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1.

Abstract

This work aims to find and define the boundaries of freedom of religion as it is found in the 

Swedish basic law of Regeringsformen. This is done by contrasting the different levels of 

protections against infringement offered by Swedish basic law to a multitude of rights collectively 

called 'opinionsfriheter' or, with the authors own translation, 'freedoms of opinion'. This is done 

almost exclusively by studying the text of the basic law of Regeringsformen in itself and 

interpreting it with the help of preparatory works preceding the current wording of the law. 

Sammanfattning

Detta arbete syftar till att finna och definiera gränserna för religionsfriheten i svensk rätt såsom den 

förekommer i regeringsformen. Detta görs genom att kontrastera de varierande skydd som genom 

lagen bereds åt andra rättigheter som ingår i kollektivet av rättigheter som i lagen kallas för 

'opinionsfriheter'. Detta görs i stort sett uteslutande genom att studera regeringsformen tillsammans 

med de förarbeten som föregått lagen i dess nuvarande form.
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Bakgrund och utgångspunkter                                                                     

Sverige har under en lång tid varit ett mycket homogent land vad gäller trosuppfattningar. Sedan 

Gustav Vasa bröt banden med den katolska kyrkan 1536 så har den Lutheranska kristendomen varit 

förhärskande med strax över 6.1 miljoner medlemmar1.  De övriga större religiösa samfunden i 

Sverige är idag, Equmeniakyrkan med 127 000 medlemmar och den Katolska läran med 116 0002 . 

Även om dessa tre inriktningar i mycket skiljer sig åt så betecknar de sig alla som kristna och kan 

dra sina rötter till kyrkomötet i Nicaea år 325. Judiska församlingar har länge funnits i riket och har 

starka historiska rötter men medlemsantalet utgör inte en betydande del av befolkning med endast 

7000 medlemmar.3 Dessa siffror utgår ifrån medlemskapet i religiösa organisationer som är 

registrerade för statliga bidrag, att försöka fastställa siffror för andelen av befolkningen som inte är 

medlemmar i sådana men som ändå betraktar sig som tillhörande en viss religion är av praktiska 

skäl mycket svårt. Ingen dylik registrering har skett i Sverige sedan åtminstone 85 år tillbaka. Även 

om majoriteten av Sveriges befolkning tillhör Svenska kyrkan så är det allmänna intresset för 

religion internationellt sett mycket lågt och deltagande i gudstjänster och andakter likaså. Det är 

därför föga förvånande att religion och tro inte varit föremål för några större debatter under 1900-

talet. Trots nog så viktiga skiljelinjer mellan dessa trossamfund så är utövandet av respektive 

religiösa inriktningar mycket likartat och de huvudsakliga ritualerna i form av gudstjänster och 

andra riter har förekommit i norden sedan långt innan bildandet av den svenska nationalstaten. 

Religionen i Sverige har i modern tid närmast kommit att betraktas som en ren privatsak som saknar

kontakt med samhället, politiken, ekonomin och arbetet.4 Med detta vill jag inte hävda att 

religionsfrågor saknat historisk betydelse i landet. På det rättsliga området så var religionsfriheten 

den enda opinionsfriheten som nämndes i 1809 års regeringsform som var i kraft fram tills 19745

Det religiösa landskapet i Sverige har under 1900-talet genomgått förändringar och fram tills tiden 

efter andra världskriget hade andra samfund en den svenska statskyrkan en svag ställning i riket.6 

År 2010 fanns det enligt nämnden för statligt stöd till trossamfund 110 000 svenskar registrerade 

som medlemmar i muslimska föreningar av varierande inriktning.7 Dessa förändringar i det 

religiösa landskapet har gjort att frågor om tro och religion har fått en ökad betydelse för politiken 

1. Medlemsutveckling 2015-2016, per församling, kommun och län samt riket, hämtat från 
https://www.svenskakyrkan.se/statistik 2017-05-17.
2. http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/medlemskap, hämtat 2017-05-17.
3. http://www.judiskacentralradet.se/html/antal_judar.php hämtat 2017-05-17.
4. SOU 1999:9 s. 69.
5. Karl-Göran Algotsson. Medborgarrätten och regeringsformen. Stockholm:Norsteds förlag, 1987, S. 21.
6. Thomas Bull och Fredrik Sterzel. Regeringsformen – en kommentar. Första upplagan.  Danmark:Nordhaven A/S, 
2010. S.72..
7. http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html hämtat 2017-05-17.

https://www.svenskakyrkan.se/statistik
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html
http://www.judiskacentralradet.se/html/antal_judar.php
http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/medlemskap
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och lagstiftningen. Rituell slakt av djur, könsbaserad segregering på skolbussar och religiösa 

symbolers plats i arbetslivet är tre exempel på områden där den religiösa övertygelsen under de 

senaste åren har kommit i direkt kontakt, och i vissa fall möjligtvis på kollisionskurs, med lagar och

föreskrifter.8 

 

Personlig övertygelse, vare sig den är klart religiös, som med t.ex. kristen protestantism, eller mer 

filosofiskt betonad, som t.ex. pacifism eller buddism, har i många fall en central roll inte bara i 

människors vardagliga liv utan även för deras identitet och självuppfattning. Redan här står 

lagstiftaren inför komplicerade övervägningar när det gäller att dra gränser för till vilken grad 

handlandet får följa de specifika övertygelserna som kan förekomma. Men i Sverige idag framstår 

frågeställningarna som än mer intrikata och svårbedömda i ljuset av att religiösa rättigheter intar 

något utav en särställning i Svensk lagstiftning. Den s.k. religionsfriheten utgör nämligen en av de 

få rättigheter, tillsammans med rätten att ej utsättas för dödsstraff, som överhuvudtaget inte kan 

begränsas genom lag specifikt i egenskap av grundläggande fri-och rättighet.9 10 

Syfte och metod

Med anledning av vad som framförts ovan anser jag det angeläget att reda ut vad som innefattas av 

de aktuella begreppen och även att försöka avgränsa religionsfriheten gentemot andra rättigheter 

som även de är skyddade av grundlagen men som kan begränsas. Detta arbete är ett försök att göra 

just detta genom att studera regleringen i regeringsformen utifrån den primära texten samt de 

förarbeten som legat till grund för den. Jag kommer att börja med att definiera de centrala begrepp 

som kommer att användas för att därefter gå igenom det svenska rättighetsskyddet för 

opinionsfriheter i Regeringsformen. Min målsättning var ursprungligen att studera avgränsningarna 

mellan opinionsfriheterna i praktiken, d.v.s. utifrån all gällande rätt inklusive diskrimineringslagen 

(DiskL), unionsrätten och EKMR( Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter) i den mån de 

8. Exempel på detta är de två s.k. Turbanmålen AD 1986:11 och T 3-107-86. Det första rörde en anställd vid 
Göteborgsspårvägar som inte vill arbeta utan den inom hans religion påbjudna turbanen. Det andra fallet som var 
mycket likartat rörde en spärrvakt vid Stockholms tunnelbana och som även han inte ville arbeta utan turban angivandes
samma skäl. Ett mer aktuellt fall som även det rörde religiöst påbjuden klädsel är T 3905-15 vid Stockholms tingsrätt 
som rörde en tandläkarstudent som p.g.a. religiös övertygelse inte ville bära kortärmade kläder vid kontakt med 
patienter.

9. SFS 1974:152 2 kap. 20-26 §§.
10. SOU 1999:9 s.71.
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utgör delar utav den svenska rättsordningen. Komplexiteten i att tolka regeringsformens skydd på 

området gjorde att detta inte blev möjligt att göra inom ramen för denna uppsats och de 

begränsningar som gäller i form av ordmängd för denna. Jag har därför valt att avgränsa mig till att 

granska regeringsformens skydd då detta utgör det i normhierarkin starkaste skyddet för 

religionsfriheten. Jag vill här understryka att det idag praktiskt relevanta lagskyddet för utövandet 

av religiösa sedvänjor och riter främst återfinns i EKMR och DiskL. EKMR har dock inte samma 

rättsliga ställning som grundlag i det svenska rättssystemet och vad gäller EU:s rättighetsstadga så 

är denna endast tillämplig inom områden som i övrigt täcks av unionsrätten.11 12Jag anser det därför 

befogat att fokusera på grundlagsskyddet då detta har en särställning genom kravet på särskild 

lagstiftningsprocess.

Definitioner 

Det är knappast möjligt i denna uppsats att ge uttömmande definitioner av begrepp såsom religion, 

tro och övertygelse men likväl känner jag mig tvingad att försöka ringa in begreppen något genom 

att ange hur jag kommer att använda dem hädanefter. Inte heller begreppet religionsfrihet, som är 

centralt för detta arbete, är entydigt.13 Om annat inte specificeras kommer religion att användas i en 

bred och inkluderande bemärkelse som utgår ifrån individers egna uppfattningar. Med religion 

inkluderas således såväl globala och internationellt erkända trossamfund såväl som personliga 

övertygelser av sådant allvar och omfång att dem som har dem själva uppfattar de som religiösa, 

oavsett om de inkluderar metafysisk tro och teistiska övertygelser eller inte. Med tro kommer att 

avses alla axiomatiska uppfattningar oavsett omfång och utan hänsyn till förekomsten av teistiska 

eller metafysiska inslag( annat än i den mån axiom i sig kan vara av metafysisk karaktär). 

Begreppet övertygelse kommer även det att användas brett och innefatta de två tidigare nämnda 

begreppen, religion och tro, samt utöver dem även uppfattningar som saknar det allvar och omfång 

som karaktäriserar religionen eller den axiomatiska karaktär som definierar tron. Vad gäller 

lagtexter och internationella instrument så kommer dessa att återges i fetstil. Förarbeten citeras utan 

fetstil.

11. Ulf Bernitz. Europarättens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr. Juridisk Tidskrift. 2:a numret 1994/95. S. 
259.
12. Ulf Bernitz. Europrättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag? .Juridisk Tidskrift Nr 3 2009/10. S. 480.
13. Jan Löfberg. Politisk religionsfrihet. Lund: Universitetsförlaget Dialogus AB. 1993. S.39.
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Kort om religion som en mänsklig rättighet

Med mänskliga rättigheter avses i regel inte hela det kollektiv av rättigheter som en människa kan 

vara berättigad till, utan en mer begränsad skara rättigheter. Begreppet mänskliga rättigheter 

tenderar att utelämna de rättigheter som är knutna till rent juridiska personer, djur eller naturvärden. 

Begreppet som helhet används ofta, men inte uteslutande, för att beteckna normer som anses vila 

främst på etiska eller moraliska grunder. Det som utmärker dessa normer från andra rättigheter är att

de till skillnad från dessa av många anses vara universella, fundamentala och inneboende i varje 

mänsklig person. Dessa uppfattas alltså existera oberoende av lagstiftning, tillhörandes var och en, 

och anses tillämpliga gentemot alla och envar. Konceptet är inte på något sätt nytt och det är 

fortfarande omtvistat när detta först tillkom14.  Något som dock är klarare är att FN:s stadga15 utgör 

en tydlig, om än kanske något förenklad, utgångspunkt för mänskliga rättigheter i allmänhet, och 

religionsfrihet i synnerhet, som en internationellt erkänd norm.

'Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for 

peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal 

rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

…

  c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all 

without distinction as to race, sex,    language, or religion. '16

Denna stadga skapade dock inte i sig några bindande regler för FN:s medlemsstater annat än i den 

mån denna kunde utgöra internationell sedvanerätt. Religionen omnämns inte heller i stadgans text 

som en rättighet i sig, utan som en otillåten grund till att beröva andra mänskliga rättigheter eller 

fundamentala friheter. I ett något senare dokument som antogs av generalförsamlingen så 

tydliggjordes sambandet mellan de universella internationella normerna och religionen något.

14. Cicero hävdar t.ex. i De Legibus( Om lagarna) att ”Vi är födda för rättvisa, och denna rättighet är baserad, inte på 
åsikter, utan naturen.” 
15. http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html hämtat 2017-05-18.
16. http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html hämtat 2017-05-18.

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html
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”Article 18 

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 

community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 

teaching, practice, worship and observance. ”17

Utan att ta ställning till huruvida dokumentet skapade, eller endast satte i skrift något som redan 

existerade, ger texten i vart fall uttryck för ett antal rättigheter. I den mån det går att skilja dem åt så 

fokuserar texten på s.k. negativa rättigheter, rättigheter som innebär att handlingar inte får vidtas om

dessa inskränker de områden som nämns. 

Än mer relevanta för det svenska rättighetsskyddet är EKMR då denna inte bara ger uttryck för 

rättigheter som är tänkta att respekteras av de stater som ratificerat detta instrument utan även 

möjliggör rättslig prövning av frågor som rör rättigheterna med medföljande sanktionsmöjligheter.

Opinionsfriheterna i Svensk lagstiftning

I svensk lagstiftning utgörs de lagar som tar sikte på religiösa företeelser främst av 

regeringsformen(RF)18 och diskrimineringslagen19 samt lag om trossamfund20. Mest intressant utav 

dessa är i sammanhanget, för arbetets syfte, den förstnämnda. Detta då RF både har en högre 

ställning i normhierarkin i form av grundlag och då RF till lydelsen har det bredaste 

tillämpningsområdet. Även EKMR är sedan 1995 också inkorporerad i Svensk lag.21

I regeringsformen återfinns under rubriken ”Opinionsfriheter” följande reglering. (jag har här 

exkluderat 2-3 §§ som behandlar tvång att tillkännage åskådning och att delta i vissa 

sammankomster samt registrering p.g.a.  åskådning):

”2 kap. 1 §

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

17. www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf hämtat 2017-05-18.
18. SFS 1974:152.
19. SFS 2008:567.
20. SFS 1998:1593 .
21. SFS 1994:1219.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
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1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar 

samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

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

av andras yttranden,

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

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

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

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

syften, och

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

I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa 

liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, 

ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna 

handlingar.”

Innehållet i paragrafen är väsentligen oförändrat sedan dess tillkomst. Förutom vissa språkliga 

ändringar som inte avsett förändra innebörden av bestämmelserna så utgörs den enda egentliga

förändringen av att paragrafens första stycke nu lyder ”Var och en...”. Tidigare lydelsen var ”Varje 

medborgare”. 22

Religionsfrihet behandlas här närmast som en beståndsdel av ett större rättighetskomplex där de 

andra uppräknade friheterna ingår till större eller mindre grad beroende på de enskilda uttryck 

friheten kan ta. Denna uppfattning har stöd i förarbeten. Bl.a. yttrade justitieministern följande i 

prop. 1975/76:209 som rörde förstärkning av skyddet för medborgerliga fri-och rättigheter:

” Det är enligt JK inte uteslutet att ett intrång som riktar sig mot en länk i denna kedja – mer eller 

mindre automatiskt – indirekt också kränker de andra rättigheterna.”

22. Ändringen gjordes genom SFS 2010:1408. Enl. prop. 2009/10:80 s. 248 var ingen saklig ändring avsedd.
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även som en del i samma resonemang:

” Saken kompliceras emellertid av att det inte bara är yttrande- och informationsfriheterna som 

ingår som delmoment i andra särskilt angivna rättigheter. Religionsfriheten framstår t.ex. närmast 

som ett omfattande rättighetskomplex med inslag av yttrandefrihet, informationsrätt, mötesrätt och 

föreningsfrihet.” 23

Dessa uttalanden förefaller helt naturliga och nästan självklara. Det är svårt att tänka sig en 

meningsfull demonstrationsfrihet utan en motsvarande mötesfrihet eller en informationsfrihet utan 

en motsvarande yttrandefrihet.  Svårigheter kan dock uppkomma i.o.m. att opinionsfriheterna, även 

om de behandlas i samma paragraf och syftar till att träffa likartade, och kanske till och med 

oskiljbara handlingar och uttryck, är underkastade olika regler vad gäller möjligheterna att begränsa

dessa.  I dag återfinns regler om begränsningar av fri-och rättigheter i kap. 2 20-26 §§ RF. Värt att 

notera är att dessa begränsningars huvudsakliga utformning tillkom genom 1976 års reform24, alltså 

efter att den nu gällande utformningen av de grundläggande fri-och rättigheterna tillkom. 

Den nuvarande ordningen innebär att samtliga opinionsfriheter enl. RF 2:20 med undantag för 

religionsfriheten får begränsas genom lag eller i vissa fall annan författning. Även andra rättigheter 

som återfinns i RF träffas av denna paragraf men kommer inte att behandlas vidare här. I den 

offentliga utredningen som föregick reformen angav FRU(Fri-och rättighetsutredningen) följande 

om innebörden av begreppet begränsning i paragrafen:

” Förbuden mot rättighetsbegränsningar omfattar inte varje negativ åtgärd från det allmännas sida, 

som är föranledd av att någon har utnyttjat en rättighet på ett visst sätt, eller som har till syfte att 

förmå någon att medge ett visst integritetsintrång. Att en person till följd av sina yttranden i 

politiska frågor förvägras en statlig tjänst av betydelse för rikets säkerhet kan exempelvis inte anses 

vara en begränsning av hans yttrandefrihet i grundlagens mening. Grundlagsskyddet är i första hand

riktat mot sådana åtgärder från det allmännas sida som innebär ett faktiskt fysiskt tvång eller 

kriminalisering av vissa handlingar. Också vitesföreläggande kan nämnas i sammanhanget.”25

Justitieministern gick ännu längre i sitt uttalande i den aktuella propositionen och yttrade:

” Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att säga något om i vilka fall en föreskrift skall anses 

innebära en rättighetsbegränsning av det slag som åsyftas i denna och de två närmast följande 

23. Prop. 1975/76:209 s. 104
24. Ibid.
25. SOU 1975:75 s. 104
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paragraferna. Det är först och främst uppenbart att en föreskrift som över huvud taget inte avser det 

område som skyddas av RF:s rättighetsreglering aldrig kan anses som en rättighetsbegränsning även

om den skulle ha betydelse för möjligheterna att faktiskt utnyttja någon av de grundlagsfästa fri-och

rättigheterna. Den omständighet att rättighetsskyddet gäller endast gentemot det allmänna får 

sålunda till följd att t.ex. förmögenhetsrättsliga regler som faktiskt kan försvåra en persons 

möjligheter att utöva någon  av de i grundlagen angivna fri-och rättigheterna inte ska anses innebära

en rättighetsbegränsning i denna mening.”26

I ljuset av detta får rättigheterna i fråga en rent negativ karaktär i form av en begränsning av intrång 

i opinionsfriheterna. Det verkar alltså inte vara målsättningen att var och en ska vara tillförsäkrad 

rättigheterna i den bemärkelse att de kan kräva åtgärder från det allmänna i syfte att tillgodose 

möjligheterna att i praktiken kunna utöva opinionsrättigheterna. Till exempel kan en förening som 

nekas tillgång till lokaler av privata aktörer och som därmed inte har praktisk möjlighet att hålla 

möten inte kräva att det allmänna ska bistå dem med utövandet av föreningsfriheten. 

Oavsett hur snävt eller vitt begreppet begränsning ska förstås i 2:20 RF så måste begränsningarna 

av punkterna 1-5 i 2:1 RF vara sådana att de uppfyller kraven i 2 kap. 21-26 § RF. Punkt 6 i 2:1 RF 

återfinns inte i reglerna om tillåtliga begränsningar i kapitlet. Det verkar alltså som att 

religionsfriheten i 2:1 RF inte kan begränsas. Reglerna i 2 kap. 20-26 §§ syftar till att försäkra att 

rättigheterna i fråga faktiskt fredas från vissa politiska ingrepp. Genom dessa så får 

opinionsfriheterna ett mer konkret skydd och bidrar till att de inte reduceras till papperstigrar eller 

enbart uttryck för politiska målsättningar. Man valde att göra det på två sätt i form av ”en materiell 

metod i förening med ett judiciellt skydd.”27 Lagar eller föreskrifter som begränsar 

opinionsfriheterna är i sin tur begränsade. 2:21 RF lyder:

” Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i 

ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör

ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grunder. Begränsningen får 

inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning.”

26. Prop. 1975/76:209 s.153
27. SOU 1975:75 s.101
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Begränsningarna utav lagstiftarens möjlighet att inskränka rättigheterna genom lagändringar består 

av flera delar. Första meningen tar sikte på ändamålen vilket gör att lagstiftaren måste tydligt 

redovisa dessa för att en begränsning ska kunna bli aktuell.  Ändamålen måste vara sådana att dessa 

är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. I SOU:n som låg till grund för regleringen anges att 

ändamål förvisso alltid spelar en central roll i den svenska lagstiftningen genom betydelsen som kan

tillmätas förarbeten, men att syftet här är att skapa ett ännu högre krav på noggrannheten i detta 

avseende.28 . I paragrafens andra stycke finns två ytterligare krav. Det första är att begränsningar 

inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med dessa. Det är här fråga om

en proportionalitetsbedömning där myndigheter som har att pröva begränsningen tvingas väga 

motstående intressen. Det andra kravet är att begränsningen inte får sträcka sig så långt att den utgör

ett hot mot den fria åsiktsbildningen i egenskap av en grundval för folkstyret.29 Värt att påpeka här 

är att begränsningen inte ska betraktas enbart för sig i ett rättsligt vakuum. Det anges i förarbetena 

att: 

”...lagstiftaren – även om han endast avser att tillgodose ett av RF tillåtet ändamål – förbjuds att 

besluta en rättighetsbegränsning som ensam eller sammanställd med tidigare gjorde begränsningar 

måste betraktas som ett mot den fria åsiktsbildningen...” 

”Lagstiftaren måste således inför en ifrågasatt rättighetsbegränsning överväga dennas inverkan på 

åsiktsbildningens frihet i stort.”(min kursivering)30

Det blir i ljuset av dessa uttalanden tydligt att en myndighet som står inför att pröva 

begränsningarna ska betrakta dels de faktiska syftena bakom begränsningen ifråga och inte endast 

de angivna ändamålen. Det innebär också att hänsyn ska tas till den samlade effekten av 

genomförda och föreslagna begränsningar istället för att endast betrakta effekten av den i det 

aktuella fallet föreslagna begränsningen för sig. I paragrafens sista mening inskränks lagstiftarens 

möjlighet att begränsa de fem berörda opinionsfriheterna ytterligare. Oavsett proportionalitet och 

oavsett huruvida den fria åsiktsbildningen riskerar att hotas eller inte så får begränsning inte ske 

enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning. Denna del av paragrafen 

förefaller vara den svagaste. Ordet 'enbart' förefaller öppna upp för en lagstiftare att genom 

tillförande av kriterier som indirekt resulterar i att endast vissa grupper träffas och därmed kunna 

kringgå regleringens syfte.  

28. SOU 1975:75. s. 202
29. Se här RF 1:1 1st, ”All makt utgår från folket.”
30. SOU 1975:75 s. 202-203



11.

Ytterligare en bestämmelse som syftar till att skydda opinionsfriheterna mot begränsningar utgörs 

av 2:22 RF. Här anges att ett lagförslag som skulle innebära begränsningar i dessa rättigheter vid 

yrkande av 10 eller fler riksdagsledamöter ska förklaras vilande  i minst tolv månaders tid. Vissa 

undantag görs i samma paragraf men dessa faller utanför uppsatsens område. 

Vad gäller mötes-och demonstrationsfriheterna i RF 2:24 särskilt så får dessa begränsas med hänsyn

till ordning och säkerhet vid sammankomster och demonstrationer, hänsyn till trafiken, rikets 

säkerhet eller risken för farsoter31. Samma paragraf ger oss att föreningsfriheten endast får 

begränsas för sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär natur eller syftar till förföljelse av 

vissa folkgrupper. Uttrycket ”allmän ordning och säkerhet” som används i paragrafen ska enl. 

förarbeten tolkas som syftandes främst på  BrB(Brottsbalken) 16 kap. Vidare så anges att: 

” Inte minst i fråga om inskränkningsändamålet allmän ordning och säkerhet bör understrykas att 

det måste tolkas mot bakgrund av yttrandefrihetsintresset. Det är främst konkreta, fysiska 

oroligheter man vill skydda mot – inte en aldrig så frän eller oinitierad debatt eller ett polariserat, av

hög temperatur präglat politiskt klimat”32

Förarbetena ger alltså anledning att tolka begreppen allmän ordning och säkerhet på ett avsevärt 

mycket mer restriktivt sätt än vad som skulle vara fallet om man utgick ifrån allmänt språkbruk. För

dem utan kunskaper om förarbetena i fråga så anser jag att bestämmelsen är något olyckligt 

formulerad då det vid första anblicken kan ge intrycket av att skyddet här är svagare än för de andra

friheterna genom denna breda formulering. 

Vad gäller yttrande-och informationsfriheten så finns ytterligare reglering i RF 2:23. Här anges att 

denna får begränsas med hänvisning till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och 

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

här ska uttrycket ”allmän ordning och säkerhet” tolkas på det restriktiva sättet som anges i 

förarbetena ovan. Vad gäller uttrycket ”enskildas anseende” ska detta enl. förarbeten främst tolkas 

som att avse bestämmelserna i BrB kap. 5 som alla rör olika typer av ärekränkning.

Även om opinionsfriheterna i RF 2:1 i.o.m. tidigare nämnda lagändring år 201033 nu otvivelaktigt 

tillkommer alla som kan träffas av dem så har frågan om medborgarskap fortfarande betydelse för 

rättighetsskyddets styrka. I RF 2:25 föreskrivs nämligen att särskilda begränsningar av samtliga 

opinionsfriheter, får göras för andra än svenska medborgare här i riket. Detta inkluderar rätten att 

31. Detta inkluderar både risken för spridning av epidemier och epizootier.  
32. SOU 1975:75 s.203-204.
33. SFS 2010:1408
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inte tillkännage åskådningar enl. RF 2:2. Detta är det enda fallet där inskränkning av 

religionsfriheten kan göras i enligt RF. 

Sammantaget kan skyddet för opinionsfriheterna i regeringsformen framstå som svagt, då listan av 

undantag är lång och enligt mig stundom olyckligt formulerad i förrädiskt breda ordalag. Jag vill 

dock hävda att skyddet för opinionsfriheterna är starkt överlag, i vart fall om man bortser från den 

internationellt sett svaga normprövningen i svensk rätt.34 Genom den omfattande listan av undantag 

i kombination med förarbetenas resonemang så tydliggörs kärnområdena för opinionsfriheterna. 

Kärnområdenas konturer kan skönjas genom tomrummen som uppstår mellan undantagen. Detta, i 

synnerhet sammantaget med kravet för lagstiftaren att redovisa syftena med eventuell begränsande 

lagstiftning, gör att svängrummet minskar för inskränkningar som inte är förenliga med 

opinionsfriheternas syften. 

Religionsfriheten i egenskap av opinionsfrihet

Detta arbete syftar som framgår ovan inte till att granska rättighetsskyddet för opinionsfriheterna i 

sig utan till att belysa särställningen av, och gränserna för, religionsfriheten i svensk rätt. Som 

nämnts ovan hade uppräkningen av opinionsfriheterna i regeringsformen vid sin tillkomst 

ursprungligen karaktären av ett kollektiv bestående av intimt sammanflätade fri-och rättigheter. I 

och med förändringarna som skedde 1976 av möjligheterna och formerna för inskränkningar av 

rättigheterna så blev det emellertid nödvändigt att skilja ut och dela upp opinionsfriheterna i mindre 

beståndsdelar.

För religionsfriheten som en del av opinionsfriheterna så anges den i denna form:

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

Ovanstående punkt är utformad på ett liknande sett som de andra fem. Beståndsdelarna i 

bestämmelsen utgörs av följande komponenter som av mig numrerats i den ordning de förekommer 

i texten:

1. Friheten att

2. ensam

3. tillsammans med andra

4. utöva

34. Till skillnad från t.ex. Tyskland  så saknar det svenska lagstiftningsförfarandet en judiciell prövning av lagars 
förenlighet med grundlagarna som föregår deras ikraftträdande. Det är, då abstrakt normprövning inte är allmänt erkänt 
i svensk rätt, först efter att någon i ett konkret fall drabbats negativt av lagstiftning som denna kan bli föremål för 
normprövning i domstol. 
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5. sin

6. religion.

 

Den femte beståndsdelen, sin, kan framstå som överflödig men jag vill ändå inkludera den i vart fall

initialt. Det kan mycket väl hävdas att utövande(4) av religion(6) nödvändigtvis innebär att 

religionen som utövas är en religion som utövaren också faktiskt tillhör. Detta är dock inte 

omedelbart självklart och då termen sin inkluderats av lagstiftaren så anser jag att denna som 

utgångspunkt bör beaktas. För att försöka nå den klarhet i termerna som krävs för en avgränsning så

tvingas vi söka oss till förarbeten och praxis. Även sammanhanget som framgår av RF i övrigt har 

naturligtvis betydelse, men i ljuset av motivuttalanden som redovisats ovan så framstår t.ex. 

motsatsslut med ledning av de andra opinionsfriheterna som olämpligt. 35 Det är min bedömning att 

det är beståndsdelarna 4 och 6 som är de mest oklara till sitt innehåll i regleringen. Mig veterligen 

så är definitioner av dessa frånvarande i förarbeten och uttolkare tvingas till största delen förlita sig 

på allmänt språkbruk. Den ledning som ges är endast indirekt och kräver i sin tur relativt 

omfattande tolkning av förarbetena själva. Jag kommer nedan att gå igenom uttalanden i förarbetena

för att försöka ge dessa begrepp ett tydligare innehåll som möjliggör den avgränsning mot de andra 

opinionsfriheterna som kan vara nödvändiga vid rättstillämpning.

I förarbeten uttalas att:

”De begränsningar som får ske i yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten får göras 

också när dessa friheter utnyttjas i religiösa sammanhang. I vad begreppet religionsutövning går 

därutöver gäller definitionsmässigt att de gränser, som eljest stadgas för mänskligt handlande eller 

mänsklig underlåtenhet, också gäller i religiösa sammanhang.” 36

I en senare SOU, som införde kraven på redovisning av syften och rättighetsbegränsningars yttre 

ram, återfinns en snarlik formulering:

' I vad religionsutövning innefattar utövning av annan opinionsfrihet omfattas den av samma 

grundlagsregler som denna. I praktiken är det närmast reglerna i regeringsformen för 

yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten som sålunda gäller också för motsvarande 

religiösa verksamhetsform..'37

35. Prop. 1975/76:209 s. 104, varav relevant del citerats ovan på sid(SS)
36. SOU 1975:75 s. 194.
37. SOU 1978:34 s. 186-187.



14.

Dessa uttalanden framstår som något förvånande då religionsfriheten i RF vid läsning av enbart 

lagtexten förefaller vara skyddad från alla begränsningar från det allmännas sida. När 

religionsfriheten utövas genom handlingar som också åsyftas av de andra opinionsfriheterna kan 

den alltså trots detta begränsas i samma mån som dem. 

Förarbetena ger oss också följande om omfånget och styrkan av skyddet för religionsfriheten:

”Grundlagsskyddet kan däremot tänkas innebära ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen 

riktar sig mot någon viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss 

religiös inriktning fastän reglerna har fått en mer allmän avfattning”38

Religionsfriheten förefaller här närmast vara fråga om ett förbud mot diskriminering på grund av 

religiös övertygelse från lagstiftarens sida snarare än något skydd mot ingrepp i religionsutövningen

som sådan. Något paradoxalt så blir det de övriga fem opinionsfriheterna som utgör det konkreta 

skyddsområdet för religionsfriheten. Även om detta framstår som lagstiftningstekniskt märkligt så 

förefaller uttalandena i sig inte ge upphov till några större tolkningssvårigheter. Religionen är 

skyddad i den mån dess yttringar är av sådant slag som avses i de andra fem opinionsfriheterna och 

begränsning av dessa får inte uttryckligen rikta sig mot viss religionsutövning eller uppenbart syfta 

till att motverka viss religiös inriktning. Mer problematiskt kan vara de centrala begreppen 

'uppenbart' respektive 'uttryckligen' ovan då dessa framstår som rätt höga trösklar att komma över 

om man via normprövning vill undvika tillämpandet av en inskränkande lag. Man måste dock ha i 

åtanke att samtliga inskränkningar av opinionsfriheterna regleras av regeln i RF 2:21 diskuterad 

ovan. Syftena måste vara ägnade åt att tillvarata ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och vara proportionerliga i förhållande till dessa. Det framstår nu som att 

religionsfrihetens ställning är svagare än vad den kan ge sken av med ett skydd på samma nivå som 

de andra. Kanske är skyddet till och med svagare då lagstiftaren inte verkar ha haft detta i åtanke 

vid utvecklingen av de uttryckliga undantag som gjorts för de andra opinionsfriheterna. Dock delar 

religionsfriheten samma absoluta gräns för inskränkningar som består i att dessa aldrig får sträcka 

sig så långt att de utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grunder. I 

den mån man kan argumentera för att utövandet av religion utgör en del av åsiktsbildningen åtnjuter

även denna ett absolut skydd. Sista meningen i RF 2:21 ger oss till sist ännu en ovillkorlig regel 

som begränsar inskränkningar. Det är otillåtet att göra inskränkningar:

38. SOU 1975:75 s.195.
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”...enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning.”

Om specialmotiveringen till paragrafen läses tillsammans med ovanstående så försvinner området 

som exklusivt träffas av religionsfriheten RF 2:1 praktiskt taget helt. Enligt specialmotiveringen är 

den inte tillämplig på de religiösa handlingar som består av de andra fem momenten i paragrafen. 

När religionsutövningen går utöver dessa handlingar så gäller vad som annars är stadgat om 

mänskligt handlande och underlåtenhet. Vad gäller det i specialmotiveringen angivna förbudet mot 

begränsningar som riktar sig mot viss religionsutövning eller som syftar till att motverka en viss 

religiös inriktning så verkar den likartad med sista meningen i RF 2:21 ovan. Begreppen 

överensstämmer dock inte fullt ut. I specialmotiveringen används begreppen 'uttryckligen riktar sig 

mot' samt 'uppenbart syftar till att motverka'. Om kravet för underkännande av begränsning skulle 

grunda sig på att religionsfriheten som den uttrycks i RF 2:1 inte kan begränsas så måste det alltså 

enligt specialmotiveringen vara uppenbart att begränsningen syftar till att motverka en viss religiös 

inriktning. Detta är ett mycket högt krav av tvivelaktigt värde som skyddsmekanism för rättigheten. 

Vad gäller det alternativa rekvisitet för underkännande av begränsning enl. specialmotiveringen, att 

begränsningen uttryckligen ska rikta sig mot någon viss religionsutövning, så förefaller denna ännu 

svagare som en garant för rättigheten. En lagstiftare som önskar begränsa viss särskild 

religionsfrihet kan undkomma detta skydd genom att ringa in sedvänjan utan att nämna 

religionsutövningen i egenskap av just detta. I den mån detta stämmer så är skyddet som kan läsas 

in i RF 2:1 p.6 faktiskt svagare än det som återfinns i RF 2:21. Om man ska ta specialmotiveringen 

på allvar förefaller religionsfriheten i RF 2:1 upplösas i egenskap av rättighet för att istället anta 

skepnaden av en svävande politisk målsättning. Det finns enligt mig skäl att just ta uttalandena på 

allvar då propositionen som låg till grund för paragrafen, även om den inte använder exakt samma 

definition, innehåller följande: ' Som framgår av den allmänna motiveringen avses emellertid inte 

någon ändring i sak.'39 Ett annat uttalande i samma proposition verkar dock peka åt ett annat håll:

'Det är således tydligt att utredningens förslag till skydd för religionsfriheten kan leda till en felaktig

uppfattning om skyddets styrka. Det kan av denna anledning hävdas att en reglering som innebär att

religionsfriheten görs begränsningsbar skulle ge en riktigare bild av rättsläget på området. Det 

förhåller sig å andra sidan så att de moment i religionsfriheten som inte hämtar inslag från övriga 

opinionsfriheter – främst friheten till enskild religionsutövning – inte bör kunna underkastas några 

särskilda begränsningar. Det finns inte heller någon anledning att tillåta sådana begränsningar av 

39. Prop. 1975/76:209 s. 144
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religionsfriheten som utgörs av inskränkningar i rätten att yttra sig, ta del av yttranden, anordna och 

delta i möten eller att bilda sammanslutningar just i religiösa sammanhang. Jag delar av denna 

anledning utredningens uppfattning att den positiva religionsfriheten bör beredas ett absolut 

skydd.'40 

Även ett uttalande i en senare SOU som behandlade kraven på redovisning av syften och 

rättighetsbegränsningars yttre ram tar fasta på religionsfrihetens absoluta del:

' I vad begreppet religionsutövning går utöver vad nu sagts är grundlagsskyddet för religionsfriheten

inom sin definitionsmässiga ram absolut.'41

Här anges ett område där skyddet mot inskränkningar framstår som absolut. Detta är friheten för 

enskild religionsutövning. Hur lagen ska tolkas blir dock inte särskilt mycket klarare. Detta 

uttalande låter sig nämligen svårligen förenas med ett annat uttalande på samma sida i 

propositionen:

' En i allmänhet straffbar handling skall t.ex. inte vara skyddad bara därför att den förekommer i 

religiöst sammanhang.'42

Här kan uttalandena uppenbarligen inte tolkas var för sig. Man får istället försöka tolka dem så att 

de kan förenas med varandra. Vad gäller uttalandet om att rättigheten i sin positiva form bör beredas

ett absolut skydd så förefaller det endast möjligt att tolka uttalandet på ett sätt. Uttrycket 'bara'  

skulle dock kunna indikera att det bör läsas så att handlingar som förekommer i religiösa 

sammanhang inte automatiskt åtnjuter religionsfrihetens absoluta skydd. Något mer skulle i så fall 

krävas för att uppnå det absoluta skyddet. Detta skulle då kunna utgöras av 'enskild 

religionsutövning' tolkat som att handlingen rent faktiskt är motiverad av en religiös övertygelse hos

den som företar den. 

Detta förefaller orimligt. Har en annars otillåten handling verkligen ett absolut skydd så länge den 

utgör religionsutövning som är enskild? Eller bör man istället ta fasta på ordet 'allmänhet' som 

föregår begreppet straffbar handling? En motsatstolkning med det som utgångspunkt får ett absurt 

resultat, att endast synnerligen straffbara handlingar ska skyddas när de förekommer i religiösa 

40. Prop. 1975/76:209 s. 115 
41. SOU 1978:34 s.187.
42. Prop. 1975/76:209 s. 115.
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sammanhang. En annan tolkning vore att ta fasta på 'straffbar handling' och läsa det som att 

specifikt brottsliga handlingar saknar det annars absoluta skyddet för enskild utövning av religion. 

Detta är dock inte heller en tillfredsställande tolkning. Kriminalisering kan nämligen ske genom 

ordinarie lagstiftningsförfarande utan de skyddsregler om vilandeförklaring eller redovisning av 

syfte som annars ska gälla för opinionsfriheterna. Denna tolkning resulterar i att det angivna 

absoluta skyddet försvinner även för den enskilda religionsutövningen genom att förskjuta 

inskränkningsmöjligheterna till de som gäller för lagar i allmänhet.

Följande uttalande från propositionen ger enligt mig uttryck för att dessa oklarheter inte var helt 

oförutsedda:

”Som framgår av mina uttalanden i det föregående […] anser jag att utredningens förslag till skydd 

för opinionsfriheterna är tillfredsställande i sak. Den föreslagna regleringen är emellertid inte helt 

komplikationsfri från lagteknisk synpunkt såvitt gäller de positiva opinionsfriheterna. De 

svårigheter som föreligger i detta hänseende har sin grund i den omständigheten att de olika 

opinionsfriheterna, så som dessa vanligen uppfattas, i stor utsträckning går in i varandra. Rätt att 

uttrycka åsikter etc. och frihet att ta del av andras yttranden framstår sålunda inte bara som två 

självständiga rättigheter utan ingår också som viktiga moment i mötesfriheten, 

demonstrationsrätten, föreningsfriheten och religionsfriheten. Eftersom det i gällande rätt inte görs 

någon skillnad mellan möjligheterna att begränsa de olika positiva opinionsfriheterna, medför detta 

förhållande f.n. inte några problem. Om man däremot, som fri- och rättighetsutredningen har 

föreslagit, har olika begränsningsregler för skilda opinionsfriheter, blir det uppenbarligen av stor 

betydelse att kunna dra klara gränser mellan de olika rättighetsreglernas tillämpningsområden. ”43 

Analys och slutsatser

När religionsfriheten kom till i och med 1974 års regeringsform så utgjorde den en beståndsdel av 

ett större komplex av rättigheter. Detta framgår av att dessa delar samma lagrum och tydliggörs av 

förarbetena. På detta sätt möjliggjordes ett rättighetsskydd som kunde vara mer omfattande än 

summan av dess beståndsdelar. Man gjorde också en vinst vad gällde enkelheten att tolka lagen då 

skyddsområdena inte behövde skiljas åt, något som också i min mening resulterar i en högre grad av

förutsägbarhet och därmed rättssäkerhet.  Genom att avsnittet om uttryckliga begränsningsregler för

43. Prop. 1975/76:209. s.104.
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lagstiftarens kompetens att inskränka rättigheterna infördes var den uttalade ambitionen att skyddet 

för dessa skulle stärkas. Denna ambition har enligt mig huvudsakligen uppnåtts. Kraven på att 

lagstiftaren redovisar sina skäl för inskränkningar samt belysningen av friheternas kärnområden 

som skett genom att ange specifika möjligheter för undantag har stärkt skyddet av dessa överlag. 

Detta har dock inte skett för religionsfriheten i egenskap av opinionsfrihet. När opinionsfriheterna 

separerades och komplexet av sammanflätade rättigheter således luckrades upp så skedde något till 

synes paradoxalt. Samtidigt som religionsfriheten är den enda rättigheten som i sammanhanget inte 

förefaller kunna begränsas så skapade bristen på definition av termerna som används för att 

beskriva friheten en påfallande oklarhet angående vilka uttryck och handlingar som faktiskt åtnjuter

detta skydd. Fåordigheten som präglar förarbetena i saken bidrar inte till att kasta ljus dessa 

oklarheter. Tvärtom så är det min uppfattning att de uttalanden som gjorts i förarbetena gjort mer 

skada än nytta. Språket och resonemangen saknar den precision som krävs för att kunna separera 

rättigheterna och resultatet blir att det förefaller mig näst intill omöjligt att med säkerhet ange några 

exempel på konkreta handlingar som skyddas av denna grundlagsfästa religionsfrihet. Det som då 

kvarstår är skyddet mot att i tanken bekänna sig till en viss övertygelse eller företa religiöst 

betonade handlingar i ensamhet utan att påverka någon annan samt att diskrimineras gentemot 

enbart p.g.a. övertygelsen i sig.44 Ett sådant begränsat skydd kan knappast ha varit vad lagstiftaren 

avsedde med regleringen. Regeringsformen är förvisso inte på något sätt det enda skyddet för 

friheter av religiös natur i den svenska rättsordningen, men den är sett till normhierarkin den 

starkaste. EKMR går avsevärt mycket längre vad gäller skyddsområdet men saknar det skydd inom 

rättsordningen som utmärker grundlagar. 45Sammanfattningsvis är resultatet av dessa brister att 

skyddet för religionsfriheten framstår som olyckligt svagt. Även om jag inte uppfattar det som att 

dessa rättigheter är direkt hotade inom landet i skrivande stund så utgörs en stor del av syftet med 

grundlagsreglering att denna ska syfta till att kunna reglera även en osäker framtid. På den punkten 

anser jag skyddet vara bristfälligt och i behov av förändring.

44.Thomas Bull och Fredrik Sterzel. Regeringsformen – en kommentar. Första upplagan.  Danmark:Nordhaven A/S, 
2010. S.72.
45.Ulf Bernitz. Europarättens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr. Juridisk Tidskrift. 2:a numret 1994/95. S. 
259.



19.

Källförteckning:

Politisk religionsfrihet, Jan Löfberg, Lund, Universitetsförlaget Dialogus AB. 1993. 

Medborgarrätten och regeringsformen, Karl-Göran Algotsson, Stockholm, Norsteds förlag, 1987.

Regeringsformen – en kommentar, Thomas Bull och Fredrik Sterzel. Första upplagan. 

Danmark:Nordhaven A/S, 2010. 

Europarättens införlivande med svensk rätt – en halvmesyr, Ulf Bernitz, Juridisk Tidskrift. 2:a 

numret 1994/95. S. 259 – 269.

Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, Ulf Bernitz, Juridisk Tidskrift Nr 3 

2009/10. S.447 – 501.

Prop. 1975/76:209

SOU 1975:75 

SFS 1974:152

SOU 1978:34

SFS 1994:1219

SFS 1998:1593 

SOU 1999:9

SFS 2008:567

Prop. 2009/10:80 s. 248

SFS 2010:1408

https://www.svenskakyrkan.se/statistik 2017-05-17.

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/medlemskap, hämtat 2017-05-17.

http://www.judiskacentralradet.se/html/antal_judar.php hämtat 2017-05-17.

http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html hämtat 

2017-05-17

http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html hämtat 2017-05-18.

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html hämtat 2017-05-18.

www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf hämtat 2017-05-18.

http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html
http://www.judiskacentralradet.se/html/antal_judar.php
http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/medlemskap
https://www.svenskakyrkan.se/statistik

	JURIDISKA FAKULTETEN
	vid Lunds universitet
	Daniel Gunneflo
	Religionsfrihetens avgränsningar i regeringsformen
	LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats
	Kandidatuppsats på juristprogrammet
	Handledare: Josefin Gooch
	Termin: VT 2017
	'Article 55


