nya elementen föranleder frågor kring om dagens lagstiftning anpassat sig i takt med 
förändringarna, eller om ändringar av lagstiftningen behöver komma till stånd. En demokrati 
måste kunna upprätthålla ett effektivt skydd för utsatta samhällsgrupper, samtidigt som den 
fria debatten ej tål allt för stora inskränkningar. Samtidigt får vi ej glömma det internationella 
perspektivet när det gäller lagstiftningen, eftersom EU-medlemskapet och 
konventionsåtaganden kan medföra att den nationella lagstiftningen sätts ur spel. Vi kommer 
således dels att undersöka yttrandefriheten mot bakgrund av våra internationella åtaganden, 
och vilka konsekvenser de medför för vår grundlagsstadgade rättighet. Samtidigt och kanske 
än mer nyskapande kommer vi att undersöka hur väl yttrandefrihetsrätten står i samklang med 
rådande samhällssituation. 

Hur ser gällande rätt ut, avseende gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp, och 
finns brister i lagstiftningen till följd av både vår förändrade inre samhällssituation samt 
internationella åtaganden? 

1.3 Perspektiv  
Ett enhetligt och sammanhållet perspektiv för uppsatsen är svårdefinierat, då den till sin 
karaktär är mångfacetterad. Den inrymmer till största del svensk rätt, inbegripet EG-rätten 
samt Europarätten och huvudspåret utgörs av yttrandefrihetsrättsliga frågeställningar. 
Europakonventionens inverkan på yttrandefriheten kan i vårt heterogena samhälle innebära en 
fara då religiösa motsättningar lättare kan uppkomma som ett resultat av detta. Vi undersöker 
detta samtida problem, och sätter således yttrandefriheten i ett nytt perspektiv. 

1.4 Övergripande forskningsfråga 
Hur ser gällande rätt ut, avseende gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp, och 
finns brister i lagstiftningen till följd av både vår förändrade inre samhällssituation samt 
internationella åtaganden? 

1.4.1 Preciserade frågeställningar 
Vår undersökning om gränsdragningen mellan yttrandefriheten och hets mot folkgrupp har 
föranlett följande preciserade frågor. Frågorna har inspirerats av både Axbergers och 
Lagerqvist Veloz-Rocas resonemang gällande yttrandefriheten och dess betydelse både av 
igår och idag. Den snabba samhällsutvecklingen har föranlett frågor kring TF:s och BrB:s 
eventuella brister. 
 
Har brottet hets mot folkgrupp ett allt för vidsträckt tillämpningsområde, eller behöver 
rekvisiten utvidgas? 

Skulle Muhammedkarikatyrerna kunna utgöra hets mot folkgrupp, om liknande karikatyrer 
publicerades i en svensk tidning? 

Kan ett utvidgat skydd för hets mot folkgrupp begränsa yttrandefriheten? 
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Kan en positiv definition av yttrandefriheten istället utgöra en begränsning av denna rättighet? 

Kan ett förbud mot att bära burqa alternativt ett förbud mot slöja utgöra hets mot folkgrupp, 
alternativt en kränkning av yttrande- och religionsfriheten? 

Vad händer när Europarätten kolliderar med svensk rätt avseende yttrande- och religionsfrihet 
samt förbudet hets mot folkgrupp, och vilka konsekvenser medför konflikten? 

Omfattas yttrandefriheten i religiösa sammanhang, av ett mer långtgående skydd än 
yttrandefriheten i andra sammanhang? 

Hur ser trenden ut beträffande rättstillämpningen gällande brottet hets mot folkgrupp, det vill 
säga ger åtal ofta upphov till fällande eller friande domar, och kan man peka på generella 
orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra?  

1.5 Centrala begrepp (legaldefinitioner) 

1.5.1 Yttrandefrihet 
RF 2:1 1p. ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad,  

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 
tankar, åsikter och känslor.” 

Yttrandefriheten är en relativ fri- och rättighet, då den kan inskränkas genom annan lag. 
Yttrandefriheten, får som det stipuleras i RF 1:13, ”begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, 
folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller 
förebyggandet och beivrandet av brott.” ”Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet 
begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast 
om särskilt viktiga skäl föranleder det.” Dessutom inskränks yttrandefriheten genom RF 2:12 
samt 2:13 vilka riksdagen måste ta hänsyn till vid en eventuell ändring i lagen. I avsnitt 3.1 
finner ni mer om detta. 

1.5.2 Hets mot folkgrupp  
Definition enligt TF 

4 § ”Med beaktande av det i 1 kapitlet angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall såsom 
tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag: 

11. 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.” 

Hets mot folkgrupp enligt TF är ej någon fri- och rättighet utan ett skydd för olika 
folkgrupper.  
 
Definition enligt BrB 

16:8 ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids 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, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år 
eller om brottet är ringa, till böter.” 

”Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts 
till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.” 
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Hets mot folkgrupp enligt BrB är liksom bestämmelsen i TF ej en fri- och rättighet, utan ett 
skydd för olika folkgrupper. 

1.5.3 Religionsfrihet 
RF 2:1 6p. ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad, 

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

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

Religionsfriheten är en absolut rättighet, vilket innebär:  
”På senare tid har emellertid frågan ställts om inte yttrandefriheten just i religiösa sammanhang skall 
omfattas av ett vidare skydd än yttrandefriheten i politiska sammanhang, med motiveringen att 
religionsfriheten trots allt givits status att vara en absolut fri- och rättighet till skillnad från 
yttrandefriheten och tillhörigheten till profana ideologier6.” 

1.6 Metod 
Vi kommer att använda oss av en konstruktivt rättsdogmatisk metod7, vilket innebär att först 
utröna gällande rätt och utifrån rådande situation föra en kritisk diskussion om hur rättsläget 
ser ut samt kunna diskutera förändringar. Det ger oss ett utvidgat utrymme till ett de lege 
ferenda-resonemang gällande gränsdragningen mellan yttrandefriheten och hets mot 
folkgrupp. 

Den rättstillämpade verksamheten består i väldigt stor utsträckning av tolkning, med avsikt att 
finna svar från auktoriteter avseende praktiska bedömningsfrågor. Där det ej framgår vilken 
tolkningsmetod domstolen använt sig av, kommer vi att göra en bedömning av vad som varit 
utslagsgivande för domstolens avgörande. Detta gör vi för att försöka hjälpa läsaren på traven, 
i deras eventuella egna funderingar. För att ytterligare underlätta för läsaren kommer vi nedan 
att belysa olika tolkningsmetoder. Vi kommer ej att tolka alternativt bedöma de utländska 
fallen, då de tolkningsmetoder vi använder oss utav utgår från svensk rätt.  

Tolkningsmetoder 
Vi anser att det är viktigt för framställningen av rättspraxis att visa vilken metod domstolarna 
har använt sig av vid sina tolkningar. Vi har med den utgångspunkten ställt upp ett antal 
metoder som är vanliga i det svenska rättssystemet.  
 
Subjektiv tolkning:  
Här ser domaren till förarbetena för att göra sin tolkning gällande aktuellt fall. 
 
Objektiv tolkning: 
Domaren ser här till lagtextens ord för att göra sin tolkning av aktuellt fall.  

                                                 
6 Lagerqvist Veloz Roca, Är religions- och yttrandefriheten på kollisionskurs mot hets- och 
diskrimineringsförbuden i RF och BrB?, Förvaltningsrättslig tidskrift, Fvrt 2005:3, s 308 
7 Höök, Intern kommunal kompetensfördelning, s. 24 



6 

Extensiv tolkning:  
Då domstolen väljer att använda en extensiv tolkningsmetod innebär det ”att det slutgiltiga 
tillämpningsområdet för en regel omfattar mer än ordinära fall…”. ”Men dessa fall måste 
omfattas av regelns språkligt tänkbara mening”.8  
 
Restriktiv tolkning:  
När domstolen gör en restriktiv bedömning innebär det att ”det slutgiltiga 
tillämpningsområdet för en regel begränsas till ordinära fall, vilka utan tvekan omfattas av 
dess ordalydelse enligt vanligt språkbruk”.9 
 
Teleologisk tolkning:  
När domstolen använder sig av en teleologisk tolkningsmetod beaktar de ”olika slags data 
angående lagens ändamål”.10 
 
Analogislut:  
Laganalogi används i de fall domstolen finner att ”det ifrågavarande fallet ligger utanför det 
språkligt sett tänkbara tillämpningsområdet för den ifrågavarande lagbestämmelsen, men 
fallet bedömes ändå med stöd av lagbestämmelsen, eftersom lagbestämmelsen reglerar några 
andra fall, vilka väsentligen liknar det aktuella”.11 
 
Motsatsslut (E contrario):  
Med motsatsslut menas att ”det aktuella fallet inte regleras av någon rättsnorm. Det behandlas 
därför på motsatt sätt jämfört med de av denna norm reglerade fallen”. Man kan säga att ”allt 
som inte är förbjudet av lagen anses sålunda vara tillåtet”, dock med respekt för lagen.12  
 
Tolkningsmetod vid normkollision mellan Europakonventionen och svensk rätt, se närmast 
nedanstående avsnitt.  

RF 2:23  
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor 
Genom propositionen Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor13 tillfogades RF paragrafen 2:23 vilken stadgar att ”Lag eller annan föreskrift 
får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Den nya 
regeln trädde i kraft i januari 1995, vilket medförde konsekvenser för den svenska 
rättstillämpningen. I propositionen diskuteras utförligt vilka tolkningsmetoder svenska 
domstolar skall använda sig av då inhemsk rätt kolliderar med Europakonventionens 
stadganden, men den rättsskipande verksamhetens förpliktelse att beakta Europarätten har 
först på senare år börjat uppmärksammas av våra domstolar.  
 
Skygglappar för Europakonventionens förpliktelser 
Att både lagstiftaren och rättstillämpningen länge haft skygglappar beträffande de åligganden 
som följer av Europakonventionen belyses tydligt genom rättsfallet beträffande en 
pingstpastors uttalanden om homosexuella, vilket läsaren kan ta del av under rubriken 4.2.1. 
Riksåklagaren anförde i sitt överklagande av hovrättsdomen att han mot bakgrund av lag och 
                                                 
8 Peczenik, a.a. s. 51 
9 A.a. s. 51 
10 A.a. s. 51  
11 A.a. s. 52 
12 A.a. s. 54 
13 Prop. 1993/94:117 
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förarbeten ansåg rekvisiten för brottet hets mot folkgrupp vara uppfyllda, men att 
bestämmelsen om hets mot folkgrupp också skall tolkas mot bakgrund av 
Europakonventionen. Knäckfrågan i rättsfallet var således om det var förenligt med 
Europakonventionen att fälla pastorn för de uttalanden han gjort. Följaktligen var frågan om 
den svenska bestämmelsen om hets mot folkgrupp har en så vidsträckt omfattning att den 
strider mot Europakonventionen, tvungen att utredas.14 I rättsfallet krockade således 
Europakonventionens regler med svensk rätt, vilket kan tyckas en aning märkligt då 
Europakonventionen varit en del av den svenska rättsordningen under lång tid. Vår lagstiftare 
borde således ha tagit större hänsyn till detta vid utformandet av ifrågavarande bestämmelse. 
Detta var dock ej fallet och följaktligen var frågan hur konflikten mellan de två normsystemen 
skulle lösas.15  
 
Lagprövning enligt RF 11:14 
I propositionen föreskrivs att konventionsstridig föreskrift får åsidosättas med stöd av 
lagprövningsregeln i RF 11:4. Vidare stadgas att där motstridigheten inte är av den uppenbara 
karaktär som förutsätts i lagprövningsregeln, så måste konflikten lösas genom lagtolkning 
eller med hjälp av rättstillämpningsmetoder.16  
 
Kompletterande regelsystem 
Det framhålls även att någon konflikt mellan Europakonventionens bestämmelser och 
föreskrifterna i andra kapitlet i RF ej kan uppstå. Om de två regelsystemen ej skulle ge 
likvärdigt skydd så kommer den bestämmelse som går längst att avgöra hur långt skyddet för 
fri- och rättigheter sträcker sig, och således kommer regelsystemen att komplettera varandra.17 
 
Komparativ analys av de olika bestämmelsernas innehåll och innebörd 
Om en domstol eller förvaltningsmyndighet skulle ställas inför påståendet att tillämplig 
svensk lagregel strider mot en av konventionens artiklar skall domstolen eller 
förvaltningsmyndigheten först analysera både den svenska lagregleringen samt den 
motstående regleringen i Europakonventionen, för att bringa klarhet i om de båda 
bestämmelserna verkligen kolliderar. Rättstillämparen måste således studera 
konventionsorganens praxis för att fastslå konventionsbestämmelsens innehåll, och därefter 
skall innebörden av den inhemska bestämmelsen fastställas. När detta gjorts kan det visa sig 
det ej finns någon egentlig motstridighet mellan regelsystemen.18 
 
Fördragskonform tolkning 
Om det efter genomförd komparativ studie av bestämmelserna framgår att deras förenlighet 
framstår som tveksam, bör rättstillämparen vidta en fördragskonform lagtolkning. Detta 
innebär att ett övervägande angående frågan om den svenska lagregeln kan ge ett innehåll 
som motsvarar konventionens krav måste utredas. Av propositionen framgår en sådan analys 
ofta visar att det finns utrymme att tolka lagregeln så att en lösning vilken är förenlig med 
konventionsbestämmelsen kan uppnås.19  

                                                 
14 Överklagande av Göta hovrätts dom 2005-02-11 (mål nr B 1987-04) – Hets mot folkgrupp s. 12, Bilaga till 
NJA 2005 s 805 
15 Prop. 1993/94:117, s. 35ff  
16 A.prop. s. 35ff 
17 A.prop s. 35ff 
18 A.prop. s. 35ff 
19 A.prop. s. 35ff 
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Lagkonflikt 
Om någon fördragskonform tolkning ej kan göras till följd av den svenska lagregelns innehåll 
är otvetydigt, så råder en verklig lagkonflikt.20 För att avgöra vilket av lagrummen som skall 
tillämpas, finns ett antal principer domstolen kan använda sig av: 
 
Lex posterior 
Om den svenska lagregeln tillkommit före RF 2:23 kan rättstillämparen ge företräde åt den 
senast tillkomna lagen. Således kommer konventionsbestämmelsen att ligga till grund för 
avgörandet.21 
 
Lex specialis 
Om rättstillämparen låter en specialregel gå före en allmän regel, spelar bestämmelsernas 
inbördes ordning ingen roll. Vid användandet av denna tolkningsmetod går det ej att förutspå 
om den svenska lagregeln eller konventionsbestämmelsen skall ges företräde, eftersom detta 
måste avgöras i varje enskilt fall. Vid ifrågavarande tolkningsmetod kan således en 
konventionsstridig inhemsk lagregel ges företräde gå före Europarätten.22 
 
”HD-principen” – en variant av fördragskonform tolkning 
En konvention om mänskliga rättigheter bör på grund av sin speciella karaktär tillmätas 
särskild vikt då den kolliderar med inhemska lagbestämmelser, även om konventionen i den 
inhemska normhierarkin inte har högre status än vanlig lag. ”HD-principen” liknar den 
fördragskonforma tolkningen, men gäller i förhållande till internationella bestämmelser i 
allmänhet.23 

1.7 Reliabilitet 
Med reliabilitet åsyftas i detta sammanhang främst hur urvalet av rättsfall, samt dess 
gruppering i olika kategorier under praxiskapitlet genomförts. I en annan kontext hade 
begreppet kunnat översättas med frånvaron av slumpmässiga mätfel, men den definitionen 
passar ej in i en undersökning av detta slag. Urvalet av rättsfall samt dess gruppering, syftar 
till att belysa problematiken kopplad till gränsdragningen mellan yttrandefriheten och hets 
mot folkgrupp, vilket vi även anser vara fallet. Således genomsyras undersökningen av en hög 
reliabilitetsgrad. En annan sida på urvalet av rättsfallen är dess källa. Vi har valt att använda 
rättsbanken för detta ändamål. Rättsbanken är en tjänst från InfoTorg24, vilken ”är 
marknadens ledande portal med onlineinformation direkt från officiella källor och ledande 
informationsleverantörer”. Frågan är om den information vi funnit i rättsbanken är tillförlitlig 
eller ej. På rättsbankens hemsida står det att läsa att man här får ta del av ”etablerad och 
erkänd information”, deras uppgifter ”levereras direkt från källan”, utan ”mellanhänder som 
bearbetar eller tolkar innehållet”, vilket säkrar att uppgifterna har mycket hög tillförlitlighet 
och är aktuella. Vidare består rättsbanken av ”ett 40-tal databaser som innehåller följande: 
juridiska nyheter, domstolspraxis, författningar, förarbeten, myndighetspraxis, litteratur och 
Europarätt inklusive CELEX.” Den information som läggs in utförs av Domstolsverket, 
Riksdagen och EU-kommissionen. Utifrån ovanstående redogörelse av Rättsbankens 
tillförlitlighet anser vi den ha god reliabilitet. 

                                                 
20 Prop. 1993/94:117 s. 35ff 
21 A.prop. s. 35ff  
22 A.prop. s. 35ff 
23 A.prop. s.35ff Uttalandet har gjorts av HD:s ledamöter. 
24 Informationen om InfoTorg finner du som en länk ”Om InfoTorg” från rättsbanken, vilken är en 
abonneringstjänst. 



9 

1.8 Validitet 
Validitet kan översättas med frånvaron av systematiska mätfel, och syftar då på att verktygen 
för undersökningens genomförande håller en hög precisionsgrad. Dessa verktyg utgörs i vår 
undersökning av forskningsfrågorna, och om dessa frågeställningar är relevanta för att 
uppfylla syftet samt besvara den övergripande forskningsfrågan. Det går naturligtvis att 
formulera frågeställningarna annorlunda samt belysa andra aspekter, men vi anser 
ifrågavarande frågeställningar vara ändamålsenliga för att uppnå vårt syfte.  

1.9 Avgränsning 
Den röda tråden i vår uppsats utgörs av yttrandefriheten - vilka möjligheter respektive gränser 
den ger - och skildringen avser huvudsakligen svensk rätt, då vi anser forskning inom detta 
område vara av störst relevans för vårt samhälle och dess utveckling. Dock förekommer 
komparativa element i uppsatsen, i och med vårt medlemskap i EU. Svensk rätt påverkas 
dessutom av internationella åtaganden i form av konventioner, och således är det oundvikligt 
att ej åtminstone i korthet behandla dessa. 

1.10 Material 
De rättsfall vi har funnit och använt oss utav är av stor betydelse för att belysa gällande rätt 
samt hela spektrat av det problemkomplex som presenteras i både problembild och rättsteori. 
Problematiken kopplat till gränsdragningen avseende yttrandefrihet kontra hets mot folkgrupp 
preciseras och problematiseras ytterligare i vårt syfte och forskningsfrågor, och således har 
det varit väsentligt att använda oss av rättsfall vilka på ett tydligt vis illustrerar den ibland 
hårfina gränsen mellan vilka handlingar som faller inom lagens råmärken, samt vilka som 
kriminaliserats. Rättsfallen är ej uppställda i kronologisk ordning, och en utförlig förklaring 
till detta ges under rubrik 4: Rättspraxis.  
 
Att finna rättsfall vilka är relevanta för undersökningen kan ibland liknas vid ett famlande i 
mörkret, men vårt tillvägagångssätt bestod bland annat i att sondera terrängen med hjälp av 
rättsbanken. Vi sökte efter rättsfall som innehöll orden; hets mot folkgrupp, yttrande- och 
tryckfrihet. Utifrån de träffar vi fick gallrade vi bort dem som ej ansågs relevanta utifrån våra 
frågeställningar, däribland de rättsfall som innefattar brott mot YGL. Vidare finns det otaliga 
anmälningar till JK, av vilka endast ett fåtal leder till åtal. För att ge en tydlig bild av JK:s 
praxis, hämtades dels ett färdigt urval av rättsfall från en bok av Warnling-Nerep, vilket vi 
nämner i samband med ifrågavarande text, dels har vi på samma sätt som med rättsfallen sökt 
i rättsbanken för att finna relevanta och representativa ärenden som har anmälts till JK för 
tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Vi har även ett fåtal utländska rättsfall, samt rättsfall 
från Europadomstolen, vilka anknyter främst till problematiken kring ett förbud mot religiös 
beklädnad. Dessa rättsfall omnämns i delar av den litteratur vi läst, och för att få mer 
information har vi sedan med hjälp av rättsbanken funnit originaldokumenten. Rättsfallet från 
England hade vi dock hört talas om och spårade parlamentets originaldokument angående 
förbudets lagenlighet genom the House of Lords hemsida.  
 
Vi har valt att ej behandla yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), yttranden i TV, radio etcetera i 
denna uppsats, då vi anser yttranden på allmän plats - såsom nazistiska uttalanden samt 
uttalanden i tryckt skrift - vara av större intresse. Detta kan möjligen te sig en aning 
gammalmodigt då både TV och radio idag intar en central roll som både opinionsbildare och 
åsiktsspridare, men valet motiveras främst utifrån vårt eget intresse.  
 



10 

Inför ett domstolsavgörande kan vägledning sökas i förarbetena för att utröna syftet med 
ifrågavarande bestämmelse samt hur lagtexten skall tolkas och tillämpas, och detta kallas för 
en subjektiv lagtolkningsmetod. Likaså har förarbeten spelat en avgörande roll för vårt 
uppsatsarbete då de bistått med viktig information om bakgrunden till lagarna. Häri får man ta 
del av resonemanget kring fördelar och farhågor kopplade till lagtextens utformning, och 
direktiv till domstolarna om syftet med lagarna, vilket senare får betydelse för lagtextens 
tillämpning. 

1.11 Disposition 
I kapitel 1 har vi har valt att inleda vår uppsats med en problembild, vari bakgrunden till vår 
undersökning presenteras. Vår intention med detta avsnitt är att det skall kittla läsaren, och 
väcka intresse för undersökningens syfte, perspektiv och frågeställningar vilka presenteras 
därefter. Innan läsaren tar del av vårt forskningsunderlag, redogör vi för undersökningens 
centrala begrepp. Därpå följer en presentation av vår metod samt en diskussion kring 
undersökningens reliabilitet samt validitet. Efter detta motiverar vi uppsatsens avgränsningar 
vilket slutligen följs av en presentation av materialet samt disposition. 
 
Kapitel 2 består av rättsteori och egna reflektioner med anknytning till teorin. Häri presenteras 
auktoriteter såsom Hans-Gunnar Axberger och Annika Lagerqvist Veloz Roca, samt deras 
resonemang kring bland annat yttrandefrihet och brottet hets mot folkgrupp. 
 
I kapitel 3 presenteras ett urval av olika rättskällor för att tillsammans med kapitel 4 
(Rättspraxis) ge en helhetsbild beträffande vad som i dagsläget utgör gällande rätt med 
avseende på yttrandefriheten och brottet hets mot folkgrupp. Detta utvecklas vidare i kapitel 5 
vari en diskussion förs gällande vilka trender som kan urskiljas avseende praxis förknippad 
med BrB 16:8 samt 7:4 11p hets mot folkgrupp. 
 
Kapitel 6 består av en utförlig analys av de preciserade frågeställningarna, vilken sedan ligger 
till grund för slutsatsen på den övergripande forskningsfrågan i kapitel 7. Uppsatsen avslutas 
därefter med ett de lege ferenda resonemang under kapitel 8 vari förslag till lagändringar 
presenteras och motiveras. 
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2 Rättsteori och egna reflektioner 
I detta kapitel redovisar vi den rättsteori vi finner relevant och intressant utifrån vår 
problembild samt frågeställningar. Vi redovisar även egna reflektioner, vilka är inspirerade 
utifrån teorin, för att redan här väcka läsarens intresse. Det kan hända att våra reflektioner 
flyter ihop med teorin, men det är dock vår mening att hålla dem åtskilda. 

2.1 En utvidgning av tillämpningsområdet för brottet hets mot folkgrupp, 
kan inverka negativt på den fria politiska debatten, likaså att positivt 
definiera tryckfriheten. 

Hans-Gunnar Axberger presenterar i sin avhandling en mängd synpunkter kring tryck- och 
yttrandefriheten kontra behovet av skydd gällande hets mot folkgrupp. Främst pekar han på 
vikten av att värna det fria ordet, men även på behovet att skydda utsatta samhällsgrupper. 
Balansgången mellan vilka inskränkningar som kan anses vara godtagbara framställs av 
Axberger som mycket vansklig. BrB 16:8 utgör en inskränkning av yttrandefriheten, och vid 
varje utvidgning av dess rekvisit har högljudda röster uttalat farhågor angående den eventuella 
effekt lagändringen skulle kunna få avseende yttrandefriheten. Axberger illustrerar således 
med hjälp av förarbetsmaterial och doktrin utvecklingen av skyddet gällande hets mot 
folkgrupp, samt belyser dess orsaker och effekter.  

Idag när debatten kring yttrandefriheten rasar, framförs ofta rädslan för att stämplas som 
främlingsfientlig, vid framförandet av synpunkter (som i sig kan vara sakliga och korrekta) 
vilka berör till exempel ”den muslimska världen”. Detta kan i förlängningen påverka den fria 
politiska debatten, genom att pressen av rädsla undviker att förmedla viss information, hur 
saklig den i sammanhanget än må vara. Ett annat hot mot yttrandefriheten är naturligtvis även 
om politikerna ”viker sig” för den allmänna opinionen, och i syfte att försöka lagstifta bort 
oroligheterna, skärper lagen avseende brottet hets mot folkgrupp, i syftet att inrymma fler 
handlingar under straffbestämmelsen.  

Att positivt definiera tryckfriheten när det gäller innehållet i det som skall få tryckas är också 
en mycket farlig väg att gå, eftersom definitionen då kan bli en begränsning istället för en 
garanti.25 

En fråga som också kan vara fruktbar att ställa är om brottet hets mot folkgrupp redan idag 
har ett allt för vidsträckt tillämpningsområde, eller är det kanske så att rekvisiten behöver 
utvidgas? Vi nöjer oss för tillfället med att göra konstaterandet att debatten kring det 
eventuella hotet mot yttrandefriheten ej är ny.  

1970 kom Sverige att ändra på rekvisiten kopplade till brottet hets mot folkgrupp på grund av 
FN-konventionen angående rasdiskriminering.26 Således ersattes rekvisiten ”förtal” och 
”smädelse” mot ”uttrycka missaktning för”. Resultatet av ändringen blev följaktligen att 
bestämmelsens tillämpningsområde vidgades. Än idag kvarstår rekvisitet ”uttrycka 
missaktning för”, men vid tidpunkten för lagändringen kritiserades förslaget. Lagrådet 
menade att ändringen kunde vara skadlig för den fria politiska debatten och den kritik som 
ibland riktas mot främmande regimer:27 

”Vid kritik av förhållandena i ett visst land överföres ofta de kritiska omdömena att gälla landets invånare 
och detta kan ske på ett sätt som ger uttryck för missaktning av dem. Gränsen mellan sakligt befogad 

                                                 
25 Axberger, Tryckfrihetens gränser, s. 72 
26 FN:s konvention av den 21 december 1965 om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering; Artikel 4. 
27 Axberger, a.a. s. 208f 
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kritik som skall vara tillåten samt straffbar missaktning blir i sådana fall flytande och svår att upprätthålla. 
Lättare förenligt med yttrandefriheten är att straffbarheten begränsas till förtal och smädelser.”28 

Axberger menar att lagändringen 1970 syftade till en utvidgning av det straffbara området, 
men på samma gång var man ej beredd att acceptera inskränkningar i yttrandefriheten 
avseende invandrarfrågor och politisk debatt. Sammanfattningsvis anser Axberger dock att 
lagrummet de facto ger upphov till möjligheter till ingrepp i yttrandefriheten, och därför blir 
det, (vilket Lagrådet även ansåg) svårt att avgränsa.29 

2.1.1 Reflektioner kring Muhammedkarkarikatyrerna utifrån Axberger 
Om vi för ett ögonblick låter oss återgå till problembilden vari uppståndelsen kring 
Muhammedkarikatyrerna nämns, uppkommer nu ytterliggare ett gränsdragningsproblem 
kopplat till begreppet trosbekännelse i straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. 

Begreppet trosbekännelse anknyter till en viss livsåskådning, men även mer allmänna åsikter. 
Således uppstår onekligen ett svårt gränsdragningsproblem. Det måste självfallet vara fullt 
tillåtet att fritt kritisera en viss grupps åsikter; både i ord, men även genom satir eller i form av 
karikatyrer såsom fallet var vid publiceringen i danska Jyllands-Posten. Problematiken 
uppstår vid försöken att skilja trosfrågorna från åsikterna. Sådant som är förknippat med tron, 
till exempel religiösa ritualer skyddas därför, men det är tillåtet att driva med exempelvis 
katolikers uppfattning i abortfrågor. Gränsdragningsproblematiken är uppenbar, då 
uppfattningarna går isär när det gäller vad som skall hänföras under begreppet tro respektive 
åsikt. Axberger hävdar i sin avhandling att ”det knappast är möjligt att på ett juridiskt 
tillämpbart sätt skilja dessa företeelser åt”.30 

I sammanhanget kan det dock vara värt att nämna att utskottet i 1970 års lagstiftningsärende 
uppmärksammade det faktum att litterära och konstnärliga framställningar, ”av vitt skiftande 
slag” (således även karikatyrer), fått en framskjuten position i den politiska debatten:31  

”Dessa innebär […] ofta att man angriper och förlöjligar olika grupper som man ogillar. Enligt förslaget i 
propositionen, till vilket utskottet anslutit sig, är skyddet mot förlöjligande enligt det aktuella lagrummet 
långtgående. Då förlöjligandet har sin grund uteslutande i folkgruppens ras, hudfärg, nationella eller 
etniska ursprung eller trosbekännelse kan det inte råda någon tvekan om bedömningen. I sådana fall, där 
det av utredningen framgår att det främst är åsikterna hos de personer, som ingår i folkgruppen, som 
förlöjligas, torde det ofta finnas fog för antagandet att det inte föreligger uppsåt att missakta gruppen som 
sådan. Ansvar kan då inte komma ifråga.”32 

I samband med ovanstående kan det vara fruktbart att nämna det faktum att den danske 
riksåklagaren kom till slutsatsen att inget åtal kunde väckas mot Jyllands-Posten (tidningen 
hade polisanmälts för kränkning av muslimer). Detta beslut togs till följd av att det förbud 
mot avbildning av profeten som finns inom Islam bara följs av vissa grupper inom tron, och 
därmed ansåg Riksåklagaren ej att teckningarna i sig utgjorde något lagbrott.33 

Med anledning av det danska beslutet att ej väcka åtal ifråga om Muhammedkarikatyrerna, 
väcks tanken om att en liknande situation skulle kunna uppstå i Sverige. Frågan uppkommer 
då, hur fallet skulle bedömas enligt svensk rätt. Skulle Muhammedkarikatyrerna kunna utgöra 
hets mot folkgrupp, om liknande karikatyrer publicerades i en svensk tidning?  

                                                 
28 Axberger, a.a. s. 210 
29 A.a. s. 120 
30 Axberger, a.a. s. 213, se även Strömholm, Teaterrätt, s. 46 
31 Axberger, a.a. s. 214 
32 A.a. s. 214 
33 Sveriges Radio Ekot, Inget åtal mot Jyllands-Posten, 2006-03-16 (2006-04-01) http://www.sr.se 
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Svaret är långt ifrån givet, men frågan kommer att beröras närmare i analysen med hjälp av 
Axbergers resonemang samt förarbetsmaterial vilket även presenteras längre fram i uppsatsen, 
under rubrik ”3.5.2 Bakgrunden till och betydelsen av rekvisitet ‘uttrycka missaktning för’”. 

2.2 Är religions och yttrandefriheten på kollisionskurs mot hets- och 
diskrimineringsförbuden i RF och BrB? 

I sin artikel Är religions och yttrandefriheten på kollisionskurs mot hets- och 
diskrimineringsförbuden i RF och BrB? berör Lagerqvist Veloz Roca många ömma punkter 
inom det svenska rättssamhället och även samhället i stort. Författaren presenterar en mängd 
olika rättsfall inom området för yttrande- och religionsfrihet samt hets mot folkgrupp. 
Rättstillämpningen på området är ej helt konsekvent och entydig, och ibland tycks olika utfall 
rent utav strida mot varandra. Med utgångspunkt från att ett förbud för en person att ge 
uttryck för sin religiösa uppfattning - till exempel genom att göra det otillåtet för en elev att 
bära burqa - kan tänkas kränka yttrandefriheten (och religionsfriheten samt även utgöra en 
form av otillåten diskriminering), utreds yttrandefrihetens ibland till synes sköra rättighet, när 
det gäller dess samband med så kallade ”religiösa uniformer”34.35  

Vi kommer i analysen att dra Lagerqvist Veloz Rocas resonemang ett steg längre, och 
argumentera för att ett förbud mot att bära burqa skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. Ett 
förbud mot ”religiösa uniformer” utgör även i vår mening en intressant utvikning på 
yttrandefrihetens område, och då särskilt med tanke på att tillämpningen av ett sådant förbud 
ej framstår som helt konsekvent. Exemplet vi härvid åsyftar är främst att det genom en 
tingsrättsdom fastslagits att en spärrvakt i Stockholm har rätt att bära turban i tjänsten 
samtidigt som frågan om ett förbud mot att bära burqa inom skolan blivit ett allt hetare 
diskussionsämne under de senaste åren.36 Det som kanske gör ett förbud av detta slag än mer 
intressant att undersöka är att inte ens rättstillämpningen avseende specifikt bärandet av 
turban uppvisar någon nämndvärd stringens eftersom AD året innan tingsrättsdomen valde att 
förbjuda en spårvagnsförare att bära turban i tjänsten.37  

Vad definierar i dessa fall gränsen för vår grundlagsstadgade yttrandefrihet. Hur kommer det 
sig att en pastors uttalanden om homosexuella ej föll under BrB 16:8 tillämpningsområde 
samtidigt som en person, som bland människor på allmän plats burit vissa märken på sin 
klädsel med anknytning till nationalsocialistiska rörelser, dömdes för hets mot folkgrupp?38 
Frågeställningen angående pastorns uttalanden föranleder följande fråga; Vad händer när 
Europarätten kolliderar med svensk rätt avseende yttrande- och religionsfrihet samt förbudet 
hets mot folkgrupp, och vilka konsekvenser medför konflikten? 

I anslutning till ovan nämnda rättsfall gällande en pastors uttalanden angående homosexuella 
samt rättsfallet gällande nationalsocialistiska symboler, hänvisas läsaren till uppsatsens 
rättsfallskapitel för en närmare inblick i de båda fallen.  

                                                 
34 ”Religiös uniform”: Speciella kläder som bäraren hävdar utgör såväl ett uttryck för den religiösa tro bäraren 
hyser som ett krav enligt denna trosuppfattning att bäraren ikläder sig. (Definition tagen från: Lagerqvist Veloz 
Roca, a.a. s. 301). 
35 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s. 301 
36 Tillåtet att bära turban i tjänsten: TR i Stockholm, 1987-06-11, mål nr T 3-107-86, otillåtet att bära burqa i 
skolan: Hilborn, Flickor med burqa/niqab i skolan, Skolverket 2003-10-23 (2006-04-15) 
http://www.skolverket.se  
37 Otillåtet att bära turban i tjänsten: AD 1986:11 
38 NJA 1996 s 577 
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I sin artikel för Lagerqvist Veloz Roca en utförlig diskussion kring hur samhället ska förhålla 
sig till klädsel vilken speglar bärarens politiska åsikter. Kan det klassas som hets mot 
folkgrupp om en person bär symboler förknippade med nationalsocialistiska rörelser, eller 
faller symbolerna vilka speglar bärarens åsikter under den grundlagsskyddade 
yttrandefriheten?39 Gränsen kan vara mycket svår att dra eftersom också rasistiska åsikter 
inbegrips i RF 2:1 angående yttrande- och informationsfrihet, förutsatt att åsiktsspridningen 
inte träder över den svårdefinierade gräns som uppställts i BrB 16:8 angående hets mot 
folkgrupp.40 

I rättsfallet NJA 1996 s 577, vilket presenteras närmare nedan, fälldes en yngling som på 
allmän plats burit symboler med anknytning till nationalsocialistiska rörelser. Det faktum att 
han befann sig på allmän plats ansågs medföra att ett rasistiskt budskap kunde anses vara 
”spritt” i lagrummets mening. Det skall här påpekas att auktoriteter inom området såsom 
Strömberg41 samt justitierådet Gregow inte ansåg att endast bärandet av nationalsocialistiska 
symboler på allmän plats kunde betraktas som ”ett tillräckligt klart uttryck för hot eller 
missaktning för någon persongrupp”. I artikeln refereras till Strömberg som anser att den 
fällande domen var ”en ansträngd tolkning av en oklar lagtext”. Vidare menar Gregow att 
lagtolkningen av legalitetsskäl borde ha varit restriktiv, eftersom domen gällde ett brottmål. I 
en senare dom (NJA 1999 s 702) klargjorde dock HD, att det för fällande dom krävs att 
meddelandet ”måste ha nått fler än de direkt berörda personerna… för att anses ‘spritt’”. Detta 
gäller i alla fall om meddelandet uttalats muntligen.42 

Lagerqvist Veloz Roca berör särskilt frågan om yttrandefriheten i religiösa sammanhang, 
skall omfattas av ett mer långtgående skydd än yttrandefriheten i politiska sammanhang? 
Skälet till detta skulle enligt författaren vara att religionsfriheten är en absolut rättighet43 
vilket ej är fallet med yttrandefriheten och tillhörigheten till icke religiösa ideologier.44  

Pastorn i rättsfallet NJA 2005 s 805 gällande dennes uttalanden om homosexuella kom aldrig 
att dömas för hets mot folkgrupp, till följd av Europakonventionen. Inför det slutgiltiga 
avgörandet av HD förde dock författaren ett resonemang kring den eventuella utgången, samt 
konsekvenserna av en friande dom. Med hänvisning till NJA 1999 s 70245 menar skribenten 
att det framstår som klart att spridingsrekvisitet är uppfyllt, och kritiserar således HR:s friande 
dom. Kärnan i det friande domslutet tycks enligt dito vara ”huruvida det faktum att delar av 
uttalandena utgörs av bibelcitat skall medföra att (pastorns) personliga tolkning… skall anses 
utgöra ett av religionsfrihetens skyddat område.”46 Författaren förutspår att ett friande 
domslut av HD kommer att skapa ”ett utrymme för spridandet av missaktande omdömen 
under åberopande av religionsutövning, vilket knappast skulle accepteras i andra 
sammanhang”.47 

                                                 
39 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s. 301 
40 A.a. s. 315 
41 Håkan Strömberg, avliden 2002, var professor vid Lunds universitet och disputerade 1949 med 
doktorsavhandlingen Om rättsförhållandet mellan offentliga anstalter och dess nyttjare 
42 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s 304 
43 En relativ rättighet kan förbjudas/inskränkas genom lag, medan en absolut rättighet ej kan inskränkas på detta 
vis. 
44 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s. 308 
45 Se rubrik 4.2.4 för att få en inblick i rättsfallet. 
46 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s. 320 
47 A.a .s 320 
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2.2.1 Reflektioner med anknytning till Lagerqvist Veloz Rocas artikel 
Författaren ställer sig frågan, vilken även nämnts ovan, om yttrandefriheten i religiösa 
sammanhang skall omfattas av ett mer långtgående skydd än yttrandefriheten i politiska 
sammanhang. Detta tycks onekligen vara fallet om man jämför rättstillämpningen vad avser 
det friande domslutet gällande en pastors nedsättande uttalanden om homosexuella, medan 
rasistiska uttalanden som kan anses som spridda ofta ger upphov till en fällande dom, 
avseende brottet hets mot folkgrupp.  

I samhället i stort kan dock samma trend inte urskiljas. Genom ett PM från Skolverket, görs 
det gällande att en burqa förvisso kan vara en ”religiös manifestation”, men samtidigt anser 
Skolverket att den möjligen kan förbjudas i skolan om bärandet av den religiösa beklädnaden 
krockar med skolans pedagogiska uppdrag.48 I Skolverkets PM framhålls betydelsen av att en 
elev iklädd burqa kan vara svår att identifiera vid examination, då det är väsentligt att kunna 
fastställa elevens identitet. Detta skall självklart ses ur den juridiska synvinkeln att en 
examination utgör myndighetsutövning i förvaltningsrättslig bemärkelse.49 

Efter att ha tagit del av författarens resonemang samt Skolverkets PM uppstår frågan om ett 
förbud mot att bära burqa alternativt ett förbud mot slöja utgör hets mot folkgrupp, alternativt 
en kränkning av yttrande- och religionsfriheten?  

 

                                                 
48 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s. 306f här åsyftas PM:et av Hilborn 
49 A.a. s. 307 här åsyftas likaså Hilborns PM 
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3 Relevanta föreskrifter 
I detta kapitel redovisar vi den gällande rätt avseende yttrande- och tryckfriheten som vi 
finner relevanta för att besvara våra frågeställningar. Därmed undviker vi att komma på 
sidospår, vilket kan föranleda att läsaren tappar den röda tråden.  

3.1 Yttrandefriheten 
Wiweka Warnling-Nerep, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, är en av många 
författare som söker klargöra vad som gäller för yttrande- respektive tryckfriheten. 

Yttrandefriheten är en viktig och central frihet i ett demokratiskt samhälle. Warnling-Nerep 
beskriver – i sin bok En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet - yttrandefriheten som ”en 
av demokratins väsentliga grundpelare och utan den skulle knappast någon verklig demokrati 
existera”.50 Påståendet underbyggs ytterligare genom RF 2:1 1p, där det fastställs att ”Varje 
medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad, yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller 
bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”.51 I 
denna paragraf framställs de övergripande bestämmelserna om yttrandefrihet. Som synes 
omfattar RF alla former av yttranden. Dock är yttrandefriheten en så kallad relativ fri- och 
rättighet52 vilket innebär att den kan inskränkas genom lag. Vid en eventuell begränsning i 
lagstiftningen måste riksdagen först ta hänsyn till dels RF 2:12 ”Begränsning som avses i 
första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt 
samhälle”, samt att ”begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell 
eller annan sådan åskådning”, dels måste RF 2:13 iakttagas ”Yttrandefriheten … får begränsas 
med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet…”.53 Därmed 
förstärks Warnling-Nereps beskrivning av yttrandefriheten som demokratins grundpelare 
ytterligare.  

Det är emellertid inte möjligt för Sverige att enbart se till det egna territoriet och dess lagar 
vid till exempel ändringar i lag, eftersom Sverige genom sitt inträde i EU samt ratificerandet 
av olika konventioner har fått en ny kanal vad gäller yttre påverkan. I Europakonventionens 
art. 10 stipuleras att  

1. ”Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga 
och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av 
territoriella gränser. Denna artikel förhindrar icke en stat att kräva tillstånd för radio-, 
televisions- eller biografföretag.”  

2. ”Enär utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, må det underkastas 
sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder, som äro angivna i lag och i 
ett demokratiskt samhälle äro nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, den territoriella 
integriteten, den allmänna säkerheten, förebyggandet av oordning eller brott, skyddandet av 
hälsa eller moral eller av annans goda namn och rykte eller rättigheter, förhindrandet av att 
förtroliga underrättelser spridas, eller upprätthållandet av domstolarnas auktoritet och 
opartiskhet.”54 

                                                 
50 Warnling-Nerep, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (tredje uppl.), s. 163f 
51 RF 2:1 1p 
52 Jfr. s. 4 (1.5 Centrala begrepp (legaldefinitioner)). 
53 RF 2:12-13 samt Warnling-Nerep, a.a. s. 17f 
54 European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights and Additional Protocols, (2006-
05-11) http://www.echr.coe.int  
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Den grundlagsskyddade yttrandefriheten55, i vilken TF omfattas, påverkas – som ovan 
påvisats – inte bara genom svenska förhållanden, utan även av EU samt olika konventioner. 
Detta kommer att klargöras ytterligare nedan. Men innan redogörelsen av själva TF kommer 
vi att ge en historisk tillbakablick, vilken skildrar hur dagens tryckfrihetsförordning.   

3.2 Historisk utveckling  
Redan på 1400-talet uppfanns konsten att trycka böcker, vilken förde med sig betydande 
möjligheter att sprida kunskaper och åsikter. Dock var detta inte helt problemfritt, då de nya 
möjligheterna framkallade misstro hos makthavarna. Kyrkan var särskilt skeptisk till detta, 
och pålade ”förhandsgranskning och tillståndstvång för tryckning av böcker”. Censur blev 
snarare regel än undantag. Det var först i slutet av 1700-talet som systemet med censur 
avskaffades. Sverige införde en omfattande tryckfrihet först 1766, genom 
tryckfrihetsförordningen av den 2 december 1766.56 Således var Sverige, tillsammans med 
England, ett av de första länder att avskaffa censur. Det som är unikt med Sveriges 
tryckfrihetsförordning är att vi som första land gav tryckfriheten ett grundlagsskydd.57 
Strömbergs & Axberger beskriver i sin bok Yttrandefrihetsrätt förordningen som ”en orygglig 
grundlag”.58 Tiden framöver avlöste olika tryckfrihetsförordningar varandra.59 

Tryckfrihetsförordningen från 1812 kom att gälla ända fram till 1949, dock med åtskilliga 
revideringar och tillägg. Den tidens förordning bestod endast av fem paragrafer, vilka var 
uppdelade på ett stort antal moment. Samhällsutvecklingen ledde dock till att den blev alltmer 
”vidlyftig och svåröverskådlig”.60 Flera av punkterna, särskilt gällande dess sakliga innehåll 
ansågs 1944 vara föråldrade, vilket gav upphov till att en allmän revision av förordningen och 
dess lagstiftning genomfördes. De sakkunniga presenterade 1947 ett förslag61 till en ny 
tryckfrihetsförordning. Den nya tryckfrihetsförordningen (1949:105)62 trädde i kraft 1 januari 
1950.63 

Som synes har den vidsträckta yttrandefriheten inte varit alldeles självklar. Idag förs 
emellertid nya diskussioner, som skiljer sig från gårdagens censurregler, exempelvis hur långt 
man kan gå i sin yttrandefrihet inom ramen för det straffria området utan att bli dömd. Flera 
aspekter på detta kommer att beröras under uppsatsens gång. 

3.3 Tryckfrihetsförordningen  
Den nuvarande tryckfrihetsförordningen från 1949, var helt ny till sin utformning när den 
kom 1 januari, 1950. Det förslag som lades fram, skiljde sig markant från den då gällande 
1812 års tryckfrihetsförordning, även om dess innehåll till stor del byggde på vedertagna 
principer.64 Särskilt kan nämnas att den nya förordningen fick en klarare systematik och större 
överskådlighet samt att den på flera sätt gav ”förbättrade garantier för tryckfriheten”.65 De 
sakkunniga som hade att utreda förslaget av en ny tryckfrihetsförordning ”betonade i främsta 
rummet behovet av en allmän tryckfrihet såsom grundval för ett fritt samhällsskick och dess 

                                                 
55 Se RF 1:3 
56 Strömberg & Axberger, a.a. s. 13 
57 A.a. s. 14 
58 A.a. s. 14 
59 A.a. s. 14 
60 A.a. s. 14 
61 Här avses SOU 1947:60 ”Förslag till tryckfrihetsförordning” 
62 TF föregicks av följande förarbeten: SOU 1947:60, Prop. 1948:230, Rskr 1949:101 
63 Strömberg & Axberger, a.a. s. 14 
64 Prop. 1948:230 s. 1 
65 Strömberg & Axberger, a.a. s. 14 
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betydelse för att möjliggöra kontroll över de allmänna organen”.66 Utifrån detta ansågs 
således tryckfrihetens syfte vara ”att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning”.67 Man var emellertid tvungen att inskränka tryckfriheten, då hänsyn måste tas 
till avvägningen mellan ”intresset av en vidsträckt tryckfrihet och andra av samhället 
skyddade intressen”.68 Dessa grundvalar och behov lever kvar än idag, trots att TF genomgått 
en hel del förändringar69 genom åren. I TF 1:1 återfinns innebörden och syftet med 
förordningen, vilket till stora delar överensstämmer med vad som beslutades år 1949. 
Portalparagrafen genomgick en ändring 1957, och numera stipuleras att: 

”Med 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 straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, 
given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning”.70 

”I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet 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”.71 

Utifrån denna portalparagraf kan man utläsa mycket av TF:s ”specialdrag”, såsom att 
tryckfriheten är varje svensk medborgares rätt, syftet att säkerställa ett fritt meningsutbyte och 
en allsidig upplysning samt att TF ej är oinskränkt om en tryckt skrifts innehåll strider mot 
lag. 

Det är av vikt att först och främst nämna att den ovan grundläggande paragrafen ej garanterar 
utlänningar någon tryckfrihet, däremot stadgas det i TF 14:5 2st att utlänningar skall 
jämställas med svenska medborgare, om inte annat följer av TF eller annan lag. Det innebär 
att utlänningar inryms under de regler TF ställer upp, med undantag att deras tryckfrihet ej är 
grundlagsskyddad, utan kan begränsas genom vanlig lag.72 
 
TF:s syfte är som ovan stipulerats ”säkerställandet av ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning”. Således säkras spridningen av åsikter och information, vilket är en väldigt viktig 
del av det demokratiska samhället. Det motiverar således TF:s grundlagsreglering. TF vill 
med andra ord särskilt skydda ”meningsutbyte och upplysning i samhällsfrågor”, vilket även 
inbegriper religiösa, vetenskapliga och skönlitterära yttranden.73 TF:s syfte spelar dessutom 
en stor roll vid bedömningen om huruvida innehållet i en tryckt skrift är brottsligt eller ej. 
Formuleringen i TF 1:1 kan nämligen ge intrycket av att om innehållet i en tryckt skrift är 
brottsligt skall den alltid bedömas med stöd av TF, vilket inte är fallet.74 I detta sammanhang 
är det viktigt att nämna att en brottslig gärning enligt TF 7:1, 4-575 måste utgöra ett brott 
enligt BrB eller annan straffrättslig lag för att en gärning skall vara straffbar. Det är detta som 
kallas dubbel kriminalisering eller dubbel täckning.76 Den dubbla kriminaliseringen ger 
                                                 
66 Prop. 1948:230 s. 33 se även TF 1:2 2 st. 
67 A. prop. s. 33 
68 A. prop. s. 33  
69 Se följande förarbeten för de ändringar som gjorts: Prop. 1975/76:204, KU 1975/76:54, rskr 1975/76:394, KU 
1976/77:1, rskr 1976/77:2  
70 TF 1:1 1st.  
71 TF 1:1 2 st.  
72 Strömberg &Axberger, a.a. s. 15 se även Warnling-Nerep, a.a. s. 16 
73 Strömberg & Axberger, a.a. s. 15 samt Warnling-Nerep, a.a. s. 163 
74 Warnling-Nerep, a.a. s. 34 
75 Hets mot folkgrupp regleras i TF 7:4 11p. 
76 Warnling-Nerep, a.a. s. 90 
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därmed ett förstärkt rättighetsskydd till skillnad om ett sådant krav ej förelegat. Warnling-
Nerep talar gällande TF:s syfte om en ”vattendelare” för att kunna tillämpa TF och dess syfte 
på ett regelrätt sätt. Faller ett yttrande inom TF:s syfte skall TF tillämpas och eventuella brott 
bedöms enligt TF. Skulle ett yttrande falla utanför TF:s syfte skall TF ej tillämpas och 
eventuella brott skall istället bedömas enligt BrB eller annan lag.77 Härmed har vi kommit 
fram till betydelse av TF:s exklusivitet.  

3.3.1 Tryckfrihetsförordningens exklusivitet  
TF:s syfte, som ovan presenterats, spelar en stor roll vid bedömningen om huruvida innehållet 
i en tryckt skrift är brottsligt eller ej. Formuleringen i TF 1:1 kan nämligen ge intrycket av att 
om innehållet i en tryckt skrift är brottsligt skall den alltid bedömas med stöd av TF, vilket 
inte är fallet.78 Således har en dörr öppnats som visar på att TF ej är exklusiv i sin utformning. 
Här är det betydelsefullt att ha i åtanke den dubbla kriminaliseringen som TF föreskriver i 7:1, 
4-5. Med TF:s exklusivitet menas att TF är ”ensamt lämplig på sådant som TF reglerar, om 
det inte av själva TF framgår annat.”79  
 

”För missbruk av tryckfriheten eller medverkan däri må ej någon i annan ordning eller i annat fall än 
denna förordning bestämmer kunna tilltalas eller dömas till ansvar eller ersättningsskyldighet eller 
skriften konfiskeras eller läggas under beslag.”80 

Dock föranleder detta en del problem, särskilt när det gäller att fastslå vad TF reglerar samt 
hur det på rättsligt giltig grund skall framgå att en annan lag än TF kan tillämpas.81 
Exklusivitetsaspekten inrymmer många olika svar på detta problem, till exempel kan syftet 
med lagen inte var uppfyllt eller så finns det en angivelse i TF som säger att annan lag skall 
gälla. Oavsett vilken orsak det är blir konsekvenserna desamma. Följderna som uppstår kan 
vara både till fördel och till nackdel, men som ofta när TF gäller, ger det i princip en fördel. 
Det framgår även, om än indirekt, i instruktionen, vilken kommer att presenteras nedan.82  

3.3.2 Instruktionen  
Instruktionen fyller en viktig funktion i TF83 då … 

”Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten eller eljest vaka över denna 
förordnings efterlevnad, bör därvid städse hava i åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt 
samhällsskick, alltid fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, 
på syftet än på framställningssättet, samt i tvistemål hellre fria än fälla.”84  

Dess funktion är främst att understryka tryckfrihetens betydelse generellt sett, samt göra de 
som tillämpar TF - här åsyftas domstolarna och JK85 - medvetna om detta förhållande.86 
Instruktionen spelar en viktig roll i praktiken, då den ger, framför allt JK vägledning i hans 
bedömning huruvida ett ärende är åtalbart eller ej. Ett illustrativt exempel som Warnling-
Nerep tar upp i sin bok87, beskriver på ett bra sätt hur instruktionen fungerar i praktiken. Det 

                                                 
77 Warnling-Nerep, a.a. s. 34  
78 A.a. s. 34 
79 Persson, Exklusivitetsfrågan – Om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt, s. 30 
80 TF 1:3 
81 Persson  a.a. s. 31 
82 Warnling-Nerep, a.a. s. 36f 
83 TF 1:4 
84 TF 1:4 
85 JK är enligt TF 9:2 ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. 
86 Warnling-Nerep, a.a. s. 37 
87 Här åsyftas boken En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (tredje uppl.) av Warnling-Nerep 
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handlar om ett uttalande i en dagstidning som JK prövar, ifall det kan anses vara åtalbart som 
hets mot folkgrupp88.89 

”I en artikel behandlades de eventuella orsakerna till judeförföljelserna genom tiderna, varvid 
efterfrågades om det kunde höra samman med judarnas ’inbyggda krämarmentalitet’ och önskan att ’roffa 
åt sig’. Det var emellertid endast ett helt kort textavsnitt som kunde uppfattas som hets mot folkgrupp. 
Det var också tveksamt om det nedsättande uttryckssättet hade en sådan omfattning och karaktär att en 
fällande dom kunde påräknas. JK uppgav att i sådant ’tvivelsmål’ måste han till följd av ’instruktionen 
välja att inte inleda förundersökning’.”90  

Hänvisningar såsom denna till instruktionen är ganska vanliga när JK beslutar att inte väcka 
åtal. Det mest vanliga är att JK låter saken bero eller att han utfärdar ett kritiskt uttalande.91 
Särskilt gäller detta brottet hets mot folkgrupp, vilket kommer att framgå nedan samt under 
rättspraxis 4.5. Anledningen till det kan vara, enligt Persson92, att brottet hets mot folkgrupp 
ej har någon ”försvarlighetsbedömning inbyggd”.93 Han menar att instruktionen verkar ha 
olika roller hos JK, vilket föranleder till misstanken att instruktionen används på olika sätt.94  

För att ge en lite större inblick och visa på hur vidsträckt området är vad gäller vad som kan 
anses vara straffbart inom tryckfriheten enligt TF, skall nedan presenteras några JK-beslut, 
vilka är hämtade från Warnling-Nereps bok95. Det finns en tanke med att presentera dessa 
beslut, då de skall tjäna till reflektion över de ”anbefallda restriktiviteten” enligt instruktionen 
i TF 1:4.96 Valet att använda oss av just de fall som Warnling-Nerep tar upp i sin bok är att vi 
anser att det ger den mest korrekta återspeglingen av instruktionens betydelse. Det finns fler 
fall att hänvisa till, men just dessa tycker vi på ett träffande sätt är representativa för 
rättspraxis. 

”JK1995-04-04 I en annons där hundvalpar utbjöds till salu fanns angivet att erbjudandet inte gällde 
samer. JK fann att det visserligen låg nära till hands att uppfatta yttrandet som diskriminerande, men det 
var inte klarlagt om uttrycket kunde anses ha haft ett brottsligt syfte. JK menade att tillräckliga skäl för 
åtal inte förelåg, särskilt inte i beaktande av TF 1:4.”97 

”JK 1999-03-23 En chefsåklagare hade i samband med en intervju – som sedermera blev föremål för 
publicering i en tidning – fällt vissa yttranden om dem som deltog i utredningen efter den katastrofala 
branden i Makedoniska föreningens lokaler i Göteborg. Åklagare hade talat om ”vissa kulturer” där man 
hellre ljög än tappade ansiktet, vilket alltså bedömdes försvåra utredningen. JK fann att ingen särskild 
grupp var utpekad, och inte heller kunde yttrandet anses gå över gränsen för vad som brukar tillåtas.”98  

”JK 2004-09-30 I en tidningsartikel om Stockholm Pride festival för homosexuella hade homosexualitet 
beskrivits som en ”pervers avart”. JK noterade att detta förvisso var både stötande och kränkande. Likväl 
fick det anses rymmas inom ramen för en fri och saklig debatt och inget av de anmälda yttrandena ansågs 
gå längre än vad som kan tillåtas med avseende på TF.”99  

                                                 
88 TF 7:4 11p  
89 Warnling-Nerep, a.a. s. 37 
90 A.a. s. 37 
91 A.a. s. 37 se även Persson, a.a. s. 410 
92 Persson var verksam som forskare och lärare vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet när han 
skrev sin avhandling Exklusivitetsfrågan – om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt 
2002.  
93 Persson, a.a. s. 410 
94 A.a. s. 410f 
95 Warnling-Nerep, a.a. s. 96f 
96 A.a. s. 96 
97 A.a. s. 97 
98 A.a. s. 97 
99 A.a. s. 97 
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Det som är utmärkande för dessa beslut är att i de fall JK inte funnit tillräckligt starka skäl att 
åtala eller för den delen låta inleda en förundersökning, har instruktionen spelat om inte en 
avgörande roll, så en väldigt stor. Detta föranleder frågan om instruktionen tillåter uttalanden 
som skulle kunna utgöra tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. 

Här anser vi det är av vikt att nämna en undersökning – tryck- och yttrandefrihetens gränser - 
som Holst för Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter (SHK) genomfört. 
Hon har kommit fram till slutsatsen att JK fungerar som en ”bromskloss när det gäller 
prövning av tryck- och yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp”, då av cirka 600 fall endast 
nio åtal har väckts mellan åren 1997-2001.100 Holst får medhåll från Daniel Gustavsson, 
hovrättsassessor hos JK, vilken medger att JK är ”mer sparsam med åtal än allmänna 
åklagare”, med hänvisning till lagens utformning som förklaring. Det första skälet är att 
många av de anmälningar som kommer in ej faller inom TF:s tillämpningsområde, det andra 
på grund av tryckfrihetsbrott har en kortare preskriptionstid än vanliga brott enligt BrB, det 
sista skälet är instruktionen, ”där JK åläggs ha i åtanke att tryckfriheten utgör en grundval för 
ett fritt samhällsskick”, vilket föranleder till principen ”hellre fria än fälla”.101 Detta ger JK 
anledning till att vara mer generellt återhållsam med att väcka åtal, vilket får ”en helt klart 
återhållande effekt, avslutar Daniel Gustavsson.102 Det är dock av vikt att nämna att de 
anmälningar som inkommit till JK även berör yttrandefriheten enligt YGL, vilket kan få 
siffrorna att ej helt sanningsenligt spegla vårt förhållande till endast TF. Dock anser vi att det 
är av största vikt att belysa detta förhållande, för att ge läsaren en förståelse för hur 
verkligheten ser ut. En frågeställning som aktualiseras utifrån ovanstående undersökning samt 
instruktionens lydelse i TF 1:4, är om den kommit att innehålla allt för många uttalanden som 
skulle kunna utgöra tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.   

3.4 Brottet hets mot folkgrupp enligt TF 
Brottet hets mot folkgrupp enligt TF 7:4 11p innebär att ”[…] 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”. Uttrycket 
missaktning bör, enligt lagmotiven, tolkas med viss försiktighet, då det inte är ”alla 
nedsättande uttalanden som bör bestraffas”.103 För straffbarhet krävs det att ”det står fullt klart 
att gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion har överskridits”, liksom att gärningen 
utgör ett brott enligt BrB eller annan straffrättslig lag.104 Det är också en vanlig orsak till att 
många anmälningar inte leder till åtal. Det grundläggande syftet med förordningen är att 
”förhindra yttranden som är av hetsande karaktär”. Brottet hets mot folkgrupp tillhör 
brottskategorin brott mot allmän ordning i BrB 16:8, vilket närmare kommer att presenteras 
nedan.105  

Här vill vi åter hänvisa till TF:s syfte och exklusivitet. Då ett yttrande faller inom TF:s syfte 
skall TF tillämpas, vilket gör att eventuella brott bedöms enligt TF. Om ett yttrande faller 
utanför TF:s syfte skall TF ej tillämpas, således skall eventuella brott bedömas enligt BrB 
eller annan lag.  

                                                 
100 Holm, Hets mot folkgrupp leder sällan till JK-åtal, 2002-05-24, Juridik Idag från Nordstedts Juridik (2006-04-
27)  
101 A.a.  
102 A.a. 
103 Warnling-Nerep, a.a. s. 95f 
104 A.a. s. 96 
105 A.a. s. 96 
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3.5 Brottet hets mot folkgrupp enligt Brottsbalken 16:8 

3.5.1 Syftet med kriminaliseringen  
Brottet hets mot folkgrupp hör till brotten mot allmän ordning enligt BrB 16 kapitlet. Att 
kriminalisera gärningen hets mot folkgrupp fyller många funktioner. Ett av syftena är att 
förhindra att yttre oordning uppstår, exempelvis raskravaller. Vidare har ovan nämnt beteende 
straffbelagds för att värna om den samhällsmoraliska ordningen, som förkastar alla uttryck för 
raspropaganda och dylikt. Däremot är syftet med bestämmelsen ej att värna enskilda personer, 
vilka omfattas av paragrafen.106 

3.5.2 Bakgrunden till och betydelsen av rekvisitet ”uttrycka missaktning för” 
Till följd av att Sverige ratificerade FN:s konvention av den 21 december 1965 om 
avskaffande av alla former av rasdiskriminering ändrades rekvisiten i BrB 16:8. ”Förtal” och 
”smädelse” ersattes 1970 av ”uttrycka missaktning för”. Syftet med ändringen var att utvidga 
paragrafens tillämpningsområde. Enligt utskottet skall begreppet missaktning tolkas snävt, 
och således skall långt ifrån alla uttalanden som kan uppfattas som förnedrande eller 
nedsättande falla under definitionen. ”… för straffbarhet bör krävas att det är fullt klart att 
uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i 
fråga”.107  

I propositionen återfinns nedanstående motivering till ändringen av lagtexten. I anslutning till 
detta textstycke kan det vara av intresse att nämna dess betydelse för rättstillämpningen, då 
delar av det är frekvent förekommande i domstolarnas motivering avseende en fällande dom i 
mål gällande hets mot folkgrupp.108 

”För att förtal skall anses föreligga krävs… att uppgiften är sanningslös eller ogrundad. Ordet smädelse 
torde närmast innebära att pådiktas eller till tillvitas vanhedrande eller föraktliga egenskaper. Om man i 
lagtexten begränsar sig till kravet på att handlingen, såvida den inte innefattar hot, skall vara förtalande 
eller smädande, kan enligt min mening befaras att det straffbelagda området blir alltför snävt. Även 
uttalanden som, utan att kunna bedömas som förtal eller egentliga smädelser, är kränkande för en viss ras 
eller folkgrupp bör vara omfattade av straffbestämmelsen. Jag avser härvid meddelanden som är 
nedsättande eller förnedrande för t.ex. viss folkgrupp och som får anses överskrida gränserna för saklig 
och vederhäftig diskussion om frågor beträffande folkgruppen. För att sådana uttalanden skall kunna 
bestraffas föreslår jag att det nuvarande kravet på förtal eller smädelse ersätts av krav på att meddelandet 
för att vara brottsligt skall ge uttryck för missaktning för folkgrupp av angivet slag.”109 

I samband med återgivandet av innehållet i propositionen är det även av relevans för 
bedömningen av lagenligheten avseende publiceringen av förlöjligande bilder såsom 
Muhammedkarikatyrerna, att återge följande stycke ur propositionen: 

”Med en sådan utvidgning av det straffbara området torde det inte råda någon tvekan om att även 
företeelser som innebär att vis ras eller folkgrupp förlöjligas praktiskt taget alltid blir straffbara. Det är 
därför inte nödvändigt att … särskilt ange att förlöjligande meddelanden faller inom det straffbara 
området.”110 

                                                 
106 Axberger, a.a. s. 207 
107 A.a. s. 208 
108 Följande kommentar brukar motivera en fällande dom avseende hets mot folkgrupp: ”uttalandet överskrider 
gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion om frågor beträffande folkgruppen”. 
109 Prop. 1970:87 s. 61 
110 A. prop. s. 61 
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3.5.3 Avgränsningsproblematiken, och försök till avhjälpning 
Av ovanstående kan man följaktligen dra slutsatsen att ”den rätta” gränsen mellan hets mot 
folkgrupp å ena sidan och yttrandefriheten å andra sidan, utgör en svår balansgång, och 
avgränsningsproblematiken framgår tydligt.  

År 1981 lade diskrimineringsutredningen111 fram sitt förslag, men det tillförde ingenting nytt 
rörande gärningsbeskrivningen. Flera remissinstanser ansåg att det tillämpningsområde BrB 
16:8 fått genom lagändringen 1970 var alltför vidsträckt. Departementschefen menade dock 
att man av rättstillämpningen i frågan, inte kunde dra slutsatsen att yttrandefrihetsrättsliga 
hänsyn ej kunnat beaktas. Däremot var han villig att erkänna att det eventuellt kunde påstås 
att stadgandet vid en bokstavstolkning inte gav ”någon ovillkorlig rätt att i neutral form 
framföra ens sanna eller seriöst underbyggda uppgifter, om dessa är sådana att de är 
ofördelaktiga för en viss folkgrupp”.112 Departementschefen framförde därför förslaget att 
”missaktning skulle bytas ut mot ‘förakt’”, eftersom ordet förakt tydligare markerade det 
straffvärda området. Förslaget syftade således till att lagtexten och praxis bättre skulle stå i 
samklang med varandra, men den föreslagna ändringen avvisades av utskottet, och riksdagen 
beslutade i enlighet med utskottets betänkande. Således står rekvisitet ”uttrycka missaktning” 
oförändrat.113 

Vad anbefaller den brottsliga gärningen i övrigt så skall det enligt lagmotiven för straffbarhet 
vara tillräckligt att ett uttalande om till exempel en viss folkgrupp är nedsättande för dess 
anseende. Vidare behöver uttalandet i sig inte leda till någon effekt, utan det räcker med att 
uttalandet helt enkelt ger uttryck för missaktning.114 

3.5.4 Vad menas med de olika objekten för brottet hets mot folkgrupp? 
Objekten för brottet hets mot folkgrupp utgörs av flera olika kategorier; ras, hudfärg, 
nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, vilka återfinns i 
BrB 16:8. Vad avses då med dessa kategorier? 

Begreppet ras definieras på antropologisk grund.115 Däremot syftar etniskt ursprung på 
grupper med ett tämligen enhetligt kulturmönster, exempelvis samer.116 Etniskt och nationellt 
ursprung överensstämmer ofta med varandra. När det gäller trosbekännelse hör begreppet 
samman med personens livsåskådning, och således inbegrips häri även mera allmänna åsikter. 
Det måste vara tillåtet att kritisera en grupps åsikter, men här uppstår ett 
gränsdragningsproblem då det är svårt att skilja rena trosfrågor från åsikter.117 Beträffande 
sexuell läggning avses homosexuella som grupp.118 Uttrycket sexuell läggning omfattar 
homo-, bi- och heterosexuella. Sådana sexuella intressen, variationer och inriktningar eller 
beteenden som kan finnas hos såväl hetero-, homo- och bisexuella personer faller däremot 
utanför. Begreppet sexuell läggning omfattas således inte till exempel transsexualism eller 
transvestism.119  

                                                 
111 SOU 1981:38 
112 Axberger, a.a. s. 211 
113 A.a. s. 211  
114 A.a. s. 212 
115 A.a. s. 213 
116 A.a. s. 216  
117 A.a. s. 216  
118 SOU 2000:88, s. 219 
119 Prop. 2001/02:59 s.40 
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3.5.5 Införandet av rekvisitet homosexuella i lagen gällande hets mot folkgrupp. 
Genom SOU 2000:88, gjordes en utredning gällande frågan om även homosexuella som 
grupp, skulle inbegripas av BrB 16:8. I utredningen slogs det fast att det i grundlagarna ej 
fanns några bestämmelser vilka direkt berörde homosexuella, homosexualitet eller sexuell 
läggning rent allmänt. En utredning om de homosexuellas situation i samhället120 lade fram ett 
förslag om ändring i reglerna gällande skydd för vissa minoriteter (RF 2:15 samt 2:22), vilken 
ej gav upphov till ny lagstiftning. Däremot stod de homosexuella ej helt utan skydd, utan 
skyddades på samma sätt som andra grupper utav RF 1:2 vari föreskrivs att ”Den offentliga 
makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet”.121 Likaså innehöll BrB ett mindre antal bestämmelser, vilka 
mer direkt tog sikte på att ge ett särskilt skydd till homosexuella. Den första maj 1999 trädde 
även lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning i 
kraft, och genom den nya lagen infördes HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund 
av sexuell läggning). Homosexuella skyddades även innan de omfattades av BrB 16:8 
tillämpningsområde av Europakonventionens 8:e artikel angående rätten till skydd för sitt 
privat- och familjeliv. I samma konvention skyddas yttrandefriheten av artikel 10, men i 
artikel 10.2 anges att friheten får underkastas vissa inskränkningar. Bland annat kunde man 
därigenom straffbelägga angrepp på enskilda personers goda namn och rykte, men även 
angrepp som riktades kollektivt kunde straffbeläggas. Ett stort steg i riktningen mot att ge de 
homosexuella ett utökat skydd mot hot och missaktning togs genom Amsterdamfördraget. Till 
Romfördraget fogades således genom Amsterdamfördraget, artikel 6 a (artikel 13 enligt den 
konsoliderade versionen). Enligt denna artikel gavs rådet möjlighet att efter förslag från 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.122 
Genom SOU 2000:88 lades dock förslaget fram att hets mot homosexuella som grupp skulle 
kriminaliseras, genom att bestämmelsen i BrB 16:8 utvidgades så att den även skulle komma 
att inbegripa kränkning av homosexuella. Brottet skulle således benämnas hets mot 
homosexuella.123 

Det kom dock att dröja några år innan någon ny lagstiftning antogs av riksdagen, och därför 
kan det vara värt att nämna att homosexuella inte stod helt utan rättsligt skydd enligt det 
svenska regelverket. BrB kriminaliserar nämligen förolämpning, förtal, olaga hot eller 
uppvigling. Vidare kan det nämnas att det vid bedömningen av straffvärdet för den åtalade, 
utgör en försvårande omständighet, om brottet skett i syfte att kränka någon på grund av 
personens sexuella läggning.124 

Det var således först genom propositionen 2001/02:59 som regeringen lade fram förslaget att 
kriminalisera hets mot homosexuella som grupp: 

”Hets mot homosexuella som grupp skall kriminaliseras i brottsbalken. Motsvarande kriminalisering skall 
också införas inom tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden”.125 

Ha gärna rättsfallet under rubriken 4.2.1 (NJA 2005 s 805) angående en pastors nedsättande 
uttalanden om homosexuella i åtanke vid läsning av Frikyrkosamrådets anförande samt 
konstitutionsutskottets betänkande. Förarbetsmaterialet nedan är även av stor vikt för analysen 

                                                 
120 SOU 1984:63 
121 SOU 2000:88 s. 219f 
122 A. bet. s. 220ff 
123 A.bet. s. 238ff, s. 280 
124 Prop. 2001/02:59 s. 30 
125 A.prop. s. 31 
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avseende frågeställningen; Vad händer när Europarätten kolliderar med svensk rätt avseende 
yttrande- och religionsfrihet samt förbudet hets mot folkgrupp, och vilka konsekvenser 
medför konflikten? Således kan det vara fruktbart för läsaren att noggrant begrunda 
nedanstående textstycken, och då särskilt regeringens och Lagrådets yttranden angående 
lagstiftningens förenlighet med Europakonventionen.  

De flesta remissinstanser såg positivt på utvidgningen av BrB 16:8, men Sveriges 
Frikyrkosamråd såg med oro på utvecklingen och anförde följande: 

”Frikyrkosamråd (FSR) anser att om en ny lagstiftning till äventyrs skall genomföras, är det ett 
minimikrav att det mycket tydligare definieras vad som är straffbart och att det tydligt framgår att 
predikosituationer eller motsvarande inte omfattas av det straffbelagda området. FSR framhåller vidare 
vetenskapens frihet samt att det borde vara självklart att fastslå att debatten och opinionsbildningen måste 
vara fri, och människor vara fria att anföra skäl för och emot och starkt hävda sina synpunkter samt sluta 
sig samman för att hävda uppfattningar som inte stämmer med majoritetens. FSR menar också att ett 
genomförande av förslaget kommer att öka polariseringen och snarare försvåra homosexuellas 
möjligheter att på ett naturligt sätt integreras i kyrko- och församlingsliv.”126 

Konstitutionsutskottet kom i sitt betänkande fram till följande vid riksdagsbehandlingen av 
2003 års lagändring: 

”Det är enligt utskottet inte meningen att särskilda regler skall gälla för uttalanden som görs i t.ex. en 
predikosituation jämfört med om samma uttalande sprids i något annat sammanhang. … det… (kan inte) 
komma i fråga att generellt särbehandla t.ex. […] uttalanden som är normerande till sin karaktär eller 
normativa. När det gäller predikosituationer torde det, enligt utskottets mening, normalt komma att ligga 
utanför det straffbara området att citera religiösa urkunder och endast uppmana åhörarna till att följa 
urkundernas inriktning.”127 

Regeringen och Lagrådet yttrade följande avseende lagstiftningens förenlighet med 
Europakonventionen: 

”Regeringen anförde i lagrådsremissen att det, enligt vår mening, är uppenbart att intresset av att skydda 
gruppen homosexuella mot hot och andra uttryck för missaktning är ett sådant ändamål som är tillåtet för 
att begränsa yttrandefriheten enligt såväl regeringsformen som Europakonventionen.”128 

”Lagrådet anför i sitt yttrande att det ytterst är en värderingsfråga huruvida detta intresse är tillräckligt 
som skäl för att begränsa yttrandefriheten och uttrycker förståelse för lagrådsremissens bedömning.”129 

3.6 Uppsåtet i TF 7:4 11p samt BrB 16:8, utifrån Axberger  
För att få en tydligare belysning av det uppsåt som framgår av TF 7:4 11p samt BrB 16:8 har 
vi använt oss utav Axbergers avhandling.  

Axberger tar i sin avhandling upp problematiken gällande fastställandet av uppsåtet. Det 
främsta kravet, enligt honom, är att ”framställningen skall innefatta uttryck för missaktning av 
en folkgrupp eller annan sådan grupp av personers intresse”.130 Det har under en tid funnits en 
tendens till att man, i de fall där det varit svårt att fastställa gränsen för huruvida ett fall anses 
straffbart eller inte, istället hänvisat till att något uppsåt normalt saknas i de fall som ej anses 
vara straffvärda, Axberger talar om gränsdragningen på den subjektiva sidan.131 Det finns 
dock ett alternativ vad gäller det direkta uppsåtet, nämligen användningen av indirekt eller 

                                                 
126 Prop. 2001/02:59 s. 32 
127 Bet. 2001/02: KU23 s. 36f 
128 Prop. 2001/02:59 s. 35 
129 A.prop. s 35 
130 Axberger, a.a. s. 213 samt hänvisning till TF 7:4 11p. 
131 A.a. s. 213f 
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eventuellt uppsåt. Dessa kan åberopas i de situationer ”då någon yttrar sig i ett ur 
yttrandefrihetssynpunkt aktningsvärt syfte”132, till exempel framställandet av tidningsartiklar, 
reportage, olika former av konstnärliga och litterära uttryck. Vederbörande bör sannolikt 
således vara medveten om att de uppgifter hon lämnar är nedsättande, trots det yttrar hon sig, 
just på grund av att hon anser sig ”handla i ett sålunda skyddsvärt syfte”.133 Följaktligen 
föreligger, i en sådan situation, ett klart direkt uppsåt att uttrycka missaktning för gruppen i 
fråga.134 I den här situationen är det dock tveksamt om, som Axberger skriver, ”… det finns 
något utrymme för straffrihet på subjektiv grund […]”.135 Det kan emellertid spela större roll 
vid uppsåtsbedömningen, huruvida upphovsmannen har uttryckt sig i nedsättande form, ”utan 
att ha avsett det eller ens insett det med eventuellt uppsåt”136. Det finns emellertid ett 
ifrångående av denna bedömning. Det gäller när det straffbara ligger i innehållet, då borde 
straffrihet på grund av brist i uppsåtet ej kunna aktualiseras, om inte kravet på uppsåt skärps 
till endast omfatta direkt uppsåt. Ett sådant krav förekommer emellertid inte enligt gällande 
rätt.137  

Axberger noterar vidare att när det gäller tryckfrihetsrätten är det viktigt att undersöka det 
syfte som kan anses vara uttryckt i aktuell text. Här utgör instruktionen138 i TF 1:4 en viktig 
funktion. Genom den kan, i de fall där ”kollisioner mellan yttrandefrihetsrättsliga grundsatser 
och de intressen som skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp” spela en viss roll.139 
Det är dock viktigt att påpeka att instruktionen ej skall tolkas som en uppmaning till 
spekulation av eventuella illvilliga syften, i de fall där brottslighet inte framgår av skriften. 
Instruktionen skall snarare förstås så att ett ”yttrandefrihetsrättsligt skyddat syfte kan ursäkta 
ett mindre väl valt uttryckssätt”140, det vill säga man skall snarare fria än fälla vid tvistemål.141  

Axberger tar även i sin avhandling upp några anmärkningar gällande uppsåtet. Han beskriver 
att det finns en ”tendens att dra gränsen mellan straffbart och straffritt på den subjektiva 
sidan”, och då särskilt när det gäller hets mot folkgrupp.142  

3.7 Rättskällor med anknytning till religionsfriheten inom skolan 
Med anledning av diskussionen kring ett eventuellt förbud mot burqa och slöja inom skolan, 
presenteras här nedan ett antal rättskällor med anknytning till området. Följande textstycke 
knyter således an till den preciserade frågeställningen avseende om ett förbud mot burqa 
alternativt ett förbud mot slöja skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp, alternativt en 
kränkning av yttrande- och religionsfriheten. Vi kommer att återkomma med ett utförligt 
resonemang kring detta i analysen vari rättskällorna här nedan kommer att utgöra en del av 
diskussionsunderlaget. 

Verksamheten inom skolan bedrivs med hänsyn till en mängd olika föreskrifter, där skollagen 
utgör den övergripande rättskällan.143 Skollagen är dock underordnad RF samt Europa- och 

                                                 
132 Axberger, a.a. s. 213 
133 A.a. s. 213 
134 A.a. s. 213  
135 A.a. s. 213 
136 A.a. s. 213 
137 A.a. s. 213 
138 Instruktionen har närmare presenterats i avsnitt 3.3.2 
139 Axberger, a.a. s. 214 
140 A.a. s 214 
141 A.a. s. 214 samt TF 1:4 1st 
142 A.a. s. 214 se även avsnitt 2.1 om En utvidgning av tillämpningsområdet för brottet hets mot folkgrupp, kan 
inverka negativt på den fria politiska debatten, likaså att positivt definiera tryckfriheten.  
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Barnkonventionen, vilka innehåller bestämmelser gällande religionsfrihet. Låt oss dock börja 
med att titta i skollagen 1:2 vari det bland annat stadgas att ”den som verkar inom skolan 
aktivt (skall) motverka alla former av kränkande behandling”. Vidare föreskriver RF att varje 
medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad religionsfrihet.144 RF stadgar även att varje 
medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot att tillkännage sin religiösa åskådning. Vi 
är likaså gentemot det allmänna skyddade mot att tvångsvis delta i trossamfund.145 I 
sammanhanget bör det dock nämnas att RF ej tillåter alla former av ”religiösa 
manifestationer” då det i definitionen av begreppet religion inbegrips att trosläran ej bör störa 
samhällets lugn eller orsaka allmän förargelse.146 Således omfattas inte enbart brottsliga 
handlingar, utan även handlingar som eljest är förargelseväckande.147 RF föreskriver dock att 
begränsningar av religionsfriheten ”får göras endast för att tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle… (samt att) … begränsning får ej göras enbart på 
grund av… religiös … åskådning”.148 Vad avser specifikt yttrandefriheten stadgar vår 
grundlag att begränsningar får göras med hänsyn till bland annat allmän ordning, men att man 
vid sin bedömning av vilka begränsningar som får ske särskilt skall beakta vikten av vidaste 
möjliga yttrandefrihet i bland annat religiösa sammanhang.149 
 
Av ovanstående kan man alltså dra slutsatsen att en skola vari vissa elever väljer att bära 
burqa eller slöja, möjligen skulle kunna förbjuda sådan beklädnad genom att åberopa 
ordningsskäl, om skolledningen skulle kunna påvisa att den religiösa beklädnaden störde 
samhällets lugn eller orsakade allmän förargelse. Vi återkommer till detta i analysen.  
 
I sammanhanget bör vi även nämna Europakonventionen samt Barnkonventionen, vilka utgör 
en del av vårt svenska rättssystem. Europakonventionen föreskriver att var och en har rätt till 
religionsfrihet, men även här stadgas att religionsfriheten får begränsas med hänsyn till bland 
annat allmän ordning.150 Även Barnkonventionen medger vissa begränsningar av 
religionsfriheten, och åberopar då syften som ”att skydda den allmänna sedligheten eller andra 
personers fri- och rättigheter”.151 Det viktiga är dock att Barnkonventionen fastställer att 
konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till religionsfrihet samt föräldrarnas 
rättigheter att ge ledning då barnet utövar sin rätt.152  
 
Faran med det sistnämnda stadgandet ”ge ledning” är att gränsen mellan religiös vägledning 
och kulturellt betingat tvång ibland är svår att urskilja, vilket är en fråga som kommit att 
aktualiseras i främst ”burqadebatten”. Förespråkare för ett förbud åberopar därför ofta RF 
2:12 och menar att en begränsning av religionsfriheten avseende ett burqaförbud i allra högsta 
grad är godtagbart i ett demokratiskt samhälle som Sverige. Som ung svensk kvinna är det 
kanske svårt att förstå hur en jämnårig frivilligt kan välja att helt skyla sig. Att hon skulle vara 
förtryckt eller religiöst indoktrinerad är kanske en naturlig deduktion, men detta tankeslut 
leder oss kanske fel, då vi är präglade av våra kulturella ”glasögon”. Således är det av största 
vikt att vara vidsynt och öppen för nya resonemang ifråga om lagenligheten av ett förbud mot 

                                                                                                                                                         
143 Även läroplanen och olika kursplaner styr skolans verksamhet, men dessa får av naturliga skäl ej strida mot 
skollagen, och behandlas därför ej i detta arbete.  
144 RF 2:1 6p. 
145 RF 2:2 
146 Hilborn, Flickor med burqa/niqab i skolan, Skolverket 2003-10-23 (2006-04-15) http://www.skolverket.se  
147 A.a. 
148 RF 2:12 
149 RF 2:13 
150 Europakonventionen, Artikel 9 
151 Barnkonventionen, Artikel 14  
152 A.a. 



28 

burqa, då detta ytterst är ett politiskt ställningstagande. Vi återkommer till frågan i slutet 
analysen.  
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4 Rättspraxis 
I detta kapitel redovisar vi rättspraxis avseende brottet hets mot folkgrupp.  

Rättsfallen följer den domstolshierarki som råder i Sverige, dock följer de ingen kronologisk 
ordning. Vi har vidare valt att kategorisera rättsfallen främst utifrån de olika skyddsobjekten 
som följer av BrB 16:8 samt TF 7:4 11p. Dessutom utgör fallens anknytning till nynazism en 
grund för en egen kategorisering liksom målens samband med religiösa manifestationer.  
 
Vi har i det följande valt att ge större utrymme åt prejudicerande rättsfall, då de varit 
vägledande för framtida praxis. Här avses till exempel fallet avseende en yngling, som bland 
människor på allmän plats bar vissa märken på sin klädsel med anknytning till 
nationalsocialistiska rörelser (4.1.1). De mål som fått en kortare avfattning tjänar istället syftet 
att belysa vilka specifika ”detaljer” ett fall måste uppvisa för att domstolen skall kunna 
komma fram till ett fällande avgörande. Ibland kan nämligen två fall vid ett första påseende 
framstå som identiska, och då är det just dessa små detaljer som avgör om den åtalade går fri 
eller ej. Läsaren uppmanas att jämföra rubrikerna 4.1.2 och 4.1.3 för att få en inblick i 
problematiken. Vi vill även påpeka att de två fall från Svea Hovrätt, vilka ej har en RH-
beteckning, ej finns i deras register, därav skrivs instans, datum samt målnummer ut för att 
läsaren lättare skall hitta fallet. Detsamma gäller även fallet från Stockholm tingsrätt.  
 
Eftersom vissa fall är mer omfattande än andra åtföljs rubriken även av en ingress, vilket inte 
alltid varit nödvändigt för fallen med kortare avfattning. 
 
Till sist har vi under rubriken beträffande religiösa manifestationer (4.4) valt att belysa 
rättsfall med anknytning till Sveriges internationella åtaganden, samt ett rättsfall från 
Tyskland angående burqaförbudets vara eller icke vara. Dessa utgör liksom övriga rättskällor 
verktyg för att kunna föra ett konstruktivt resonemang kring lagenligheten av ett burqaförbud. 
Detta resonemang återfinner vi senare i analysen.  
 
Även målet angående frikyrkopastors uttalanden om homosexuella har en internationell 
prägel, vilket i korthet kommer att redogöras för under rubriken 4.2.1. 

4.1 Rättsfall kopplade till hets mot folkgrupp på grund av ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung med anknytning till nynazism 

4.1.1 NJA 1996 s 577  
En yngling, som bland människor på allmän plats bar vissa märken på sin klädsel med 
anknytning till nationalsocialistiska rörelser, dömdes för hets mot folkgrupp.153 

Just om meddelandet skulle anses vara spritt intog i detta mål en central betydelse. Ynglingen 
hade i de centrala delarna av Visby fullt synligt burit nazistiska märken och symboler på 
mössan och jackan. Frågan är om han därigenom spridit ett sådant meddelande som utgör hets 
mot folkgrupp? Av förarbetena till bestämmelsen om hets mot folkgrupp framgår att ordet 
meddelande bör ges en vidsträckt innebörd och omfatta inte endast muntlig eller skriftlig 
framställning utan även till exempel åtbörder eller framställning i bild som ej kan anses som 

                                                 
153 NJA 1996 s 577 
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skrift.154 TR kom således fram till att märken och andra symboler som bärs synliga på kläder 
kan utgöra sådant meddelande som bestämmelsen avser.155 

HR fastställde tingsrättens fällande domslut och anförde att de märken som ynglingen burit 
måste bedömas med utgångspunkt från det samlade intryck märkena gav tillsammans med de 
kläder på vilka de anbringats och övriga omständigheter.156 Även HD kom fram till en 
fällande dom i likhet med underinstanserna.157  

”HD (Justitieråden) Knutsson, Solerud, Lambe, referent, och Lennander) beslöt följande dom: Domskäl: 
Riksåklagaren har i HD till komplettering av vad tidigare förekommit rörande de påtalade märkenas 
innebörd anfört: Örnen nyttjades av Nazi-Tyskland som symbol för den tyska staten. Den örn som fanns 
på märket på höger ärm var utförd på samma sätt som motsvarande nazistiska symbol. Detsamma gäller 
lagerkransen på samma märke. Odalrunan förekom som kännetecken för ett par av SS-divisionerna under 
andra världskriget. Den används nu i Sverige av Riksfronten, ett parti som står under inflytande av 
nationalsocialistiska idéer. Symbolen Livets träd förekom i Nazi- Tyskland inom SS-organisationen. Den 
är fortfarande i bruk inom en underavdelning av Riksfronten. Det i emblemet för Frisinnade unionspartiet 
- en utbrytning ur Nordiska rikspartiet - förekommande kugghjulet har sin motsvarighet i symbolen för ett 
nederländskt nationalsocialistiskt parti. Vad gäller kelterkorset eller solkorset står det som symbol för ’vit 
makt’.” 

BrB 16:8 angående hets mot folkgrupp stadgar straff för den som i uttalande eller i annat 
meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan 
grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller 
trosbekännelse (idag omfattar paragrafen även ett skydd mot hot eller missaktning på grund 
av sexuell läggning). Straffbestämmelsen medför således en inskränkning i friheten att ge 
uttryck åt sina åsikter enligt RF 2:1. HD menade att eftersom det var frågan om ett undantag 
från en grundlagsskyddad rättighet så föranledde det en restriktivitet vid tolkningen av 
bestämmelsen.158 

HD hade följaktligen att ta ställning till om ynglingen genom att bära märkena spritt ett 
meddelande i lagens mening. Resonemanget tog sin utgångspunkt från att lagstiftaren utgår 
från att meddelandet oftast sprids i skriftlig eller muntlig form, men lagen har genom uttrycket 
"annat meddelande" medgivit ett visst utrymme för att med uttalanden likställa andra 
uttrycksformer. I förarbetena nämns till exempel ”åtbörder och framställning i bild som ej kan 
anses som skrift”.159 Därmed kommer HD fram till att indirekta åsiktsyttringar av detta slag 
vilka entydigt förmedlar ett budskap skulle kunna omfattas av bestämmelsen om hets mot 
folkgrupp. Domstolen menar att ”en indirekt åsiktsyttring kan vara bärande av emblem eller 
uppträdande i viss klädsel. Om emblemet och/eller klädseln otvetydigt ger en koppling till en 
viss åsiktsriktning är det befogat att se detta som ett meddelande i lagens mening”.160 

Symbolerna som bars av ynglingen ansågs idag vara starkt förknippade med idéer om 
rasöverlägsenhet och rashat, vilka gav upphov till förföljelse och utrotning. Märken som 
kanske inte ensamma kan anses sprida ett meddelande kan dock innebära en sådan spridning 
när de bärs tillsammans med till exempel. vissa kläder av viss färg och snitt. Vidare bars 
märkena bland andra människor på allmän plats, och därmed ansåg HD att ynglingen spritt ett 
budskap som uttrycker missaktning av människor vilka tillhör andra folkgrupper än den 

                                                 
154 NJA II 1970 s 531f 
155 NJA 1996 s 577 
156 A.a. s. 577 
157 A.a. s. 577 
158 A.a. s. 577 
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nordiska. HD ansåg vidare att han måste ha insett detta, och således fastställdes HR:s 
domslut.161 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Genom att bära ovanstående märken på allmän plats där andra människor vistades, ansågs 
meddelandet spritt. För att ett meddelande skall anses spritt, så måste det spridas utanför den 
rent privata sfären, samt ut till en grupp av personer vilka sammantaget utgör fler än enbart ett 
fåtal.162 
 
Tolkningsmetod 
Avseende begreppet ”meddelande” var domstolen tvungen att fastställa om de ifrågavarande 
symbolerna utgjorde ett meddelande i lagens mening. Rättsskiparen sökte således vägledning 
i förarbetena, vari stadgas att ordet meddelande bör ges en vidsträckt innebörd. Genom att 
vända sig till förarbetena använde sig domstolen av en subjektiv lagtolkningsmetod. 
Domstolen valde även att inrymma nämnda symboler under begreppet meddelande vilket 
leder in tanken på att HD gjorde att extensiv tolkning, eftersom symbolerna omfattades av 
regelns språkligt tänkbara mening. Dock föreskrev förarbetena att betydelsen av begreppet 
meddelande skulle vara vidsträckt, och såldes uppmanar de till extensiva tolkningar.  
 
I samband med ovanstående bör det dock påpekas att auktoriteter inom området såsom 
Strömberg samt justitierådet Gregow inte ansåg att endast bärandet av nationalsocialistiska 
symboler på allmän plats kunde betraktas som ”ett tillräckligt klart uttryck för hot eller 
missaktning för någon persongrupp”. Strömberg menar att den fällande domen utgör ”en 
ansträngd tolkning av en oklar lagtext”. Justitierådet anser att lagtolkningen av legalitetsskäl 
borde ha varit restriktiv, då domen gällde ett brottmål.163 
 

Praxis efter NJA 1996 s 577 
Genom NJA 1996 s 577 klargjordes det att ett meddelande av det slag som avses i BrB 16:8 
måste ha sprits, för att straffbarhet skall inträda. Vidare skall det spridas utanför den privata 
sfären, och nå en grupp av personer vilka tillsammans utgör fler än endast ett fåtal.164  

4.1.2 NJA 1999 s 702  
”Uttalanden som innefattat missaktning för folkgrupp genom anspelning på hudfärg eller 
etniskt ursprung har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § brottsbalken, 
eftersom uttalandena inte spritts i den mening som avses i denna bestämmelse”.165 
 
En person gjorde uttalanden i en buss, vilka domstolarna ansåg gav uttryck för missaktning av 
folkgrupp enligt BrB 16:8. Knäckfrågan var dock om det muntliga uttalandet hade spritts, det 
vill säga om det framförts inför en folksamling på ett sätt som gjort det ägnat att uppfattas av 
denna. Som en utvikning kan det här nämnas att det för fällande dom ej krävs att 
folksamlingen lyssnat eller uppfattat innebörden av uttalandet. Utöver den frispråkiges 
kamrater, kunde uttalandet i ifrågavarande fall uppfattas av ytterliggare tre personer, vilket 

                                                 
161 NJA 1996 s 577 
162 SOU 2000:88 s. 193 
163 Lagerqvist Veloz Roca, a.a. s 304 
164 A.a. s. 304 
165 NJA 1999 s 702  
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den åtalade ansågs bort förstå. Liksom underrätterna friade HD den åtalade på grund av att det 
ej gick att påvisa att uttalandet uppfattats av fler personer.166 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Spridningsrekvisitet var ej uppfyllt då det ej gick att visa att uttalandena hade uppfattats av en 
större grupp personer.167 

4.1.3 RH 1997:28  
Med hänsyn till vad som nyss nämnts angående spridningsrekvisitet kunde man ej döma en 
person som burit en armbindel med ett nazistiskt hakkors för hets mot folkgrupp, eftersom 
den åtalade burit armbindeln under en kort tid under natten, då han tillsammans med en 
mindre kamratgrupp suttit på en gräsmatta i ett bostadsområde och lyssnat på musik.168 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Åtalet ogillades då man ej kunde påvisa att meddelandet spritts till mer än ett fåtal.169 

4.1.4 RH 1998:77  
”Fråga om rasistiskt meddelande, förmedlat genom bärande av en armbindel med nazistisk 
symbol, har spritts i den mening som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken”.170 
 
Detta fall liknar ovanstående och gäller likaså en man som på valborgsmässoafton under en 
kort stund burit en armbindel med en nazistisk symbol. Den tilltalade bar dock armbindeln på 
en gata i Helsingborg. Gatan låg ej helt avsides och det var fortfarande ljust ute. Således 
menade domstolen att fotgängare och bilister kunde förväntas röra sig mot Helsingborgs 
centrum, för att titta på valborgsmässoeldar eller på annat sätt fira helgen. Att den tilltalade 
burit nämnda armbindel under just valborg och på en inte alltför avsides gata medförde att han 
ej själv hade kontroll över vilka personer som tog del av det meddelande som armbindeln 
förmedlade. Mannen dömdes således för hets mot folkgrupp eftersom han ansågs ha 
vidarebefordrat meddelandet utanför den privata sfären och till mer än enbart ett fåtal 
personer. Dock ansågs brottet som ringa, då han endast burit armbindeln under en kort stund 
och ej uppträtt provocerande på något annat sätt.171 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Mannen dömdes för hets mot folkgrupp då han ansågs ha vidarebefordrat meddelandet 
utanför den privata sfären, och till mer än enbart ett fåtal personer.172 

4.1.5 Svea hovrätt 2000-05-03 mål nr B 145-00  
Den åtalade ropade rasistiska slagord i centrala Uppsala på valborgsmässoafton, och dömdes 
för hets mot folkgrupp.173 
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Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Meddelandet ansågs till skillnad mot i NJA 1999 s 702 spritt då domstolen ansåg det vara 
ställt utom tvivel att slagorden kunnat uppfattas av en större grupp personer. Liksom nämnts 
tidigare spelade det för avgörandet inte någon roll om personerna lyssnat och tillgodogjort sig 
innehållet i uttalandena eller ej.174 

4.1.6 RH 1997:53  
Sju personer ropade ”Sieg Heil” och utförde ”Hitlerhälsning” inför några hundra anhängare, 
samtidigt som de bar enhetliga ”politiska uniformer”. De sju personerna dömdes alla för hets 
mot folkgrupp.175 

4.1.7 Svea hovrätt 1998-02-17 mål nr B 239-98  
I det ifrågavarande så kallade Brottbymålet ropade två deltagare vid en vit makt konsert ”Sieg 
Heil” i kombination med ”Hitlerhälsning”, och dömdes för hets mot folkgrupp.176 

Kommentarer till de två närmast föregående rättsfallen: Kärnpunkten – ratio 
decidendi 
Domstolen ansåg att de tilltalade genom sitt beteende (utförandet av ”Hitlerhälsning” och 
ropandet av ”Sieg Heil”) spritt ett meddelande inför några hundra åhörare (och således ej 
någon mindre grupp personer eller inom den privata sfären), vilket uttryckte missaktning för 
grupper av personer med anspelning på ras eller hudfärg.177 

4.1.8 Sammanfattning av JO:s praxis avseende om skolledningar kränker elevers 
yttrandefrihet genom att förbjuda kläder eller märken vilka associerar till 
nazismen?  

JO:s uppgift i ärendet var främst att slå fast vilka inskränkningar i yttrandefriheten som får 
göras mot bakgrund av det lagstadgade ansvar skolan har att upprätthålla ordningen.178 

JO klargör först att riksdagen har ensamrätt när det gäller frågan om vilka inskränkningar som 
tillåts, och således skulle en kommunal myndighet eller befattningshavare handla lagstridigt 
vid ett försök att fastställa att vissa åsikter ej får spridas. Slutsatsen blir följaktligen att det är 
otillåtet för en skolstyrelse att på egen hand fatta beslutet att vissa yttranden är otillåtna till 
följd av till exempel deras odemokratiska eller nedvärderande karaktär.179 

Skolorna har dock rätt att med hänsyn till upprätthållandet av ordningen undertrycka vissa 
åsikter, men enbart om ordningen i skolan blir lidande till följd av åsikternas spridande.180 

JO anför följande avseende om skolledningar kränker elevers yttrandefrihet genom att 
förbjuda kläder eller märken vilka associerar till nazismen: 

”Om märkena enbart uttrycker odemokratiska åsikter skall skolledningen ingripa genom sådana insatser 
som skulle kunna beskrivas som uppfostrande och undervisande, genom samtal med eleven, och med 
hemmet om eleven är omyndig, och tex. fördjupad utbildning.”181 
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”Om märkena är sådana att de enligt en seriös bedömning riskerar att förorsaka störning av ordningen i 
skolan, tex. i form av bråk mellan eleverna eller då diskussionen om märkena tar orimligt mycket 
lektionstid i anspråk, får skolledningen antingen genom generella ordningsregler eller genom beslut i det 
konkreta fallet förbjuda eleverna att bära märkena synligt i skolan.”182 

”Förbudet får endast verkställas genom de åtgärder som i allmänhet tillkommer en skolledning, alltså 
genom uppfostrande eller undervisande insatser eller genom disciplinära åtgärder enligt skollagen och 
skolförordningarna.”183 

Kommentarer utifrån JO.s sammanfattning: Kärnpunkten – ratio decidendi 
I sammanhanget kan det vara av intresse att nämna Ytterbyskolan i Kungälv som nekar elever 
betyget godkänt i samhällskunskap, då de upprepade gånger uttrycker nazistiska åsikter. 
Skolans agerande godtas dock ej av Skolverket, och det är inte orealistiskt att tänka sig att 
handlandet kommer att föranleda kritik även från JO. Frågan är dock hur en skola skall 
hantera en situation av detta slag. Skolans uppdrag är som JO även uttrycker ovan 
”uppfostrande och undervisande”, vilket gör att en elev som klarat av sina prov i 
samhällskunskap avseende innebörden av begreppet ”ett demokratiskt samhälle” skall få sitt 
betyg baserat på denna kunskap.184 Dock verkar det inte som om skolan skiljer mellan 
kunskap och åsikt i detta fall, även om demokratisk skolning kan anses ingå i skolans 
fostrande uppdrag. Det verkar således vara lättare för en skola att under åberopandet av 
ordningsskäl förbjuda nynazistiska symboler än spridandet av nazistiska åsikter, då en skola i 
det senare fallet ej har några verktyg att använda sig av i avskräckande syfte.  

4.2 Rättsfall kopplade till hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning  

4.2.1 NJA 2005 s 805  
”Högsta domstolen friar frikyrkopastor för hans kränkande uttalanden om homosexuella i en 
predikan då det enligt domstolen ej är förenligt med Europakonventionen att fälla pastorn för 
hets mot folkgrupp”.185 

Kalmar tingsrätt dömde pastorn till en månads fängelse till följd av sina bibeltolkningar. I sin 
predikan Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor liknades 
homosexuella exempelvis vid ”en cancersvulst på samhällskroppen”. Uttalanden av detta slag 
bedömdes utgöra ”påhopp på och uttryck för missaktning av homosexuella som grupp”, och 
således dömdes pastorn för hets mot folkgrupp enligt straffbestämmelsen i BrB 16:8.186 

I hovrätten beslutades dock om en friande dom. Domstolen menade att syftet med BrB 16:8 
inte är att hindra resonemang och diskussioner om homosexualitet, och för straffbarhet krävs 
således att det framstår som otvivelaktigt att uttalandena överskrider gränsen för vad som kan 
betraktas som en saklig diskussion rörande gruppen homosexuella. HR fann följaktligen att 
gränsen ej hade överskridits genom pastorns uttalanden.187 

För att nå fram till den friande domen förde hovrätten ett resonemang kring vilka avsikter 
pastorn hade med sin predikan, och kom fram till att målet var att nå ut med sitt bibeltrogna 
budskap. Att budskapet sedan innebar att homosexualitet är en allvarlig synd, spelade mindre 
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183 A.a.  
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185 Larsson, Green-målet prövas i HD, Juridik Idag från Norstedts Juridik, 2005-05-10 (2006-04-04) Rättsbanken 
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roll. Dessutom ansåg hovrätten ej att innehållet i pastorns bibelcitat var mer långtgående än de 
bibeltexter de hänförde sig till.188 

”En rätt till bibeltrogen förkunnelse får anses innefatta en möjlighet att med egna ord tolka bibeln så länge 
framställningen anknyter till bibelns budskap, menade hovrätten. Det finns inte något som tyder på att… 
(pastorn) använt predikosituationen som täckmantel för att angripa homosexuella. Hans avsikt verkar i 
stället ha varit att förklara och lägga ut sin trosuppfattning och syn på bibeltexterna, samt att påverka 
människors levnadssätt. Detta utgjorde enligt hovrätten inte hets mot folkgrupp.”189 

Liksom hovrätten valde HD att fria pastorn från ansvar, trots att hans uttalanden ansågs 
passera gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om homosexuella som grupp. 
Pastorn ansågs även ha spritt dessa uttalanden för att de skulle uppfattas som kränkande, och 
har således gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt straffbestämmelsen i BrB 16:8 
genom att uttrycka missaktning mot gruppen homosexuella. HD fann dock att ordet 
missaktning skulle ges en mer restriktiv tolkning, med hänsyn till religions- och 
yttrandefrihetsintressena.190  

I sina domskäl redogjorde HD utförligt för sitt ställningstagande och förde följande 
resonemang:  

”Den bedömning som då skall göras är i vad mån Europakonventionen påverkar frågan om ansvar för 
(pastorn). Religionsfriheten regleras där i artikel 9 och yttrandefriheten i artikel 10. Det kan redan har 
påpekas att den förstnämnda friheten är mera vidsträckt än enligt RF men i viss utsträckning 
begränsningsbar genom vanlig lag, medan yttrandefriheten är densamma i båda regleringarna, dock med 
snävare begränsningsramar i konventionen.”191 

”Religionsfriheten enligt artikel 9 innefattar frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller 
enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 
Yttrandefriheten enligt artikel 10 innefattar frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 
offentlig myndighets inblandning. Båda friheterna får underkastas sådana inskränkningar som är 
föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna 
säkerheten, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd for andra personers rättigheter. I övrigt kan 
noteras att religionsfriheten också får inskränkas till skydd for allmän ordning och yttrandefriheten till 
förebyggande av oordning eller brott och till skydd for annans goda namn och rykte.”192 

”Brottsbalks bestämmelsen om hets mot folkgrupp ryms i och för sig inom de ramar som 
Europakonventionen ger på angivet sätt (jfr 2 kap. 23 5 RF). Frågan ar emellertid om en tillämpning av 
denna bestämmelse i […] (pastorns) fall skulle innebära ett brott mot Sveriges konventionsåtaganden. 
Vid den bedömningen måste Europadomstolens praxis beakta […].”193 

Vidare refererar HD till Europadomstolens praxis och slår fast att ”hate speech”194, är sådant 
som ansetts nödvändigt att bestraffa enligt Europadomstolen. Men i det aktuella fallet är det 
enligt HD inte fråga om hatfulla uttalanden av de slag som avses. Inte ens pastorns uttalanden 
genom vilka homosexuella beskrivs som en cancersvulst anses falla under begreppet ”hate 
speech”.195 

Eftersom pastorn gjort sina uttalanden i en predikan inför sin församling över ett tema som 
finns i bibeln, finner HD det troligt att Europadomstolen skulle finna sådana inskränkningar 
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oproportionerliga om han fälldes för sina uttalanden. För att således ej kränka 
Europakonventionen fann sig HD tvingad till att tolka BrB 16:8 mer restriktivt än vad 
förarbetena stadgar.196 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Europakonventionen har företräde framför nationell lagstiftning:  

I anslutning till ovanstående rättsfall, förtjänar således Europakonventionen en särskild 
belysning. Det är vid en första anblick anmärkningsvärt att HD i sin bedömning om pastorns 
uttalanden kunde anses utgöra hets mot folkgrupp, kom fram till ett jakande svar men ändå 
valde att fria honom. Detta är någonting ”nytt” i svensk rätt, och tämligen sensationellt. 
Förvisso har Europakonventionen varit inkorporerad i det svenska regelverket sedan 1995, 
men det är först under senare år som domstolar och förvaltningsmyndigheter börjat 
uppmärksamma de skyldigheter som åvilar dem till följd av konventionens bestämmelser. Det 
kan dock förefalla en aning märkligt att Sverige valt att stifta konventionsstridiga lagar, då 
Europakonventionen länge varit en del av det nationella regelverket, och ännu märkligare om 
man ser till RF 2:23 vari stadgas att ”Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med 
Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. I förarbetena till ifrågavarande 
paragraf föreskrivs även att domstolar och förvaltningsmyndigheter vid en normkollision 
mellan de två rättssystemen i princip alltid skall ge företräde till Europakonventionens 
bestämmelser. I ljuset av ovanstående framstår det således ej längre som särskilt sensationellt 
att HD kom fram till ett friande domslut, även om det ur en etisk synvinkel kanske ej framstår 
som godtagbart.  

För en utförlig diskussion kring ovanstående rättsfall hänvisas till analysen beträffande 
frågeställningen: ”Vad händer när Europarätten kolliderar med svensk rätt avseende yttrande- 
och religionsfrihet samt förbudet hets mot folkgrupp, och vilka konsekvenser medför 
konflikten?”.  

Tolkningsmetod 

I ovanstående rättsfall valde HD att ge BrB 16:8 en mer restriktiv tolkning än vad som 
föreskrivs i paragrafens förarbeten. Följaktligen begränsades dess tillämpningsområde i syftet 
att göra BrB bestämmelse förenlig med Europakonventionen. 

4.3 Rättsfall kopplade till hets mot folkgrupp på grund av ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung samt trosbekännelse  

4.3.1 NJA 1982 s 128  
”En person har vid infarten till en campingplats satt upp en skylt, på vilken anges att 
zigenare ej får beträda campingplatsen. Gärningen har bedömts som hets mot folkgrupp. 
Tillika fråga huruvida brottet är ringa. 16 kap 8 § BrB.”197 

TR har yrkat ansvar å berörd person för hets mot folkgrupp, då han offentligen uttryckt 
missaktning för folkgrupp, på grund av den skylt som sattes upp utanför den campingplats 
som är aktuell i målet. Skyltens innehåll löd som följande: ”Zigenare får ej beträda 
campingen. SSK fotb.sekt”. Anledningen till att skylten sattes upp var problem med några 
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zigenarfamiljer. De hade blivit avvisade från campingplatsen och i samband därmed blev 
berörd person hotad att bli ”märkt”. Några veckor därefter inträffade åter en incident med 
zigenare inblandade. Föreståndarinnan på campingen hade avvisat en grupp zigenare som 
kommit till platsen med husvagnar men ej blivit insläppta. I och med det hade hon blivit hotad 
med kniv av en av zigenarna. Berörd person tog allvarligt på händelsen, samt att han var 
orolig för repressalier och beslöt sig således för att sätta upp en skylt på campingen, på vilken 
angavs ett förbud för zigenare att besöka campingen. Skylten riktade sig egentligen endast till 
ett begränsat antal zigenarfamiljer, men då han inte kände till namnen på samtliga dessa, 
kunde han inte komma på någon annan benämning än just zigenare. Skylten togs dock ner 
påföljande dag, men han vet inte av vem. Orsaken till att man inte ville ha zigenare på 
campingplatsen var bland annat att dessa inte följde gällande ordningsregler. Dessutom 
brukade zigenarna ägna sig åt att spå och att sälja olika varor, vilket innebar störande inslag 
för övriga campinggäster. TR gör bedömningen vad gäller skyltens innehåll, att den på intet 
annat sätt kan uppfattas som ett nedsättande omdöme om zigenares livsföring och skötsamhet.  

Berörd persons egna uppgifter om anledningen till att skylten sattes upp ger för övrigt stöd för 
denna tolkning av skyltens text. Vidare anser TR att skyltens text vida överskrider den gräns 
vilken är tillåten enligt förarbetena till aktuellt lagrum, det vill säga gränsen för en saklig och 
vederhäftig diskussion rörande ifrågavarande folkgrupp. Samt har meddelandet spridits till 
den allmänhet som passerat skylten, därmed är lagens offentlighetsrekvisit uppfyllt. Vad 
gäller berörd persons uppsåt, gör TR den bedömningen att han måste ha insett att valet av 
textens utformning, utpekat hela folkgruppen zigenare. TR har sålunda funnit styrkt att berörd 
person genom uppsättande av skylten offentligen uttryckt missaktning för folkgrupp. Brottet 
bör dock bedömas som ringa, då hans direkta syfte med att sätta upp skylten inte varit att 
uttrycka missaktning för zigenare och att skyltens placering inneburit att endast ett 
förhållandevis begränsat antal personer fick del av skyltens meddelande. TR dömde berörd 
person för hets mot folkgrupp.198  

Talan fullföljdes i HR, där berörd person ogillade åtalet, medan åklagaren yrkade på att 
bedömningen som icke ringa brott och i anledning därav skärpa straffet. I likhet med TR 
finner HR berörd person övertygad om hets mot folkgrupp. Vad i målet förekommit kan 
emellertid inte föranleda att brottet skall bedömas som ringa. HR påföljd bestämdes till 
villkorlig dom, dock bör den förenas med ett bötesstraff, med hänsyn till allmän laglydnad. 
Därmed ändrar HR TR:s beslut.199  

Berörd person sökte revision och yrkade ogillande av åtalet hos HD. Den ifrågavarande 
skylten innehöll inte uttryckligen något kränkande omdöme om folkgruppen zigenare. Genom 
förbudet att beträda campingplatsen, vilket enligt texten på skylten riktade sig till zigenare 
över lag, uttrycktes emellertid indirekt ett omdöme om zigenares egenskaper och uppträdande 
som måste anses nedsättande för folkgruppens anseende. Detta nedsättande omdöme utgör ett 
sådant uttryck för missaktning som avses i BrB 16:8. HD beslöt att gå efter TR och HR 
bedömning, dock höjdes antalet dagsböter.200 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi  
Genom ovanstående mål klargjordes således att inte endast direkta, utan även indirekta 
uttryck för missaktning kan utgöra hets mot folkgrupp. En skylt vid infarten till en 
campingplats, med texten ”Zigenare får ej beträda campingen”, bedömdes således uttrycka ett 
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omdöme om zigenares egenskaper och uppträdande, vilket betraktades som nedsättande för 
folkgruppens anseende.201 

Tolkningsmetod  
Genom denna dom klargjorde HD att inte endast direkta uttryck för missaktning, utan även 
indirekta uttryck, kan utgöra hets mot folkgrupp. Det föranleder oss att tro att HD i detta fall 
använt sig av en extensiv tolkningsmetod då det slutgiltiga tillämpningsområdet för en regel 
omfattar mer än ordinära fall.  

4.4 Rättsfall kopplade till ”religiösa manifestationer” kontra religions- och 
yttrandefriheten 

4.4.1 Karaduman mot Turkiet  
Målet avsåg en kvinnlig student vid ett sekulärt statligt universitet, vilket hade föreskrifter 
gällande studenters uppträdande. Dessa föreskrifter reglerade även studenternas kläder. När 
den kvinnliga studenten bröt mot föreskrifterna genom att hävda sin rätt att bära huvudduk, 
accepterades detta ej av universitetet.202 Kommissionen kom fram till att universitetets regler 
beträffande klädval var godtagbara, eftersom studenten frivilligt skrivit in sig och studerade 
vid universitetet. Detta indirekta samtycke tillskrevs bindande rättverkan.203 

Den kvinnliga studenten, född 1973 har levt i Wien sedan 1999 då hon lämnade Istanbul för 
att läsa till läkare vid universitetet i Wien. Vidare kommer hon från en traditionell muslimsk 
familj, och ser det därför som sin religiösa plikt att bära slöja.204 
 
Den 26 augusti 1997, då kvinnan studerat medicin i fem år, skrev hon in sig vid universitetet i 
Istanbul. Hon hade vid sina fyra års studier vid Bursas universitet burit slöja, och fortsatte att 
göra detta fram tills februari 1998. Den 23 februari 1998 skickades ett cirkulär ut på 
universitetet vilket stadgade att det bland annat skulle bli förbjudet att bära slöja:205 
 

“By virtue of the Constitution, the law and regulations, and in accordance with the case-law of the 
Supreme Administrative Court and the European Commission of Human Rights and the resolutions 
adopted by the university administrative boards, students whose ‘heads are covered’ (who wear the 
Islamic headscarf) and students (including overseas students) with beards must not be admitted to 
lectures, courses or tutorials. Consequently, the name and number of any student with a beard or wearing 
the Islamic headscarf must not be added to the lists of registered students. However, students who insist 
on attending tutorials and entering lecture theatres although their names and numbers are not on the lists 
must be advised of the position and, should they refuse to leave, their names and numbers must be taken 
and they must be informed that they are not entitled to attend lectures. If they refuse to leave the lecture 
theatre, the teacher shall record the incident in a report explaining why it was not possible to give the 
lecture and shall bring the incident to the attention of the university authorities as a matter of urgency so 
that disciplinary measures can be taken.”206 

 
Den kvinnliga studenten motsatte sig dock detta förbud, och den 19 mars 1999 kom den 
administrativa domstolen i Istanbul fram till att universitetet (med stöd av turkisk lag) hade 
rätt att bestämma över studenternas klädval om syftet medbestämmelsen var att upprätthålla 
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ordningen. Den 19 april 2001 avslog Turkiets högsta domstol studentens om att målet skulle 
tas upp igen.207  

 
Europadomstolen tog dock upp fallet och kom fram till att Turkiet ej brutit mot artikel 9 i 
Europakonventionen beträffande religionsfriheten. I domslutet står det även att “[…] analysis 
of the case by reference to the right to education cannot in this instance be divorced from the 
conclusion reached with respect to Article 9”. Således behandlades ej enbart statens 
ingripande beträffande studentens religiösa manifestation, även om religionsfriheten 
förknippad med artikel 9 egentligen intog den centrala platsen i rättsfallet.208 Slutsatsen blev 
dock att eftersom studenten frivilligt skrivit in sig och studerade vid universitetet, så medförde 
detta indirekta samtycke en bindande rättverkan.209 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Universitetsstudier är en frivillig utbildningsform, och således är utrymmet större när det 
gäller utfärdandet av föreskrifter eftersom studenten genom sin inskrivning och sitt studerande 
implicit godtagit förutsättningarna härför.  

4.4.2 C mot Storbritannien  
I detta mål slås det fast att inte varje handling med ett religiöst motiv eller vilken inspirerats 
av religionen, skyddas av Europakonventionens 9:e artikel.210 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
I detta mål drog Kommissionen slutsatsen att en religiös manifestation skall skyddas då det 
finns en stark anknytning (intimately linked) mellan religionen och manifestationen.211 Värdet 
av detta ställningstagande reduceras dock avsevärt, till följd av att kommissionen avstod från 
ett ställningstagande i frågan om det fanns en ”stark anknytning” mellan Islam och en 
muslimsk huvudbonad.212 

4.4.3 The House of Lords 
Aktualiteten av följande rättsfall samt dess koppling till vår problembild och frågeställningar, 
motiverar dess omnämnande, även om svensk och engelsk rätt i många stycken skiljer sig åt 
avsevärt.  

Nyligen utkom ett engelskt rättsfall avseende ett förbud mot religiös beklädnad inom skolan. 
The Court of Appeal hade först uttalat att en High School (bestående av 79% muslimer) 
förnekat en av sina elever rättigheten att bära jihab, vilket betraktades som ett uttryck för en 
religiös manifestation, och således ansågs skolans agerande oförenligt med 
Europakonventionen. Skolan kom dock att överklaga beslutet till the House of Lords som 
med anförandet att skolan "taken immense pains to devise a uniform policy which respected 
Muslim beliefs" kom till slutsatsen att skolans agerande var lagenligt.213  

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
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The House of Lords domslut fastslår att det är upp till varje skola att i samråd med föräldrarna 
besluta om elevernas klädval.214 Det är dok ej osannolikt att domstolens beslut kommer att 
överklagas till Europadomstolen.  

4.4.4 Tyska författningsdomstolen: uttalande om förbud mot huvudduk  
Rättfallets koppling till vår problembild och frågeställningar, motiverar dess omnämnande. 
Svensk rätt är även i många stycken lik tysk rätt, även om omnämnd neutralitetsplikt ej 
förekommer för statsanställda i Sverige. 
 
Om vi jämför nedanstående TR:s beslut att tillåta bärandet av turban under arbetstid, kan vi 
dra vissa paralleller med kommande rättsfall, även om detta ej aktualiserar frågan om 
förenligheten mellan religiös beklädnad och tjänstedräkt.215 

I Tyskland förbjöds en muslimsk lärare att arbeta om hon bar huvudduk. Till stöd för beslutet 
åberopades neutralitetsplikten, vilken gäller för statligt anställda. Frågan togs upp i 
författningsdomstolen, som dock ej tog ställning om förbudets tillåtlighet, utan enbart uttalade 
att frågan i lag måste beslutas av varje delstat. Den tyska delstatsrätten saknar emellertid en 
tydlig bestämmelse avseende frågan om bärandet av huvudduk inryms i neutralitetsplikten.216 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Konsekvensen av författningsdomstolens beslut om att ej ta ställning i frågan samt 
avsaknaden av en tydlig bestämmelse i delstatsrätten är att det tillsvidare är tillåtet för lärare i 
Tyskland att undervisa i huvudduk.217 

4.4.5 En komparativ belysning av förbudet gällande religiös beklädnad inom skolan 
Turkiet218, Azerbaijan samt Albanien:  
I mer än 20 år har frågan om det skall vara tillåtet att bära den islamska huvudduken i de 
offentliga skolorna gett upphov till debatt i hela Europa. I merparten av länderna har debatten 
huvudsakligen fokuserat på grundskolan. I Turkiet, Azerbaijan samt Albanien så har däremot 
diskussionen inte enbart handlat om frågor beträffande individuella fri- och rättigheter utan 
även den politiska betydelsen av den islamska huvudduken. Dessa stater är de enda utav 
Europakonventionens medlemsstater som infört regler beträffande bärandet av islamsk 
huvudduk på de statliga universiteten.219 

Frankrike: 
I Frankrike betraktas sekularismen som en av hörnstenarna av de republikanska 
värderingarna. Därför lagstiftade man i mars 2004 i enlighet med de sekulära värderingarna, 
och beslutade om att förbjuda elever i grundskolan från att bära symboler eller kläder vilka 
utgjorde en religiös manifestation. Vidare skall skolans regler stadga att disciplinära påföljer 
skall vidtas genom dialog med eleven. Lagen gäller enbart för statlig grundutbildning, men ej 
för statliga universitet. Således gäller det franska förbudet all religiös beklädnad, och ej enbart 
den muslimska slöjan eller burqan. Till och med överdimensionerade kors kan falla under 
förbudet.220 
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Belgien: 
I Belgien finns inget generellt förbud mot bärandet av religiösa symboler inom skolan.221 
 
Österrike, Tyskland222, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz samt 
Storbritannien223:  
Dessa länder tillåter sina elever att bära den islamska huvudduken inom det statliga 
skolsystemet.224 

Tjeckien, Slovakien, Grekland, Polen samt Ungern:  
Frågan om bärandet av den islamska huvudduken inom skolan har ännu ej gett upphov till 
någon ingående debatt beträffande ett förbud i lag.225 

4.4.6 Stockholms tingsrätt 1987-06-11 mål nr T 3-107-86 
En sikhisk spärrvakt anställd hos SL hävdade sin rätt att bära turban även på arbetstid, då han 
ansåg detta utgöra en religiös manifestation. Spärrvakten blev på grund av ställningstagandet 
avstängd från sitt arbete i två dagar och sedan omplacerad. Domstolen tolkade kollektivavtalet 
på så vis att mannen inte fick omplaceras som spärrvakt med motiveringen att han ej 
uppfyllde kraven på tjänstedräkt, eftersom en tolkning vilken medför ett förbud mot turban 
förvisso skulle vara överensstämmande med kollektivavtalet, men kollidera med andra viktiga 
intressen, såsom religionsfriheten. 226 

Kommentarer till rättsfallet: Kärnpunkten – ratio decidendi 
I detta mål var domstolen tvungen att väga olika motstående intressen mot varandra; 
religionsfriheten kontra allmänhetens behov av att snabbt kunna urskilja SL:s personal. TR 
kom dock fram till att det allmänheten bör vara tillräckligt fördomsfri för att hantera en sådan 
risk.227 

Tolkningsmetod 
I ovanstående rättsfall valde domstolen att sätta religionsfriheten i centrum, och valde således 
att tolka lagen mot bakgrund av fri- och rättighetsskäl. Enligt rättsskiparen hade det svenska 
samhället råd att visa vidsynthet, och särskilt då det ej fanns några säkerhetsskäl vilka 
föranledde bärandet av uniformsmössa istället för turban.  

4.5 Praxis från JK gällande tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp 

4.5.1 JK 1991-11-27  
En man anmälde tidningen Hälsinge-Kuriren för en artikel, som han ansåg innehöll 
nedsättande påståenden om judar. JK valde att inte inleda en förundersökning med 
hänvisning till instruktionen i TF 1:4. 

En man har till JK anmält tidningen Hälsinge-Kuriren för en artikel med rubriken 
”Allvarligare T?”. Artikeln innehöll en recension av boken ”Det sanna livet”. Mannen ansåg 
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att artikeln innehöll nedsättande påståenden om judar. Han påpekade särskilt uttalanden om 
”den inbyggda krämarmentaliteten hos judarna och viljan att roffa åt sig så mycket som 
möjligt”.228  
 
Vidare i anmälningen anfördes att flyktingproblemen verkade bli allt mer omfattande samt att 
spridningen över hela världen blev allt större. I takt med detta skulle också anarkin öka, vilket 
den ökade nynazismen skulle vara ett exempel på. Utifrån detta perspektiv var boken 
högaktuell.229  
 
JK hänvisade till TF 1:4, och framhöll att vid hans granskning av artikeln, fastnat vid ett antal 
uttryckssätt. Det ena var ”man kan ju alltid fundera över varför judarna i alla tider förföljts. Är 
det den inbyggda krämarmentaliteten hos judarna och viljan att roffa åt sig så mycket som 
möjligt?” De andra uttalanden handlade om Hitler, som ung konstintresserad, blev drabbad i 
Wien när han stötte samman med judarna samt att judarna inte verkade ha lärt sig något av 
läxan, utifrån hur de agerade på Västbanken och i Gaza-remsan. JK fann att det första 
uttalandet om judars krämarmentalitet ej kunde ges mer än en innebörd, än att den var klart 
nedsättande för den judiska folkgruppen. Däremot var de två följande uttalanden 
dubbeltydiga, då yttrycket ”drabbad” och ”läxan” ej kunde ges en klar innebörd. JK valde att 
gå på ”den mest förmånliga tolkningen det vill säga att texten ej hade en nedsättande 
innebörd”. Vidare anförde JK att endast en liten del av artikeln, det ovan sagda, som kunde 
falla in under begreppet hets mot folkgrupp, då det endast var det som skiljde sig mot det i 
övriga skrivna.230 
 
JK bedömde det som ”tveksamt om det nedsättande uttryckssättet […] (hade) den omfattning 
och karaktär att en fällande dom för hets mot skulle kunna påräknas”. I det fallet valde JK att 
inte inleda en förundersökning med hänvisning till instruktionen i TF.231 

Kommentarer till anmälningen: Kärnpunkten – ratio decidendi 
JK valde att inte inleda en förundersökning med hänvisning till instruktionen i TF232, där det 
kortfattat framgår att den som dömer i ett tryckfrihetsmål hellre skall fästa sin uppmärksamhet 
på ämnet och tanken än på uttryckets lagstridighet samt på syftet hellre än på 
framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla. I ovanstående fall såg JK till att 
hellre fria än fälla, då det fanns flera olika tolkningar av uttryck som förekom i artikeln, samt 
att uttalandena endast rörde sig om en liten del av artikeln, vilket således gjorde att brottet 
hets mot folkgrupp ej kunde aktualiseras.  

4.5.2 JK 1993-10-05  
Tidningen Expressen genomförde 1993 en kampanj ”Svart på vitt” om invandringen i 
Sverige. En man anmälde tidningen för deras ”omdömeslösa inriktning och utformning” till 
JK. Aktualiserat tryckfrihetsbrott: hets mot folkgrupp.  

En man hade anmält tidningen Expressen och deras kampanj ”Svart på vitt”, i vilken den 
bedrev de åtgärder som var möjliga på löpsedlar, affischer och i tidningens spalter. Mannen 
anförde att kampanjen ”genom sin omdömeslösa inriktning och utformning och genom sin 
omfattning på ett ansvarslöst sätt underblåst människors benägenhet för känslor av rädsla, 
                                                 
228 JK 1991-11-27 (Dnr. 3673-91-30) (2006-04-27) Rättsbanken 
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230 A.a.  
231 A.a.  
232 TF 1:4 1st 
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förakt eller fiendskap inför det som i det egna perspektivet ter sig främmande eller okänt eller 
udda eller svagt”.233 På grund av det hade dem som ville ”försvara” till exempel – som anges i 
anmälningen – personer som är politiska flyktningar, invandrare, utlänningar, mörkhyade 
etcetera drabbats och blivit skrämda. Mannen anförde vidare att det i förlängningen även 
påverkade till att försvaga allmänhetens förtroende ”… för samhällets legitima åtgärder mot 
det ökade våldet…”. På grund av att undertrycka kunskapen om dessa följder genom det 
kommersiella syfte ansåg mannen att Expressens ledning gått över gränsen för vad som var 
godtagbart.234 
 
JK tog del av ett antal affischer som ingick i denna kampanj utgiven av Expressen, för att se 
om de utgjorde tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Affischerna innehöll en bild och en text 
nedanför, sammanlagt bedömdes sex olika affischer.235  
 
Den första affischen hade en bild med ett otal bedjande muslimer, texten under löd ”Klart 
grabben skall ha en moské” –Svart på vitt. Läs om invandringen. EXPRESSEN.” JK:s 
bedömning var att den kunde ge upphov till flera olika tolkningar, men kunde dock ej finna 
innehållet såsom tryckfrihetsbrott. Den andra affischen hade en bild på drottning Silvia, med 
texten som löd: ”Nog kan invandrare lyckas i Sverige – Svart på vitt. Läs om invandringen. 
EXPRESSEN”. Inte heller den kunde JK bedöma som tryckfrihetsbrott. Den tredje affischen 
illustrerade ett svart ansikte av en man bland ett otal andra huvuden. Under bilden stod: ”Kärt 
barn har många namn – Svart på vitt. Läs om invandringen. EXPRESSEN”. JK gjorde samma 
bedömning här som vid den första affischen. Den fjärde affischen visade en bild på en blond 
person som satt ensam på en sten och såg ut över blånande skogar och sjöar, med en text som 
löd: ”Jag har inget emot invandrare, men vi har inte plats – Svart på vitt. Läs om 
invandringen. EXPRESSEN”. JK ansåg ej heller här att tryckfrihetsbrott förelåg. Det femte 
affischen visade en bild på en ”muslimsk kvinna vars ansikte (var) täckt så att endast ett öga 
(kunde) skymtas”. Under löd texten: ”Kommer hon någonsin att spela på Bingolotto? – Svart 
på vitt. Läs om invandringen. EXPRESSEN”. JK gjorde samma bedömning här som med den 
första, då det fanns möjlighet att tolka den olika. Den sista och sjätte affischen visade en bild 
på den svenska flaggan där det gula korset ändrats till att likna ett hakkors, under löd texten: 
”United colors of Sweden – Svart på vitt. Läs om invandringen. EXPRESSEN”. JK fann ej 
heller här att brott mot tryckfrihetsförordningen begåtts, då den måste ses som en helhet och i 
sitt sammanhang. Således avslutade JK ärendet.236  

                                                 
233 JK 1993-10-05 Dnr. 2923-93-30 (2006-04-27) Rättsbanken 
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Kommentarer till anmälningen: Kärnpunkten – ratio decidendi 
JK framhöll att de aktuella affischerna ej utgjorde tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp, dels 
på grund av att affischernas budskap gav upphov till olika tolkningar, dels att affischerna 
måste ses i sin helhet och sammanhang, vilket stipuleras i TF:s instruktion 1:4.  

4.5.3 JK 1997-01-16  
En mycket känd person inom idrottsvärlden, uttalade sig kontroversiellt om VM grälet i 
Afrika, vilket objektivt sett uttryckte missaktning för en folkgrupp, vilken publicerades i 
Aftonbladet. Dock avskrivs ärendet för vidare utredning.  

1996 innehöll tidningen Aftonbladet en intervju med presidenten för det europeiska 
fotbollsförbundet (UEFA). Intervjun hade rubriken: ”Svenske fotbollsbasen talar ut om VM 
grälet i Afrika.” Intervjun handlade om presidentens ställning som fotbollsledare samt olika 
fotbollsfrågor. Presidenten som nyligen hade gjort en resa till Sydafrika delgav intervjuaren 
några av hans erfarenheter, ”När jag kom ner till Sydafrika var hela salen full av svartingar 
och det blev jävligt mörkt när de sitter tillsammans. Är de dessutom ilskna så är det inte så 
jävla muntert”. Vidare svarade han på frågan hur det kommer sig att svarta är så duktiga 
fotbollsspelare: ”Jag vet ju inte vad som är inbyggt i den svarta rasen men jag har konstaterat 
att de inte tycker om att simma”, med tillägget då intervjuarens reaktion var ”?”, ”Det finns ju 
inga svarta tävlingssimmare! Inte hockeyspelare heller, förresten. De springer och löper och 
slåss och hoppar och spelar fotboll och vad du vill”.237 
 
Dagen efter intervjun innehöll tidningen flera artiklar som rörde presidentens uttalanden. Där 
bad även presidenten själv om ursäkt, då han ångrade sina uttalanden, med tillägget att han 
inte var rasist.238  
 
Det inkom flera anmälningar i samband med den publicerade artikeln, vilka vidarebefordrades 
till JK. Anmälningarna togs upp som ”anmälningar rörande brottet hets mot folkgrupp”.  
JK tog således del av de artiklar som publicerats i samband med intervjuartikeln.239  
 
JK:s bedömning grundade sig i TF 1:1 3 st. där det skall ”stå envar fritt att meddela uppgifter 
och underrättelser i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till bl.a. 
tidningsredaktioner i alla de fall då något annat inte är föreskrivet”, enligt TF.240  
 
Vidare anfördes stadgandet om ansvarsregler, men då detta ej är av intresse här, lämnar vi det 
hän. Dock är vi tvungna, utifrån denna anmälan, säga att presidenten i detta fall ej själv skulle 
kunna bli ansvarig för de uttalanden han gjort, utan istället Aftonbladets ansvarige utgivare. 
Samt att JK gjorde bedömningen att uttalandena gjordes av ” en inom idrottsvärlden mycket 
känd person vars åsikter i skilda frågor med anknytning till idrottsvärlden torde tillmätas ett 
betydande allmänintresse”.241 
 
JK prövade anmälningarna mot denna utgångspunkt, till vilken han ifrågasätta det första av de 
ovan angivna uttalanden, vilket objektivt sett ansågs ”uttrycka missaktning för en folkgrupp 
på sätt som omfattas av brottet hets mot folkgrupp”. Dock ansågs det ej kunna göra samma 
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bedömning gällande de övriga uttalanden. Där framgick till och med att något uttalande 
skildrade en positiv uppfattning om dessa personer som idrottsmän – och kvinnor.242 
 
JK gjorde bedömningen att tidningen Aftonbladets syfte med att återge presidentens 
uttalanden, ej var för att uttrycka missaktning för någon folkgrupp, utan ansågs utgöra ett 
inslag i nyhetsrapporteringen, i vilken åsikter och uttalanden av en känd person återgavs.243 
 
JK medgav dock att uttalanden kan ”anses kontroversiella”, och således bestreds de. 
Uttalanden borde ses i sitt sammanhang. JK fann mot bakgrund av det ovan anförda och med 
instruktionen i åtanke, att ”något brott mot (TF) ej har begåtts genom publiceringen av de 
kritiserade uttalandena”. Ärendet avskrevs.244  

Kommentarer till anmälningen: Kärnpunkten – ratio decidendi 
Återigen hänvisar JK till instruktionen i TF 1:4 i sina motiveringar, till varför anmälan ej 
utgör tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.  

De faktorer som gjorde att JK avskrev detta ärende var dels att det var en mycket känd person 
som fällt uttalanden, vilket gav uttalandet ett allmänintresse, dels bedömningen att 
Aftonbladet ej hade som syfte att uttrycka missaktning, genom att publicera presidentens 
uttalanden samt att uttalandena måste ses i ett vidare sammanhang. JK var dock medveten om 
att det ena uttalandet, objektivt sett, uttryckte missaktning, men valde ändock att avskriva 
ärendet.245  

Tolkningsmetod 

I detta ärende, liksom med de två ovanstående ärendena, framgår ej någon tydlig 
tolkningsmetod. Vi har dock gjort bedömningen att JK använt sig utav en restriktiv 
tolkningsmetod i alla tre fallen, när JK kommit fram till sitt beslut att avskriva ärendena utan 
någon ytterligare undersökning. Vi styrker denna bedömning till följd av att de uttalanden 
som JK granskar ej faller inom ramen för det straffbara området, då de bland annat varit 
möjligt att tolka dem på olika sätt. I det sistnämnda fallet, där Aftonbladet publicerat 
uttalanden från en känd person från idrottsvärlden, tycker vi –förutom den restriktiva 
tolkningen – även skönja en teleologisk tolkning, på grund av att JK där såg till lagens 
ändamål och syfte, i det här fallet instruktionen i TF 1:4, när han valde att avskriva ärendet 
trots att ett visst uttalande objektivt sett uttryckt missaktning mot en folkgrupp.  
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5 Trender 
I detta kapitel redovisar vi hur trenden ser ut beträffande rättstillämpningen gällande brottet 
hets mot folkgrupp, det vill säga ger åtal ofta upphov till fällande eller friande domar, och 
kan man peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra? 

5.1 Hur ser rättspraxis ut gällande BrB 16:8 hets mot folkgrupp? 
Efter den fällande domen i målet NJA 1996 s 577 kom domstolarna i högre grad att pröva mål 
gällande hets mot folkgrupp. Av ovanstående fall kan vi även dra slutsatsen att det främst är 
två handlingskategorier vilka åtalas; ”Hitlerhälsning”, möjligen i kombination med utropandet 
av ”Sieg Heil” samt bärandet av symboler förknippade med nazism eller rasism.246 

Genom bland annat ”Zigenarmålet” har bestämmelsen om hets mot folkgrupp även fått en 
utbredd tolkning, och omfattar således också indirekta uttryck för rasism och 
främlingsfientlighet.247 

Genom HD:s dom gällande pingstpastorns uttalanden om homosexuella ser vi dock en 
förändring av trenden gällande brottet hets mot folkgrupp. Vi har hela tiden gått mot en allt 
hårdare lagstiftning, vilken med tiden fått mer vidsträckta rekvisit samt kommit att omfatta 
fler skyddsobjekt. I HD:s resonemang angående det aktuella rättsfallet märks en tydlig ovilja 
att fria pastorn, och då särskilt när detta egentligen strider mot BrB 16:8, och den tolkning 
som kan göras av paragrafen mot bakgrund av förarbetena. HD låter dock ej förarbetena ge 
dem avgörande vägledning utan förlitar sig istället på praxis från Europadomstolen. Således 
verkar det onekligen som om Sveriges anslutning till Europakonventionen här spelar HD ett 
”spratt” då domstolen i sin bedömning offrar BrB 16:8 vidsträckta tillämpningsområde till 
förmån för religionsfriheten. Den andra sidan av myntet är dock att vår yttrandefrihet i 
religiösa sammanhang genom domslutet stärks avsevärt. Att HD valde att fria frikyrkopastorn 
är dock ej särskilt sensationellt med hänsyn till stadgandet i RF 2:23 och de 
lagtolkningsmetoder som föreskrivs i paragrafens förarbeten. Vid en verklig lagkonflikt 
mellan Europarättes och den inhemska rättens stadganden ges Europakonvention i princip 
alltid företräde, och i det ifrågavarande fallet valde HD att ge BrB 16:8 en mer restriktiv 
tolkning än vad som föreskrivs i dess förarbeten. Således begränsades dess 
tillämpningsområde i syftet att göra BrB bestämmelse förenlig med Europakonventionen. 

För att sammanfatta trenden skulle man således kunna påstå att man genom HD:s domslut 
angående den frispråkiga pastorn har stort utrymme att framföra missaktande uttalanden om 
utsatta folkgrupper, så länge som dessa uttalanden kan härledas till religiös skrift. Däremot 
finns inte ett lika stort svängrum för nazistiska uttalanden eller meddelanden. Här kan man i 
stort sett enbart förvänta sig en friande dom vid tveksamheter gällande spridningsrekvisitet. 
För en utförlig diskussion beträffande trender hänvisas läsaren dock till rubriken 6.8 i 
analyskapitlet; Hur ser trenden ut beträffande rättstillämpningen gällande brottet hets mot 
folkgrupp, det vill säga ger åtal ofta upphov till fällande eller friande domar, och kan man 
peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra? 

5.2 Hur ser rättspraxis ut gällande TF 7:4 11p hets mot folkgrupp? 
I enighet med de ovan redovisade fallen är JK:s hänvisningar till instruktionen i TF 1:4 
frekvent förekommande, när JK beslutar att ej väcka åtal. I normalfallet låter JK saken bero, 

                                                 
246 SOU 2000:88 s. 208 
247 A.bet. s. 208 



47 

men utfärdar ett kritiskt uttalande.248 Detta gäller i synnerhet brottet hets mot folkgrupp. 
Orsaken kan enligt Persson vara, att brottet hets mot folkgrupp ej har någon 
”försvarlighetsbedömning inbyggd”.249 Vidare menar Persson att instruktionen verkar ha olika 
roller hos JK, vilket ger upphov till misstanken att instruktionen används på olika sätt.250 
Detta uttalande förstärks genom den undersökning Holst gjort för Svenska 
Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter om tryck- och yttrandefrihetens gränser. 
Holst misstänkte, då hon konstaterade att av de cirka 600 fall som inkom JK mellan 1997-
2001 endast var nio åtal som väcktes, att JK fungerar som en bromskloss när det gäller 
prövningen av tryck- och yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.251 Det skall dock påpekas 
att de fall som undersökts även gäller yttrandefrihetsbrott enligt YGL, vilket vi i denna 
uppsats ej avser att undersöka. Det är dock viktigt att peka på den trend som verkar råda när 
det gäller det fåtal fall som väcks just gällande brottet hets mot folkgrupp. Holst får dessutom 
medhåll från en hovrättsassessor hos Justitiekanslern, vilken bekräftar att JK är mer sparsam 
med att väcka åtal, än vad allmänna åklagare är.252  

Ett fall vi tycker är av vikt att belysa ytterligare är fallet från 1997, där en mycket känd person 
från idrottsvärlden uttalat sig kontroversiellt om svarta i en intervju i Aftonbladet. Där kom 
JK fram till att personen i fråga ej kunde åtalas, på grund av de ansvarsregler som finns i TF. 
Dock ansågs att det ena uttalandet, i princip, var objektivt uppfylld för att tolkas som 
missaktning av folkgrupp, men att JK valde att avskriva ärendet. Skälen till det var, vilket 
tidigare nämnts, att en mycket känd person uttalat sig, vilket ger det ett allmänintresse, JK 
gjorde bedömningen att Aftonbladet ej hade som syfte att uttrycka missaktning när de 
publicerade intervjun samt att artikeln måste ses i ett vidare sammanhang.  

Detta mål har varit omdiskuterat, bland annat har Persson uppmärksammat det. Han anser 
JK:s bedömning som väldigt generös. Persson ställer sig frågan ”om det publicerade 
uttalandet var att uppfatta som hets mot folkgrupp är den centrala frågan vad det är som gör 
publiceringen straffri”.253 Persson menar att fastän man ber om ursäkt eller förklarar sig, efter 
ett klanderlikt uttalande, försvinner inte brottet. Vidare säger ha att ”de motiveringar som 
ligger till grund för beslutet innebär att den gräns mellan straffbart och straffritt … riskerar att 
bli undanträngd av en betydligt mer fri bedömningsform”.254 
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6 Analys  
I detta kapitel redovisar vi ett utförligt resonemang kring de preciserade frågeställningarna, 
vilka är baserade på det material som presenterats i uppsatsen. Analysen är kritiskt 
granskande och målsättningen är att i största möjliga mån föra en objektiv diskussion kring 
frågeställningarna.  

6.1 Har brottet hets mot folkgrupp ett allt för vidsträckt 
tillämpningsområde, eller behöver rekvisiten utvidgas? 

Frågeställningen har inspirerats av Axbergers avhandling. Vid tidpunkten för hans författande 
omfattades ej homosexuella av bestämmelsen gällande hets mot folkgrupp. Under uppsatsens 
gång fann vi dock denna utgångspunkt mest aktuell och intressant med tanke på HD:s friande 
dom gällande en pingstpastors uttalanden om homosexuella, och vilka konsekvenser detta får 
för kriminaliseringens tillämpningsområde.  

Genom 2003 års lagstiftning kom även homosexuella att omfattas av BrB 16:8 och 
motsvarande förbud i TF. Till följd av HD:s bedömning av pingstpastorns uttalanden om 
homosexuella, kom dock lagens utvidgning att tolkas minst sagt restriktivt, och således 
framstår det lagstadgade skyddet för homosexuella som tämligen tandlöst. Trots goda 
intentioner från politiskt håll, ter sig kriminaliseringen av hets mot homosexuella som ett slag 
i luften. Europadomstolens praxis sätter rimligtvis stopp för kriminalisering av kränkande 
uttalanden som framförs från predikostolen.  

Behovet av skydd för homosexuella är kanske inte akut, då de även skyddas av bland annat 
bestämmelser i BrB avseende förolämpning, förtal, olaga hot eller uppvigling. Vidare kan det 
nämnas att det vid bedömningen av straffvärdet för den åtalade, utgör en försvårande 
omständighet, om brottet skett i syfte att kränka någon på grund av personens sexuella 
läggning. 

Utan hänsyn till Sveriges åtaganden till följd av Europakonventionen, skulle pastorns 
uttalanden bedömts utgöra hets mot folkgrupp, och således är det ej möjligt att utvidga 
straffbestämmelsens tillämpningsområde i detta hänseende. Följaktligen framstår det olyckligt 
nog som om Lagerqvist Veloz Rocas farhågor besannats. Hon menar nämligen att ett friande 
domslut av HD kommer att skapa en möjlighet att sprida missaktande uttalanden med 
hänvisning till utövandet av sin religion, och nog förefaller det som om så vore fallet.  

Eftersom Sverige är bunden av sina åtaganden har resonemanget kring en utvidgning av BrB 
16:8 avseende hets mot folkgrupp kommit till sin slutpunkt, då en friande dom kan förväntas 
så länge som stöd för uttalandet står att finna i religiös skrift.  

Även om pastorns agerande knappast är etiskt försvarbart, och homosexuella har all anledning 
att känna sig kränkta av mannens uttalanden, så är det i dagsläget dock sällan som våld mot 
olika folkgrupper i Sverige utövas av troende. Däremot är kopplingen stark mellan hets mot 
folkgrupp, våld och nationalsocialistiska rörelser vilka kanske utgör det största hotet mot olika 
folkgrupper i vårt land. Då dessa fäller uttalanden av det slag som förekom vid pastorns 
predikan, blir domen fällande. Med hänsyn till hetsbrottets syfte – det vill säga skyddet av 
olika folkgrupper – framstår det därför ej i rådande stund som nödvändigt att bekymra sig om 
omöjligheten att straffbelägga uttalanden under sådana omständigheter som var fallet i målet 
mot pastorn.  
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6.2 Skulle Muhammedkarikatyrerna kunna utgöra hets mot folkgrupp, 
om liknande karikatyrer publicerades i en svensk tidning? 

Att utröna svaret på ovanstående frågeställning är naturligtvis en omöjlighet, då det i sista 
hand är en fråga om avvägning från domstolens sida. I den ena vågskålen väger således av 
tradition yttrandefriheten tungt. Behovet av skydd för utsatta grupper i vårt samhälle utgör 
dock en betydande motvikt. Däremot är det av yttersta vikt att reflektera kring frågan, med 
hjälp av tillämpliga rättskällor, för att bedöma rimligheten och lagenligheten av olika domslut.  

Till att börja med kan vi konstatera att det finns vissa gränsdragningsproblem förenade med 
begreppet trosbekännelse i BrB 16:8, såtillvida att termen anknyter till en viss livsåskådning, 
men även mer allmänna åsikter. Det är just här som dilemmat uppstår, då det självklart måste 
vara möjligt att fritt kritisera en viss grupps åsikter genom olika former av satir, såsom 
karikatyrer. Svårigheten ligger följaktligen i att dra en gräns mellan åsikter och trosfrågor. 
Eftersom det enligt Axberger är omöjligt att på ett juridiskt genomförbart åtskilja 
företeelserna, så blir det ytterst en fråga om vem av parterna som skickligast argumenterar för 
sin sak. Axberger, som i sin tur refererar till lagutskottet, menar att i de fall, där det blir tydligt 
att det i första hand är åsikterna hos personerna som ingår i en viss folkgrupp, som missaktas, 
borde det finnas skäl för antagandet att det ej föreligger uppsåt att missakta ifrågavarande 
grupp. Därmed kan ansvar ej aktualiseras.  

Karikatyrer och all form av satir innebär förlöjligande av någon form. I sammanhanget kan 
det därför vara fruktbart att hänvisa till förarbetena till BrB 16:8 vari anges att förlöjligande 
inbegrips i termen ”missaktning”. Såldes framgår det av förarbetena att de händelser som 
medför att en viss grupp av personer förlöjligas, i regel straffas. Till följd av detta ansågs det 
ej tvunget att speciellt angiva att de meddelanden som anses förlöjligande sorteras inom det 
straffbara området. 

Lagutskottet uttalade även att konstnärliga framställningar - således även karikatyrer - fått en 
framträdande roll i den politiska debatten. De konstnärliga framställningarna innebär ofta att 
man förlöjliga de grupper man ej gillar. Enligt det förslag i propositionen som lades fram, 
uttalade Lagutskottet att skyddet mot förlöjligande enligt det aktuella lagrummet är 
långtgående, om förlöjligandet grundar sig på de skyddskategorier vilka återfinns i BrB 16:8. 
I dessa fall menar Lagutskottet att det ej råder någon tvekan om dess bedömning.  

För slutsatser utifrån ovanstående resonemang, se nedan.  

6.3 Kan ett utvidgat skydd för hets mot folkgrupp begränsa 
yttrandefriheten? 

Kampen tycks alltid stå mellan två skyddsvärda intressen; yttrandefriheten kontra behovet av 
skydd för utsatta samhällsgrupper. Balansgången är naturligtvis svår, då trycket på vårt 
samhälle att anpassa lagstiftningen i syfte att tillförsäkra bland annat sina ”nya” medborgare 
en dräglig tillvaro vari de behandlas med respekt, är pressande. I sin nuvarande utformning 
framstår dock skyddet beträffande hets mot folkgrupp som ofullständigt, men detta 
återkommer vi till i de lege ferenda resonemanget nedan. Just vår långa tradition av 
yttrandefrihet gör även att inskränkningar av rättigheten genom olika förbudsstadganden 
betraktas med misstänksamhet och skepsis. Samtidigt skulle ett utökat skydd för bland annat 
våra ”nya” medborgare innebära att pressen inte bara kommer att begränsa sitt skildrande av 
olika invandrargrupper av rädsla för att stämplas som främlingsfientliga, utan även av rädsla 
för att bryta mot lagens påbud. Naturligtvis kommer dock ribban för det tillåtna att sättas 
genom olika prejudikat, vilket klargör lagens tillämpningsområde tillfullo.  
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Med hänsyn till allmänhetens reaktioner tycks dock politiker stundom förhasta sig i 
lagstiftningsprocesser, i sina försök att blidka opinionen. Eftersom domstolarna i hög 
utsträckning är bundna utav förarbetena skulle därför en – om än i all välmening författad – 
utvidgning av skyddet för hets mot folkgrupp kunna begränsa yttrandefriheten. Pressens frihet 
att kritiskt granska och uttala sig kring skyddsobjekten kan därmed begränsas på ett 
otillfredsställande sätt, vilket gör att förhållanden beträffande BrB 16:8 skyddsobjekt enbart 
kan belysas från ”den ljusa sidan”. 
 

6.4 Kan en positiv definition av yttrandefriheten istället utgöra en 
begränsning av denna rättighet? 

Med en positiv definition av yttrandefriheten avses att allt som inbegrips däri skall uppräknas 
i lagtext. Fördelen med en sådan konstruktion av rättigheten är att några oklarheter kring dess 
gränser svårligen uppstår. I takt med att nya mål prövas kommer paragrafens räckvidd att 
utökas, nya stadganden kommer att införas och förlegade tas bort. Vid ett första påseende kan 
en konstruktion av detta slag verka rättssäkert, eftersom det klart och tydligt framgår vad som 
är tillåtet, och det oomnämnda faller således utanför.  

Detta är dock ej fallet, då det vid en positiv rättighetsdefinition uppstår en omfattande gråzon. 
En handling som ligger nära en av de uppräknade rättigheterna, kanske faller inom det legala 
området, eller kanske utanför. Konstruktionen inverkar vidare negativt på yttrandefriheten så 
till vida att det oomnämnda möjligen skulle kunna vara tillåtet, men det krävs ett prejudikat 
för att säkert fastställa om så är fallet. Således kommer det stora flertalet att begränsa sina 
yttranden till att hålla sig inom den föreskrivna legala ramen. 

Vid en positiv definition av yttrandefriheten kommer ”frispråkighet” följaktligen att bli en 
dyrköpt lyxvara, förbehållet för personer av viss samhällsposition, det vill säga – de som har 
råd att driva och förlora en rättsprocess. Gemene man och mindre bemedlade forum för 
tankeutbyten kommer däremot att begränsa sin yttrandefrihet, då den ekonomiska förlusten 
framstår som en större förlust än avsaknaden av åsiktsutbyten.  

Dagens konstruktion av vår grundlagsstadgade yttrandefrihet består bland annat av RF 2:1 1p 
där yttrandefriheten beskrivs som ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Följaktligen är spelrummet tämligen 
fritt för vad som får yttras i det offentliga rummet. I RF 2:12 2st nämns även att begränsningar 
av yttrandefriheten aldrig får sträckas så långt att de utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen eftersom detta skulle strida mot folkstyrelsens grundvalar. Just den fria 
åsiktsbildningen är kanske den främsta orsaken till vikten av en oinskränkt yttrandefrihet (så 
långt det är möjligt med hänsyn till andra skyddsvärda intressen). Faran är liksom nämnts 
ovan att en positiv definition av yttrandefriheten leder till att enbart de bättre bemedlade vågar 
sätta agendan för vilka frågor som får aktualiseras i det offentliga rummet. Konsekvensen blir 
därmed att den politiska debatten kommer att snedvridas på ett oacceptabelt sätt, vilket ej är 
förenligt med vår definition av ett demokraftiskt samhälle. 

6.5 Kan ett förbud mot att bära burqa alternativt ett förbud mot slöja 
utgöra hets mot folkgrupp alternativt en kränkning av yttrande- och 
religionsfriheten? 

Frågan om ett förbud mot bärandet av viss religiös klädsel kan sägas utgöra hets mot 
folkgrupp är både högaktuell och intressant, eftersom vi i Sverige, men även i flertalet 
europeiska länder under de senaste åren sett ett ökat inflöde av människor med annan kulturell 
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och religiös bakgrund. Skolverket har förvisso ej rekommenderat något uttryckligt förbud mot 
varken burqa eller slöja, men uttalat att den ”religiösa manifestation” som bärandet av en 
burqa eller slöja kan utgöra, skall underordnas skolans pedagogiska uppdrag om dessa 
intressen skulle vara oförenliga med varandra. Ur ett perspektiv kan man fråga sig varför man 
väljer att förhindra just muslimska kvinnor från att fullt ut använda sig av yttrande- och 
informationsfriheten i just religiösa och kulturella frågor, när till exempel en sikh tillåts att 
bära sin huvudbonad? Även om detta för vår uppsats kan ses som en liten utvidgning av 
ämnet, så anser vi att kopplingen mellan religions- och yttrandefriheten samt brottet hets mot 
folkgrupp är stark, vilket således medger utvikningen med anknytning till just 
religionsfriheten.  

Att ett förbud mot muslimska kvinnor att bära ”religiös klädsel” pekar onekligen ut en grupp 
av personer med anspelning på trosbekännelse. Varför ej förbjuda den judiska kalotten eller 
den sikhiska turbanen? Den andra frågan av relevans är vad som i lagens mening läggs i 
begreppet ”uttrycka missaktning”? I propositionen avser man med begreppet missaktning att 
yttringar som är nedsättande eller förnedrande för viss folkgrupp, till exempel på grund av 
trosbekännelse utgör hets mot folkgrupp. Frågan att ta ställning till är då om ett förbud mot att 
bära burqa eller slöja utgör en så grov kränkning mot gruppen muslimska kvinnor, på grund 
av deras trosbekännelse, att det kan klassas som hets mot folkgrupp? Detta är ytterst ett 
politiskt ställningstagande, men naturligtvis i högsta grad också en fråga om hur domarna i sin 
bedömning väljer att tolka lagen. I rådande stund har Skolverket ej rekommenderat ett förbud 
av angivet slag, men det är ej otänkbart att ett förbud mot burqa eller slöja kommer att införas 
av en skola inom de kommande åren, och då återstår det att se hur politikerna samt 
domarkåren kommer att hantera frågan i relation till yttrande- och religionsfriheten samt inte 
minst brottet hets mot folkgrupp.  

En gångbar lösning skulle eventuellt kunna vara att införa ett förbud mot alla slags ”religiösa 
uniformer”. Således undviker man problematiken kring utpekandet av ”en grupp”, utan all 
religiös beklädnad inom skolans väggar görs otillåten. Detta gör dock inte frågan om elevens 
rätt till en oinskränkt yttrande- och religionsfrihet mindre akut, men tar i gengäld udden av 
rekvisitet ”en grupp”. I våra ögon är detta den mest gångbara vägen att gå, speciellt med 
hänsyn till den känsliga situation vi i dagsläget befinner oss i. Hot om våld och sanktioner 
skall naturligtvis inte tillåtas påverka rättsreglernas utformning. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att undvika åtgärder vilka kan tolkas som en konsekvens av islamofobi, om detta är både 
möjligt och rimligt med avseende på dess syfte och konsekvenser. Härvid åsyftas främst 
följderna av publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i danska Jyllands-Posten. Danska - 
men även övriga nordiska - ambassader runt om i mellanöstern utsattes för hot och våld, 
samtidigt som ett flertal företag med anknytning till Danmark – men även övriga norden – 
fortfarande upplever ett enormt ekonomiskt avbräck till följd av köpbojkotter. Följaktligen 
ligger det nära till hands att dra slutsatsen att en åtgärd från svensk sida, vilken kan komma att 
betraktas som ett hinder för utövandet av Islam, uppmärksammas inom den muslimska 
världen. Drar man paralleller till reaktionerna på karikatyrerna, samt har i åtanke att det ej 
finns någon garanti för att någon geografisk eller politisk åtskillnad mellan Sverige och 
Danmark kommer att uppmärksammas, kan följderna för hälsa, liv och näringsverksamhet 
med svensk anknytning, bli katastrofala. Till sist förtjänar det att tilläggas att ett förbud mot 
just burqa eller slöja även skulle kunna skapa motsättningar inom skolans värld, där en 
upplevd rangordning mellan olika religioner kan tänkas uppstå.  

Eftersom ingen domare är helt fri från värderingar, är domslutet avseende om ett förbud mot 
burqa kan anses utgöra hets mot folkgrupp alternativt en kränkning mot religions- och 
yttrandefriheten, långt ifrån lätt att förutse. Till vägledning för domstolens avgörande finns ett 
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antal paragrafer i svensk rätt att ta hänsyn till, liksom Europarättslig praxis. Utöver detta finns 
även internationella konventioner på området. 

Om vi tillåter oss att först titta på existerande praxis ser vi att Kommissionen gjort ett mycket 
viktigt ställningstagande i frågan angående ett förbud mot vissa former av religiös beklädnad. 
Kommissionen kom fram till att ett universitet har rätt att förbjuda slöja, eftersom 
universitetsstudier är en frivillig utbildningsform. Frivilligheten medför således enligt 
Kommissionen, att studenten indirekt godkänt universitetets existerande regelverk, och detta 
samtycke tillskrivs därför bindande rättverkan. Frivillighet är följaktligen kärnan i 
Kommissionens resonemang, det vill säga ett förbud mot slöja och burqa skulle förmodligen 
vara förenligt med existerande Europarätt när det gäller alla frivilliga utbildningsformer, och 
således borde detta även inbegripa studier vid ett svenskt gymnasium. När det gäller 
grundskolan, vilken är obligatorisk, finns däremot inget implicit godkännande av skolans 
regelverk från elevens sida, och således blir frågan om ett förbud mot viss religiös beklädnad 
mer problematisk.  

För det första kan vi konstatera att religionsfriheten fastslås av RF:s andra kapitel. Den 
svenska grundlagen förbjuder således en bestämmelse vilken direkt riktar sig mot någon viss 
religionsutövning. Om det framstår som otvivelaktigt att bestämmelsen avser att hindra en 
specifik religiös riktning, är det även oväsentligt om stadgandets formulering är generell till 
sin natur.  

Vad menas då med begreppet religion, och tillåter vår grundlag alla former av ”religiösa 
manifestationer”? Med hänsyn till förarbetena till RF måste svaret bli nekande då det däri 
anges att det i definitionen av begreppet religion inbegrips att trosläran ej bör störa samhällets 
lugn eller orsaka allmän förargelse. Följaktligen omfattas inte enbart brottsliga handlingar, 
utan även handlingar som eljest är förargelseväckande. Kanske löser stadgandet i förarbetena 
problemet med att BrB 16:8 rekvisit ”en grupp” då domstolen skulle kunna argumentera att en 
heltäckande burqa möjligen skulle kunna störa samhällets lugn och skapa allmän förargelse 
till skillnad från mindre iögonfallande och täckande religiösa beklädnader. Om så anses vara 
fallet omfattas således inte detta inslag av religionsutövning av vår lagstadgade 
religionsfrihet. Därmed skulle ett förbud mot att bära burqa ej utgöra hets mot folkgrupp. 
Enligt vår åsikt bör man dock ifrågasätta rimligheten beträffande ett resonemang om burqans 
förargelseväckande inverkan på allmänheten, då detta bör betraktas som ett uttryck för 
otidsenlig inskränkthet.  

Svensk rätt utgör dock ej en isolerad ö, i ett hav av olika rättssystem och internationella 
regelverk. Vi har genom vårt medlemskap i EU samtyckt till att underkasta oss avgöranden 
från Kommissionen som uttryckt att det krävs ett starkt samband mellan religion och 
manifestation, för att en religiös manifestation skall erhålla skydd. Värdet av detta 
ställningstagande reduceras dock avsevärt, till följd av att kommissionen avstod från ett 
ställningstagande i frågan om det fanns en ”stark anknytning” mellan Islam och en muslimsk 
huvudbonad. Således ger detta uttalande ej domstolarna någon nämnvärd vägledning vad 
avser ett förbud mot burqa eller slöja kontra religionsfriheten Avgörandet om vad som kan 
anses utgöra ett ”starkt samband” faller på den nationella domstolen, och följaktligen medför 
ett förbud mot burqa ej per automatik en kränkning av religionsfriheten med hänsyn till 
Europarätten. Om en nationell domstol däremot skulle finna att det förelåg ett starkt samband 
mellan religionen och manifestationen, men ändock väljer att betrakta ett förbud mot 
beklädnaden som lagenligt, så skulle detta beslut kunna strida mot Europarätten.   

Till sist kommer vi då fram till frågan om ett förbud mot burqa skulle kunna utgöra en 
kränkning mot yttrandefriheten. Här vill vi referera till propositionen 1975/76:209 vari anges 
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att religionsfriheten framstår som ett omfattande rättighetskomplex innefattande 
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet samt föreningsfrihet. Av detta stadgande bör 
man dra slutsatsen att RF:s friheter flyter in i varandra på ett sätt som omöjliggör en 
fullständig distinktion. En begränsning i en av friheterna medför således konsekvenser för 
övriga rättigheter. Lagerqvist Veloz Roca anför i sin artikel att ett förbud mot slöja eller burqa 
utgör en inskränkning av elevens möjligheter att använda sig av yttrandefriheten, och då 
speciellt med avseende på religiösa frågor. I RF stadgas det att religionsfriheten får begränsas 
för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, samt att 
inskränkningar ej får göras enbart på grund av religiös åskådning. Yttrandefriheten får 
begränsas med hänsyn till bland annat allmän ordning, och vid inskränkningar i denna 
rättighet skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet i religiösa 
angelägenheter. 
 
Om vi för ett ögonblick tillåter oss att återknyta till resonemanget kring religionsfriheten så 
framkom det att ett förbud mot burqa skulle kunna godtas om beklädnaden framkallade 
förargelse hos allmänheten. Förbudet skulle således kunna insorteras i facket ”ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle”, eftersom förbudet de facto inte enbart beror på 
religiös åskådning. Burqan och slöjan kan anses utgöra en del av yttrandefriheten avseende 
religiösa frågor, och i RF framgår det tydligt att man särskilt skall beakta vikten av vidaste 
möjliga yttrandefrihet i religiösa angelägenheter. Men även enligt aktuell paragraf får 
inskränkningar göras med hänsyn till allmän ordning. Således skulle ett förbud mot burqa ej 
utgöra en lagstridig kränkning av yttrandefriheten om domstolen anser att burqan väcker 
förargelse hos allmänheten och stör den allmänna ordningen.  

6.6 Vad händer när Europarätten kolliderar med svensk rätt avseende 
yttrande- och religionsfrihet samt förbudet hets mot folkgrupp, och 
vilka konsekvenser medför konflikten? 

Ovanstående frågeställning avser vi belysa med hjälp av den frikännande domen avseende en 
pingstpastors uttalanden om homosexuella.  

Det som vid en första anblick gör detta rättsfall tämligen uppseendeväckande är det faktum att 
HD underkände vår nationella lagstiftning, då det framstår som otvivelaktigt att pastorn borde 
ha fällts för sin predikan angående homosexuella, om enbart hänsyn fästs vid den svenska 
lagstiftningen. Europakonventionen är dock en del av det svenska rättssystemet, och enligt RF 
2:23 får ”Lag eller annan föreskrift … ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna”. Av paragrafens förarbeten framgår en mängd olika 
lagtolkningsmetoder vilka domstolen skall använda sig av vid en verklig kollision mellan de 
olika normsystemen, vilka i princip alltid innebär att Europarätten äger företräde framför 
nationell rätt då dessa är motstridiga.  

För att återgå till pingstpastorns predikan, så utgick den ifrån den övergripande 
frågeställningen vilken predikan även besvarade är homosexualitet en medfödd drift eller 
onda makters spel med människor? Till pastorns försvar anfördes att hans uttalanden ej riktat 
sig mot homosexuella som grupp, utan bara mot handlingar som av bibeln betraktas som 
syndiga. HD ansåg dock att pastorns utspel riktade sig mot just den homosexuella läggningen, 
och att hans predikan överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion beträffande 
gruppen homosexuella. Mot bakgrund av förarbetena till förbudet gällande hets mot 
folkgrupp, borde domen ha blivit fällande om hänsyn ej fästs vid stadgandet i RF 2:23. 
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Av HD:s resonemang förefaller det dock som obestridligt att en fällande dom skulle stå i strid 
med Europakonventionen och följaktligen ej godtas av Europadomstolen. Till stöd för detta 
resonemang pekar HD - i sina domskäl - på RF 2:23 samt den praxis som utvecklats av 
Europadomstolen. Slutsatsen av detta resonemang är således att Europakonventionen har 
företräde framför nationell rätt, vilket medför vissa komplikationer för vårt nationella 
rättssystem. Domen medför nämligen indirekt att HD ogillar utvidgningen av lagen gällande 
hets mot folkgrupp från 2003 trots att förarbetena är tydliga på området. Förarbetena visar på 
att denna typ av uttalanden som pastorn framförde ej skall ge någon speciell reglering, utan 
denna typ av uttalanden, oavsett om de framförs i predikostolen eller i annat sammanhang, 
skall regleras på samma vis.  

Det kan dock tyckas obetänksamt av lagstiftaren att ej i högre utsträckning beakta Sveriges 
åligganden till följd av Europakonventionen, men eftersom detta ej var fallet vid instiftandet 
av BrB 16:8 utvidgade tillämpningsområde frångår HD den politiska maktens tolkning av 
lagen, och således blir konsekvensen av den mer restriktiva tolkningen att yttrandefriheten i 
Sverige vidgas. 

6.7 Omfattas yttrandefriheten i religiösa sammanhang, av ett mer 
långtgående skydd än yttrandefriheten i andra sammanhang? 

Vid Sveriges anslutning till Europakonventionen kunde våra lagstiftare knappast ha förutsett 
vilka konsekvenser detta skulle medföra för vårt eget rättssystem. Vi var redan en demokrati 
och rättsstat, med ett uttalat värnande om mänskliga rättigheter. Således kan det betraktas som 
tämligen dråpligt att vår skyddslagstiftning beträffande utsatta samhällsgrupper, tydligt strider 
mot Sveriges konventionsåtaganden. Vid riksdagsbehandlingen av 2003 års lagändring 
uttalade KU dessutom i sitt betänkande att några särskilda regler ej skall gälla för uttalanden 
som görs i predikosituationer, jämfört med om samma uttalande sprids i något annat 
sammanhang. 
 
Det kan här vara intressant att ställa upp ett hypotetiskt rättsfall och tänka sig att en nynazist 
inför en folksamling uttalar att judar är ”en cancersvulst på samhällskroppen”. Jämför sedan 
detta hypotetiska rättsfall med HD:s domslut beträffande frikännandet av en frikyrkopastor 
som inför sin församling bland annat uttalat att homosexuella är ”en cancersvulst på 
samhällskroppen”. I det hypotetiska rättsfallet skulle nynazisten med stor sannolikhet ha blivit 
fälld för sitt uttalande, medan regleringen i RF 2:23 sätter stopp för ett fällande av 
frikyrkopastorn.  
 
I sitt resonemang kommer HD fram till att pastorn gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, 
men hänvisar till RF 2:23, Europakonventionen angående religions- och yttrandefrihet samt 
Europadomstolens praxis avseende dessa frågor. Slutsatsen blir att en fällande dom mot 
pastorn förmodligen skulle underkännas av Europadomstolen mot bakgrund av den praxis 
som vuxit fram på området. Likaså innebär RF 2:23 en skyldighet för HD att själva 
underkänna BrB 16:8 mot bakgrund av Sveriges åligganden till följd av Europakonventionen.  
 
HD skulle dock lika gärna kunna åberopa ett KU:s betänkande till stöd för sin bedömning, 
eftersom det däri även stadgas att det i predikosituationer normalt kommer att ligga utanför 
det straffbara området att citera religiösa urkunder, om citaten enbart uppmanar åhörarna att 
följa urkundens inriktning. 
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Vi tillåter oss här att inflika en cynisk kommentar, då ett sådant resonemang i det närmaste 
tillåter människor att uttala sig missaktande om andra grupper, så länge som de kan hitta stöd 
för sina uttalanden i religiös skrift.  
Kampen står således mellan två skyddsintressen; behovet av skydd gentemot missaktande 
uttalanden beträffande gruppen homosexuella å ena sidan och skyddet av religions- och 
yttrandefriheten å andra sidan. Regeringen anförde i lagrådsremissen att det framstod som 
uppenbart att intresset av att skydda gruppen homosexuella mot hot och andra uttryck för 
missaktning, var ett sådant ändamål som tillät en begränsning av yttrandefriheten enligt såväl 
regeringsformen som Europakonventionen. Lagrådet menade dock att detta ytterst var en 
värderingsfråga.  

HD valde således att frångå politikernas tolkning, och undvek förmodligen därför kritik från 
Europadomstolen. För Sveriges del innebär emellertid onekligen domslutet att 
yttrandefriheten i religiösa sammanhang omfattas av ett mer långtgående skydd än i andra 
sammanhang. Dock var detta kanske redan fallet, då en friande dom (redan innan HD:s 
ställningstagande i frågan) var att vänta, eftersom det i normalfallet skall ligga utanför det 
straffbara området att citera religiösa urkunder. 

6.8 Hur ser trenden ut beträffande rättstillämpningen gällande brottet 
hets mot folkgrupp, det vill säga ger åtal ofta upphov till fällande eller 
friande domar, och kan man peka på generella orsaker till att utfallet 
blir det ena eller det andra? 

För att förenkla besvarandet av ovanstående frågeställning kommer vi att bena upp den i två 
underrubriker, vilka syftar till dels TF dels BrB. 

6.8.1 Ger åtal ofta upphov till friande eller fällande domar beträffande TF 7:4 11p, och 
kan man peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra?  

JK är enligt bestämmelserna i TF 9:2 ensam åklagare gällande mål om tryckfrihetsbrott. 
Enligt en undersökning som handlar om tryck- och yttrandefrihetens gränser, visade det sig att 
av de cirka 600 fall JK fått in mellan 1997-2001 endast var nio som det väcktes åtal mot. En 
av orsakerna till att en så stor majoritet av ärendena avslutats utan vidare behandling är 
stadgandet i TF 1:4, den så kallade instruktionen. Hänvisningar dit är vanligt förekommande, 
särskilt i fall som avser brottet hets mot folkgrupp, vilket får JK att framstå som en 
bromskloss, då tryck- och yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp ej prövas i så stor 
utsträckning som kanske vore att föredra. Enligt Persson kan orsaken vara att brottet hets mot 
folkgrupp ej har någon inbyggd försvarlighetsbedömning samt att instruktionen verkar ha 
olika roller hos JK, vilket ger upphov till misstanken att den används på olika sätt.  
Då det är så väldigt många ärenden som ej leder till åtal, är det svårt att svara på frågan om 
åtal ofta ger upphov till friande eller fällande domar och om man kan se några generella 
orsaker till utfallet. Däremot kan vi istället se till de hundratals ärenden som inkommit till JK, 
och då särskilt de ärenden vi tagit upp i denna uppsats, att de avskrivs utan ytterligare 
utredning, med hänvisning till instruktionen. Ofta följs dessa ärenden istället av ett kritiskt 
utlåtande från JK.  
 
Detta aktualiserar en annan fråga, nämligen om instruktionen kommit att inrymma alltför 
många uttalanden, som egentligen skulle kunna anses utgöra tryckfrihetsbrottet hets mot 
folkgrupp. I de ovan angivna fall från JK, framgår vitt skilda uttalanden om olika folkgrupper, 
de har emellertid en sak gemensamt, nämligen att de alla har blivit anmälda till JK för 
tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp samt att de alla har blivit friade, det vill säga att ärendet 
har avskrivits med hänvisning till instruktionen i TF 1:4. Följaktligen ger instruktionen, i 
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princip, ett utvidgat skydd när det gäller uttalanden som kan uppfattas som kränkande. 
Misstanken om att instruktionen således inrymmer alltför många uttalanden, som skulle 
utgöra tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp, gör sig gällande. Instruktionen är ett ofta 
återkommande ämne för diskussion, vilket vi avser att fortsätta under vår de lege ferenda 
slutsats.  

6.8.2 Ger åtal ofta upphov till friande eller fällande domar beträffande BrB 16:8, och 
kan man peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra? 

Trenden beträffande hets mot folkgrupp enligt BrB 16:8 är att domstolarna i allt högre 
utsträckning har kommit att pröva mål gällande hets mot folkgrupp, vilket till en del var ett 
resultat av HD:s dom beträffande målet NJA 1996 s 577. Med hänsyn till uppsåtsrekvisitet är 
det ofta missaktande uttalanden eller meddelanden kopplade till nynazism som åtalas, och då 
avses företrädelsevis två handlingskategorier; ”Hitlerhälsning”, möjligen i kombination med 
utropandet av ”Sieg Heil” eller bärandet av symboler förknippade med nazism eller rasism. 
För att få till stånd en fällande dom måste dock spridningsrekvisitet bevisas vara uppfyllt, det 
vill säga att fler än enbart ett fåtal personer tagit del av det missaktande uttalandet eller 
meddelandet samt att det spridits utanför den rent privata sfären. Vidare medförde 
”Zigenarmålet” att bestämmelsen beträffande hets mot folkgrupp fick en utbredd tolkning, 
och omfattar således också indirekta uttryck för rasism och främlingsfientlighet.  

Idag kan vi dock skönja ett trendbrott, då HD:s dom avseende pingstpastorns uttalanden om 
homosexuella medför att yttrandefriheten utvidgats beträffande citerandet av religiösa 
urkunder. Detta följer dock även av vissa förarbetsuttalanden. Utrymmet att fälla missaktande 
omdömen under åberopandet av till exempel bibeln eller koranen har därmed utsträckts, och 
frågan är var gränsen skall sättas. En farhåga är att grupper tillhörande olika religioner 
avsiktligt misstolkar religiösa skrifter för att sprida missaktande uttalanden om varandra. 
Detta kan bli konsekvensen om HD:s dom blir normerande för framtida rättstillämpning. 
Således är det inte alltför långsökt att se det som önskvärt att hänsyn borde tas till 
Europakonventionens övergripande ändamål och syfte vid bedömandet av en friande eller 
fällande dom av pingstpastorn. Så blev dock ej fallet, och kanske är detta förståligt med 
hänsyn till Europakonventionens praxis på området. 
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7 Slutsatser  
I detta kapitel redovisar vi vad som utgör gällande rätt avseende gränsdragningen mellan 
yttrandefrihet och hets mot folkgrupp med hjälp av de preciserade forskningsfrågorna. Vi 
kommer även att redovisa för eventuella brister i lagstiftningen till följd av både vår 
förändrade inre samhällssituation samt internationella åtaganden.  

7.1 Hur ser gällande rätt ut, avseende gränsen mellan yttrandefrihet och 
hets mot folkgrupp, och finns brister i lagstiftningen till följd av både 
vår förändrade inre samhällssituation samt internationella åtaganden? 

Beträffande frågan om yttrandefriheten i religiösa sammanhang omfattas av ett mer 
långtgående skydd än yttrandefriheten i andra sammanhang så blir slutsatsen följande: 

HD valde i fallet beträffande en pingstpastors uttalanden om homosexuella, att frångå 
politikernas tolkning på grund av de lagtolkningsmetoder och skyldigheter som åvilar HD, till 
följd av RF 2:23. Därmed undgick Sverige med största sannolikhet kritik från 
Europadomstolen, vilket förmodligen blivit resultatet av ett fällande domslut. För vår del 
innebär emellertid onekligen domslutet att yttrandefriheten i religiösa sammanhang omfattas 
av ett mer långtgående skydd än i andra sammanhang. Dock var detta kanske redan fallet, då 
en friande dom (redan innan HD:s ställningstagande i frågan) var att vänta, eftersom det i 
normalfallet skall ligga utanför det straffbara området att citera religiösa urkunder. 

Beträffande frågan om brottet hets mot folkgrupp har ett allt för vidsträckt 
tillämpningsområde, eller om rekvisiten behöver utvidgas så har frågeställningen inspirerats 
av Axbergers avhandling. Vid tidpunkten för hans författande omfattades ej homosexuella av 
bestämmelsen gällande hets mot folkgrupp. Vi anser dock detta utgångsläge vara både 
högaktuellt och intressant med tanke på HD:s friande dom (till följd av Europakonventionen) 
gällande en pingstpastors uttalanden om homosexuella, och vilka följder detta medför 
avseende kriminaliseringens tillämpningsområde. 

Slutsatsen avseende Europakonventions hinder beträffande ett utökat skydd för homosexuella 
i anslutning till religionsanknutna anföranden, är att förbud gällande hets mot homosexuella 
under sådana omständigheter ej framstår som nödvändigt i rådande stund med hänsyn till 
lagens ändamål och syfte, det vill säga skyddsbehovet. Slutsatsen baseras på det faktum att 
hets från predikostolen i dagsläget sällan ger upphov till lagstridiga handlingar från anförarens 
anhängare, medan motsatsen gäller beträffande anhängare av nationalsocialistiska rörelser. 
Att kränkande uttalanden om homosexuella med anknytning till religiös skrift är svåra att 
fälla, medan likartade uttalanden vilka yttras inför nationalsocialistiska anhängare faller under 
straffbestämmelsen anses följaktligen inte utgöra ett betydande problem med hänsyn till 
lagens ändamål och syfte.  

Således anser vi att räckvidden av lagens tillämpningsområde avseende hets mot 
homosexuella, kanske ej är helt tillfredställande, men ändock ändamålsenligt.  

Beträffande frågan om Muhammedkarikatyrerna skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp, om 
liknande karikatyrer publicerades i en svensk tidning blir slutsatsen av ovanstående analys att 
karikatyrer av det slag som publicerades i danska Jyllands-Posten skulle kunna bedömas 
utgöra hets mot folkgrupp om bilderna anses innebära ett förlöjligande (vilket inbegrips i 
begreppet missaktning), och förlöjligandet avser gruppens trosfrågor.  



58 

Om kritik av rena åsikter antar formen av karikatyrer, utgör de dock ej hets mot folkgrupp, 
utan bildar helt enkelt ett naturligt inslag i vår yttrandefrihet.  

Svaret på frågan om Muhammedkarikatyrerna skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp, om 
liknande karikatyrer publicerades i en svensk tidning går dock ej att finna, då det är 
domstolens sak att i varje enskilt fall avgöra om kritiken riktar sig mot åsikter eller trosfrågor. 

Beträffande frågan om ett utvidgat skydd för hets mot folkgrupp skulle kunna begränsa 
yttrandefriheten blir slutsatsen att ett utökat skydd för bland annat våra ”nya” medborgare 
möjligen skulle få konsekvensen att pressen inte enbart kommer att begränsa sitt skildrande av 
olika invandrargrupper av rädsla för att stämplas som främlingsfientliga, utan även av rädsla 
för att bryta mot lagens påbud. 

Beträffande frågan om en positiv definition av yttrandefriheten istället skulle utgöra en 
begränsning av denna rättighet blir slutsatsen att det vid en positiv rättighetsdefinition uppstår 
en omfattande gråzon. En handling som ligger nära en av de uppräknade rättigheterna, kanske 
faller inom det legala området, eller kanske utanför. Konstruktionen inverkar vidare negativt 
på yttrandefriheten så till vida att det oomnämnda möjligen skulle kunna vara tillåtet, men det 
krävs ett prejudikat för att säkert fastställa om så är fallet. Således kommer det stora flertalet 
att begränsa sina yttranden till att hålla sig inom den föreskrivna legala ramen. 

Beträffande frågan om ett förbud mot att bära burqa alternativt ett förbud mot slöja skulle 
kunna utgöra hets mot folkgrupp alternativt en kränkning av yttrande- och religionsfriheten 
blir slutsatsen följande: 

Hets mot folkgrupp 

Å ena sidan kan ett förbud mot burqa eller slöja anses utgöra hets mot folkgrupp, då det pekar 
ut en grupp av personer med anspelning på trosbekännelse. Om ett förbud skall införas bör det 
således omfatta alla former av religiösa manifestationer för att ej träffa rekvisitet ”en grupp”. 

Å andra sidan tillåter vår grundlag inte alla former av ”religiösa manifestationer” då det i RF:s 
förarbeten anges att det i definitionen av begreppet religion inbegrips att trosläran ej bör störa 
samhällets lugn eller orsaka allmän förargelse. Följaktligen omfattas inte enbart brottsliga 
handlingar, utan även handlingar som eljest är förargelseväckande. Stadgandet i förarbetena 
avväpnar således BrB 16:8 rekvisit ”en grupp” då domstolen skulle kunna argumentera att en 
heltäckande burqa möjligen skulle kunna störa samhällets lugn och skapa allmän förargelse 
till skillnad från mindre iögonfallande och täckande religiösa beklädnader. Om så anses vara 
fallet omfattas således inte detta inslag av religionsutövning av vår lagstadgade 
religionsfrihet, och ett förbud mot att bära burqa utgör således ej hets mot folkgrupp eller en 
kränkning av religionsfriheten.  

Religionsfrihet 

Ett förbud mot slöja eller burqa strider ej heller automatiskt mot Europarättens praxis 
avseende kränkning av religionsfriheten, då det åvilar de nationella domstolarna att avgöra om 
ett starkt samband föreligger mellan religionen och manifestationen. Om så anses vara fallet, 
men domstolen ändå väljer att betrakta förbudet som lagenligt, skulle beslutet däremot strida 
mot Europarätten.  



59 

Yttrandefrihet 

Ett förbud mot burqa utgör ej en lagstridig kränkning av yttrandefriheten om domstolen anser 
att burqan väcker förargelse hos allmänheten och stör den allmänna ordningen. 

Beträffande frågan om vad som händer när Europarätten kolliderar med svensk rätt avseende 
yttrande- och religionsfrihet samt förbudet hets mot folkgrupp, och vilka konsekvenser 
konflikten medför så vill vi först nämna att frågeställningen belyses med hjälp av den 
frikännande domen avseende en pingstpastors uttalanden om homosexuella. 

Slutsatsen av detta rättsfall är att Europarätten äger företräde framför nationell lagstiftning, 
vilket lagstiftaren i högre utsträckning borde ha beaktat. Eftersom detta ej var fallet vid 
instiftandet av BrB 16:8 utvidgade tillämpningsområde var HD tvungen att frångå den 
politiska maktens tolkning av lagen, och således blir konsekvensen av den mer restriktiva 
tolkningen att yttrandefriheten i Sverige vidgas samtidigt som skyddet för homosexuella 
inskränks. 

Beträffande frågan om yttrandefriheten i religiösa sammanhangomfattas av ett mer 
långtgående skydd än yttrandefriheten i andra sammanhang så blir slutsatsen följande: 

HD valde i fallet beträffande en pingstpastors uttalanden om homosexuella, att ej följa 
politikernas tolkning. Därmed undgick Sverige troligen kritik från Europadomstolen, vilket 
sannolikt blivit resultatet av ett fällande domslut. För vår del innebär dock onekligen 
domslutet att yttrandefriheten i religiösa sammanhang omfattas av ett mer långtgående skydd 
än i andra sammanhang. Detta var emellertid kanske redan fallet, då en friande dom (redan 
innan HD:s ställningstagande i frågan) var att vänta, eftersom det vanligtvis skall ligga 
utanför det straffbara området att citera religiösa urkunder. 

Beträffande frågan om hur trenden ser ut avseende rättstillämpningen gällande brottet hets 
mot folkgrupp, det vill säga ger åtal ofta upphov till fällande eller friande domar, och kan man 
peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra, blir slutsatsen följande: 

När det gäller frågan om åtal ofta ger upphov till friande eller fällande domar beträffande TF 
7:4 11p, och kan man peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra? 

Med avseende på den trend som gäller för TF 7:4 11p och JK kan man se en tydlig tendens, 
då majoriteten av de fall som anländer till JK ofta avskrivs utan ytterligare utredning, med 
hänvisning till instruktionen att hellre uppmärksamma ämnets och tankens lagstridighet än på 
uttryckets, se till syftet snarare än framställningssättet samt hellre fria än fälla i tvistemål. 
Således är det svårt att svara på huruvida åtal ofta ger upphov till friande eller fällande domar, 
då åtal aldrig väcks, utan avskrivs i ett tidigare skeende. Därmed är det även svårt att peka på 
några generella orsaker till att utgången av en rättegång blir det ena eller det andra, däremot 
kan vi, som vi redan pekat på, se de generella orsakerna vad gäller avskrivningen, nämligen 
att uttalandet ej strider mot den i TF uppställda instruktionen.  

När det gäller frågan om åtal ofta upphov till friande eller fällande domar beträffande BrB 
16:8, och kan man peka på generella orsaker till att utfallet blir det ena eller det andra? 

Vad avser trenden beträffande BrB 16:8 kan man klart urskilja en tendens till många fällande 
domslut när handlingen har anknytning till nynazism. Förutsättningen är dock att uppsåts- och 
spridningsrekvisitet kan bevisas. Den senare förutsättningen har emellertid ibland gett upphov 
till friande avgöranden, då enbart ett fåtal människor eller den rent privata sfären tagit del av 
meddelandet. Den friande domen gällande pingstpastorns uttalanden angående homosexuella 
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medförde dock att utrymmet för yttrandet av missaktande uttalanden har utvidgats, om dessa 
även återfinns i religiösa urkunder. 

Låt oss nu återvända till den övergripande forskningsfrågan: 

Hur ser gällande rätt ut, avseende gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp, och 
finns brister i lagstiftningen till följd av både vår förändrade inre samhällssituation samt 
internationella åtaganden? 

Den svenska yttrandefriheten är vidsträckt och saknar en positiv definition, vilket gör att 
utrymmet för åsiktsspridning är stort, även i det offentliga rummet. Tyvärr är en fri- och 
rättighet av detta slag ej för all framtid säkrad och skriven i sten. Således måste den värnas om 
och bevakas, för att skydda den mot populistiska inskränkningar, till följd av en ombytlig 
allmän opinion eller på grund av andra intressen. Brottet hets mot folkgrupp är ett av dessa 
andra intressen, och även om värnandet om utsatta samhällsgrupper utgör ett berättigat 
skyddsintresse, så skulle samhällets välvilja kunna medföra negativa konsekvenser för vår 
yttrandefrihet.  

Under de senaste åren har vi tyvärr sett olika nationalsocialistiska rörelser växa sig allt 
starkare. De har använt sig av våra demokratiska fri- och rättigheter – inbegripet 
yttrandefriheten – för att sprida sina missaktande åsikter om andra folkgrupper med 
anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell 
läggning. Av praxis kan vi dock se att både missaktande meddelanden och yttranden med 
anknytning till dessa rörelser (till exempel utropandet av ”Sieg Heil”, Hitlerhälsningen eller 
bärandet av symboler såsom hakkorset) ofta leder till fällande domar, då uppsåts- och 
spridningsrekvisitet kan bevisas, varav svårigheten att bevisa det senare i högre utsträckning 
ger upphov till friande domslut. Således fungerar kriminaliseringen gällande hets mot 
folkgrupp på ett adekvat och ändamålsenligt vis beträffande uttalanden och meddelanden som 
sprids av nationalsocialistiska anhängare. 

Religiös fundamentalism är kanske inte ett nytt inslag i vårt land så till vida att många av våra 
frikyrkliga rörelser uppvisar en hög grad av värdekonservatism. Däremot har det genom 
domen mot pastorn uppstått ett oacceptabelt stort utrymme för missaktande uttalanden, vilka 
helt lagenligt tillåts spridas, om det finns stöd för dem i en religiös urkund. Detta är 
konsekvensen av Sveriges anslutning till Europakonventionen, som i detta fall helt ”slår ut” 
vår svenska skyddslagstiftning beträffande utsatta folkgrupper. I detta sammanhang bör det 
dock nämnas av RF 2:23 stadgar att svensk lag ej får strida mot Europakonventionen, men 
även om detta är fallet så är det otvivelaktigt att det uppstått en brist i vår svenska 
skyddslagstiftning, vilken i dagsläget ej går att avhjälpa, på grund av våra internationella 
konventionsåtaganden. Den stora farhågan är dock hur vårt rättssystem skulle komma att 
tackla framtida ”hatpropaganda” från till exempel å ena sidan kristet frikyrkligt håll, och å 
andra sidan från bokstavstroget muslimskt håll. En sak är i alla fall säker; det kan visa sig 
svårt att få hatbudskapen att falla under brottet hets mot folkgrupp, då stöd för uttalandena 
finns i en religiös urkund såsom bibeln och koranen. För att dra resonemanget ytterliggare ett 
steg skulle det okontrollerbara spridandet av hatpropaganda i framtiden möjligen ge upphov 
till stora motsättningar mellan kristna och muslimer i vårt samhälle, och således är det av 
yttersta vikt att lagstiftaren söker lösa den uppkomna bristen i vår lagstiftning. 
 
För ett de lege ferenda resonemang hänvisas till kapitel 8. 
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8 De lege ferenda  
I detta kapitel redogörs för de lagändringar vi anser behöver vidtas, mot bakgrund av 
problematiken som beskrivits i uppsatsen. Syftet med dessa förslag är att avhjälpa brister i 
lagstiftningen, vilka följer av bland annat en förändrad inre samhällssituation samt 
internationella åtaganden.  
 
Då tiden sprungit ifrån oss, finns ett visst behov av förändringar i vår svenska 
skyddslagstiftning beträffande hets mot folkgrupp. Vi verkar dock i dagsläget tämligen 
bakbundna av Europakonventionens skydd för mänskliga fri- och rättigheter. När vågskålen 
väger jämt mellan två berättigade skyddsintressen – yttrandefriheten kontra hets mot 
folkgrupp – är det även en fråga om värderingar och prioriteringar.  

På grund av att Sveriges befolkningssammansättning – både i fråga om bland annat kultur, 
religion och etniskt ursprung - är heterogen, så är det kanske ej särskilt förvånande att 
politikerna valt att prioritera skyddet av utsatta samhällsgrupper. Till följd av våra 
konventionsåtaganden har dock yttrandefriheten i religiösa sammanhang utvidgats avsevärt. 
För att undvika de konsekvenser, vilka möjligen skulle kunna följa av denna uppmjukning av 
skyddslagstiftningen, bör åtgärder vidtas för att lagtekniskt ”komma runt” 
Europakonventionens stadganden angående religionsfriheten.  
 
Konventionen syftar till att skydda våra mänskliga rättigheter, och i det ifrågavarande fallet 
beträffande pingstpastorns uttalanden, framstår i våra ögon homosexuellas skyddsbehov som 
mer trängande än pastorns religionsfrihet. Detta är även den slutsats man kan dra av enbart 
svensk rätt. Dock inbegrips häri även Europarätten, vilken lagstiftaren borde ha tagit större 
hänsyn till, vid utformandet av brottsrubriceringen.  
 
En annan reflektion angående lagens nuvarande utformning är rekvisitet missaktning, vilket 
lätt kan leda tanken fel. För gemene man kan det vara svårt att veta vad som inryms i ordets 
betydelse. För större klarhet, bör paragrafen utformas på ett mer beskrivande sätt: 
 

16:8 Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids 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, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år 
eller om brottet är ringa, till böter.  

Med missaktning avses uttalanden eller meddelanden som är nedsättande, förnedrande eller förlöjligande 
för viss folkgrupp, och som överskrider gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion om frågor 
beträffande folkgruppen.  

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts 
till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. 

Ovanstående kursiverade avsnitt bör infogas i lagtexten, och då speciellt textstycket 
”överskrider gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion om frågor beträffande 
folkgruppen” vilket är en fras som återkommer i många domslut och är ett av de riktmärken 
domstolen använder sig av för att avgöra om ett meddelande eller uttalande är missaktande 
och således utgör hets mot folkgrupp.  
 
I dagsläget finns kanske ej något trängande behov att ändra skyddslagstiftningens utformning 
beträffande hets mot folkgrupp, då fundamentalistiska rörelser ännu ej börjat utnyttja den 
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vidsträckta yttrandefrihet som tillåts i religiösa sammanhang för att i stor utsträckning sprida 
hatbudskap. Istället är det nationalsocialistiska rörelser som står för det största hotet 
beträffande utsatta samhällsgrupper, och deras uttalanden och meddelanden faller ofta under 
brottet hets mot folkgrupp, vilket visar att paragrafens utformning samt praxis fungerar 
tillfredställande. Att i lagtexten klargöra betydelsen av missaktning framstår dock som en 
betydelsefull utveckling, då begreppet ändå ofta av domstolen redogörs för genom 
formuleringen ett uttalande eller meddelande kan betraktas som missaktande då det 
”överskrider gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion om frågor beträffande 
folkgruppen”. 
 
Vad som dessutom bör uppmärksammas är instruktionens roll, och då särskilt i de fall där JK 
låter avskriva fall, där uttalandet – objektivt sett – utgör tryckfrihetsbrottet hets mot 
folkgrupp. Det aktualiserar frågeställningen, som vi nämnt ovan, om instruktionen kommit att 
inrymma alltför många uttalanden, som egentligen skulle kunna anses utgöra 
tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Personligen anser vi att så är fallet. Vi vill här, att 
läsaren har i åtanke det ärende från JK i avsnitt 4.1.3 där en känd person från idrottsvärlden 
uttalat sig Aftonbladet. Personen i fråga kränkte genom sina uttalanden svarta. Vi ifrågasätter 
hans uttalanden samt det att JK valde att avskriva ärendet utan vidare undersökning. Enligt 
JK:s uttalanden avskrevs ärendet dels på grund av att personen i fråga var mycket känd, 
därmed stod hans uttalande för ett allmänintresse. Hur kan en persons uttalanden, vilket 
kränkt en folkgrupp, stå för ett allmänintresse?  
 
Det finns ytterligare exempel på kränkande uttalanden som ej kommit att åtalas, vilket leder 
till misstanken att instruktionen omfattar fler uttalanden av kränkande karaktär, än vad vi 
skulle önska.  
 
Vi väljer således att avsluta vår uppsats med tre uppmaningar till den svenska lagstiftaren: 

1. Redogör i lagtexten tydligare för betydelsen av rekvisitet ”missaktning”, 
2. utred inför framtiden frågan om en lagteknisk lösning på hur man lättare skall kunna 

straffbelägga missaktande uttalande med hänvisning till religiös urkund, samt 
3. klargöra vad som anses vara straffritt och straffbart enligt instruktionen.  
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