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I 

 

Abstract 

The starting point of this essay was mainly concerning the constitutions involving the 
protection of gender discrimination and freedom of religion in reason of the so called 
”Handskakningsfallet” (T-7324-08). The purpose was to survey how the legislation among 
these two foundations of discrimination corresponded a case where the rights seemed to 
collide with each other. The foundations of gender discrimination and the definition of the 
idea ”gender” are strongly regulated both in the legislation and custom, however it doesn’t 
exist one unified notion for what religion really is, neither in national or international 
legislation. The complexity of the problem appear in situations where freedom of religion 
collide with more strongly delimit foundations of discrimination, which comes from a big part 
of absents of just the idea of the definition. This gives rise to delusions that the freedom of 
religion possesses preferential rights over the remaining foundation of discrimination. A 
possible solution to conclude the freedom of religion is professor Fahlbecks definition of 
freedom of religion, which he divided into three ways, the first constitute the inviolate belief 
of composure. The second way constitutes the intimacy associated to manifestations, which 
are possible to limit through law. The last way includes the actions that are motivated by 
religion, but falls outside the defence of freedom of religion.  
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Sammanfattning 

Utgångspunkten i denna uppsats koncentrerades till författningarna kring skyddet mot 
könsdiskriminering och religionsfrihet med anledning av det så kallade 
”handskakningsfallet”. Syftet var att kartlägga hur lagstiftningen kring dessa två 
diskrimineringsgrunder korresponderade, i ett fall där rättigheterna upplevs kollidera med 
varandra. Grunderna för könsdiskriminering och en definition av begreppet ”kön” finns 
tydligt reglerat både i lagstiftning och praxis, dock är det ett faktum att det inte existerar något 
enhetligt begrepp för vad religion egentligen är, varken i nationell eller internationell 
lagstiftning. Problematiken som uppstår i situationer då religionsfriheten kolliderar med andra 
mer tydligt avgränsade diskrimineringsgrunder, uppkommer till stor del på grund av 
frånvaron av en tydlig begreppsdefinition. Det ger upphov till villfarelser om att 
religionsfriheten äger företräde framför de övriga diskrimineringsgrunderna. En möjlig 
lösning för att ringa in religionsfriheten är professor Fahlbecks tredelade 
religionsfrihetsbegrepp, där första ledet utgörs av den okränkbara trosuppfattningen. Det 
andra ledet utgörs av intimt förknippade manifestationer som är möjliga att begränsa genom 
lag. Det tredje ledet omfattar de handlingar som är motiverade av religion, men faller utanför 
skyddet för religionsfrihet.  
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Förkortningar 

SOU - Statens offentliga utredningar 
NJA - Nytt juridiskt arkiv 
Prop. - Proposition 
Europakonventionen – den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna. 
EG – Europeiska gemenskapsrätten 
EU – Europeiska unionen 
FN – Förenta Nationerna 
DO – Diskrimineringsombudsmannen 
EKMR – Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 
RF – Regeringsformen 
AMS – Arbetsmarknadsstyrelsen 



IV 

 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ......................................................................................................................................I 

Sammanfattning ...................................................................................................................... II 

Förkortningar ........................................................................................................................ III 

Innehållsförteckning ..............................................................................................................IV 

KAPITEL 1 INLEDNING....................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.2 Problembakgrund.............................................................................................................. 1 

1.3 Syfte.................................................................................................................................. 2 

1.4 Metod................................................................................................................................ 2 

1.5 Avgränsning...................................................................................................................... 2 

KAPITEL 2  HISTORIK......................................................................................................... 3 

2.1 Inledning........................................................................................................................... 3 

2.2 Historia ............................................................................................................................. 3 

2.3 Begreppshistorik............................................................................................................... 4 

2.3.1 Begreppen rättighet och mänsklig rättighet ............................................................... 4 

2.3.2 Religionsfrihetens utveckling .................................................................................... 4 

2.3.3 Begreppen religion och religionsfrihet ...................................................................... 6 

2.3.4 Begreppet jämställdhet............................................................................................... 8 

2.3.5 Begreppet diskriminering........................................................................................... 8 

KAPITEL 3 DISKRIMINERINGSFÖRBUDET................................................................ 10 

3.1 Inledning:........................................................................................................................ 10 

3.2 Diskrimineringsförfattningarnas hierarki ....................................................................... 10 

3.2.1 Global nivå - FN konventioner och ILO konventioner............................................ 10 

3.2.2 Regional nivå – EG-rätt ........................................................................................... 11 

3.2.3 Nationell nivå – nationell lagstiftning...................................................................... 12 

KAPITEL 4 FÖRFATTNINGAR......................................................................................... 13 

4.1 Inledning......................................................................................................................... 13 

4.2 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter....................................................... 13 

4.3 FN:s  konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ....................................... 14 

4.4 ILO konvention 111 – angående diskriminering i fråga om anställning eller 
yrkesutövning ....................................................................................................................... 14 



V 

 

4.5 Europakonventionen artikel 9: Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet .............. 14 

4.6 Regeringsformen ............................................................................................................ 16 

4.7 Lag om trossamfund (1998:1593) .................................................................................. 17 

4.8 Diskrimineringslag (2008:567)....................................................................................... 17 

4.8.1 Direkt och indirekt diskriminering........................................................................... 17 

4.8.2 Diskrimineringsgrunderna religion och kön enligt diskrimineringslagen ............... 19 

KAPITEL 5 PRAXIS ............................................................................................................. 21 

5.1 Inledning......................................................................................................................... 21 

5.1.1  ”Handskakningsfallet” T 7324-08 .............................................................................. 21 

5.1.2 Bakgrund.................................................................................................................. 21 

5.1.3 Domskäl och domslut .............................................................................................. 22 

5.1.4 Doktrin ..................................................................................................................... 22 

5.2 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (application no. 27417/95)................................. 23 

5.2.1 Bakgrund.................................................................................................................. 23 

5.2.2 Domskäl och domslut .............................................................................................. 23 

5.2.3 Doktrin ..................................................................................................................... 24 

KAPITEL 6 ANALYS ........................................................................................................... 25 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 28 

 

 

 

 

 

 

  

 



1 

 

KAPITEL 1 
INLEDNING 

 
 
1.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras ämnet för läsaren. Det inleds med en problembakgrund som sedan 
mynnar ut i syftet med uppsatsen. Därefter presenteras metod samt avgränsning. 

1.2 Problembakgrund 

För drygt 40 år sedan spådde samhällsforskarna att religionens betydelse för politik och 
utveckling skulle klinga av i takt med modernisering och sekularisering. Verkligheten visade 
dock på det motsatta. Över hela världen har religionsfrågorna en stor och på många håll 
växande, politisk betydelse.1 I enlighet med Europakonventionen strävar Sverige efter religiös 
pluralism och jämställdhet samtidigt som den dominerande bilden i samhället tecknar ett land 
utan religionsmöten.2 I början av februari i år avkunnades en dom i det så kallade 
”handskakningsfallet”3, där arbetsförmedlingen dömdes att betala skadestånd till en muslimsk 
man som vägrade ta en kvinnlig arbetsgivare i hand med hänvisning till sin religion. 
Arbetsgivaren nekade mannen praktikplats och mannens arbetsstödsersättning drogs då in 
eftersom Arbetsförmedlingen ansåg att han själv medverkat till att han inte fick 
praktikplatsen. Till stöd för sitt beslut hänvisade myndigheten till svenska normer om 
jämställdhet. 
 
Detta avgörande har väckt starka känslor i allmänhet och gett upphov till frågor om huruvida 
det nu är möjligt att se en prioriteringsordning mellan de olika diskrimineringsgrunderna i 
framtiden med anledning av domen. Somliga menar att utgången i detta mål ställer 
diskrimineringsfrågorna på sin spets, då mannens religion i denna dom ägde företräde i 
förhållande till etablerade sociala normer i det svenska samhället men också vår syn på 
jämställdhet. Är det mer kränkande att diskrimineras på grund av sin religion än av sitt kön? 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna, menar att domen inte skall tolkas som att 
religionsfrihet väger tyngre än jämställdhet och att hon tycker att det är synd att 
Arbetsförmedlingen valt att inte överklaga domen.4 Domen har orsakat en förvirring om vad 
som egentligen är gällande rätt. Vem är det som egentligen har diskriminerat vem, och vem är 
det som egentligen skyddas? Finns det verkligen en kollision mellan dessa 
diskrimineringsgrunder i detta fall? Domen har kritiserats utifrån flera olika aspekter och 
många menar att beslutet pekar på en tydlig brist i diskrimineringslagstiftningen, men det 
råder delade meningar om var bristen egentligen ligger. Ligger den på nationell eller 
internationell nivå? För att kunna kartlägga rättsläget gällande religionsfrihet krävs en 
utredning av vad begreppet religionsfrihet egentligen innebär. Vad är religion? Vad innebär 
det egentligen att ha en tro? Var går gränsen för vad som är tillåtet när det gäller rätten att 
utöva sin tro? Vilka handlingar, eller underlåtelser, skall skyddas med hänsyn till 
religionsfriheten? Det är framför allt dessa frågor som måste angripas vid en kartläggning av 
rättsläget när religionsfriheten kolliderar med skyddet mot könsdiskriminering.   

                                                 
1 SOU 1999:9 s. 3 
2 Fahlbeck, Reinhold, SVD. 25 februari 2010 
3 T-7324-08 
4 www.lag-avtal.se 16 mars 2010 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i handskakningsfallet kartlägga hur 
lagstiftningen kring religionsfrihet och könsdiskriminering korresponderar.  
 
Vilka handlingar omfattas egentligen av religionsfrihetsbegreppet?  
 

1.4 Metod 

För information till denna uppsats har den traditionella juridiska rättskälleläran tillämpats. Det 
innebar en genomgång av lag, lagförarbeten, praxis och aktuell doktrin. Arbetet inleddes med 
en litteratursökning via Luleå Tekniska Universitets bibliotekshemsida. En 
informationssökning gjordes även i Libris fjärrsök. Sökord som: 
diskrimineringsombudsmannen, DO, diskrimineringsgrunder och religionsfrihet, nyttjades i 
olika kombinationer. Dessa sökord användes även vid sökningar i olika databaser som till 
exempel Rättsbanken, Zeteo och Artikelsök. I arbetet studerades även de internationella 
direktiv och deklarationer som Sverige förbundit sig att följa. Bland annat Förenta 
Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
 

1.5 Avgränsning 

Utgångspunkten för uppsatsen utgörs av en kartläggning av hur lagstiftningen för 
religionsfrihet respektive könsdiskriminering korresponderar. Övriga diskrimineringsgrunder 
kommer därför inte behandlas. Uppsatsen är även koncentrerad till att endast behandla vilka 
handlingar som omfattas av religionsfrihetsbegreppet. Uppsatsen tar således inte ställning till 
övriga uttryck och manifestationer som omfattas av religionsfrihetsbegreppet. Frågan om 
diskriminering och definitionen av detta begrepp kan ses ur flera olika perspektiv. I denna 
uppsats angrips endast frågan och ämnet diskriminering ur perspektivet mänskliga rättigheter. 
Begreppet diskriminering används inom olika samhällsvetenskaper och kan ha olika betydelse 
på olika områden. Uppsatsen avgränsas till att behandla och redogöra för endast det juridiska 
diskrimineringsbegreppet. En avgränsning görs också till att endast behandla vad som är 
gällande rätt i Sverige, det vill säga svensk lagstiftning och de internationella konventioner 
som Sverige ratificerat. 
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KAPITEL 2  
HISTORIK 

 
 
 
2.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs begreppen religionsfrihet, rättighet, mänskliga rättigheter, 
diskriminering och jämställdhet ur ett inledningsvis historiskt perspektiv för att sedan mynna 
ut i dagens uppfattning om dess betydelser. Avsnittet inleds med en historisk bakgrund till 
dagens lagstiftning som omfattar de berörda begreppen och hur de har påverkats av 
internationell lagstiftning och bestämmelser.   

 

2.2 Historia 

 
I slutet på 1800-talet började religionsfriheten att förankras i den svenska lagstiftningen. 
Samtidigt kämpade kvinnor fortfarande för rösträtt och möjlighet att själva få bestämma över 
sitt eget liv. Hela vår historia genomsyras av kvinnors sociala underordning. Kampen för 
likabehandling och jämställdhet har förändrats mycket genom att den gjordes till ett både 
juridiskt och politiskt ämne på det internationella planet. Idag är jämställdhetsbegreppet 
kopplat till demokrati, mänskliga rättigheter och lagstiftningen inom EU.  Efter det att EU 
tagit ett direktiv mot lönediskriminering och lika anställningsvillkor tillkom den första 
svenska jämställdhetslagstiftningen år 1980.5 Under 80-talet var framväxten av kvinno- och 
jämställdhetsforskning stark och begrepp som socialt kön och genus infördes i forskarvärlden. 
I en proposition från 1993, Delad makt - delat ansvar, konstateras att Sveriges mål med 
jämställdhetspolitiken är att uppnå rättvisa mellan könen.6 Under åren utvecklades och 
preciserades de olika områdena inom jämställdhetspolitiken efter samhällets utveckling och 
politiska strömningar. Senare kom jämställdhetspolitikens fokus att utvidgas från synen på 
föräldraskapet och lika lön för lika arbete, till att riktas mot lönediskriminering och den låga 
andelen kvinnor på högre positioner inom näringslivet.7 År 1995, samma år som Sverige 
utsågs till världens mest jämställda land, tecknades också Sveriges medlemskap i EU. 
Medlemskapet ställde högre krav på arbetet för jämställdheten och vår Jämställdhetslag 
reviderades och förstärktes därmed genom åren till och med den 1 januari 2009, då samtliga 
diskrimineringslagar upphävdes och inkorporerades tillsammans med EU-rättsliga direktiv i 
en enhetlig diskrimineringslag. I den nya diskrimineringslagen regleras både skyddet för 
religionsfrihet och skydd mot könsdiskriminering.8 Båda dessa diskrimineringsgrunder utgör 
en del i ledet av vad som omfattas av de mänskliga rättigheterna enligt Förenta Nationernas 
(FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.   
 

                                                 
5 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken,  s.19 
6 Prop. 93/94:147 s.15 
7 Roth, Ann-Katrine, Nya jämställdhetsboken, s.12 
8 Diskrimineringslag 2008:567 
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2.3 Begreppshistorik 

2.3.1 Begreppen rättighet och mänsklig rättighet  

Ofta när det gäller en rättighet åsyftas ett krav eller ett anspråk med juridisk legitimitet. Det 
vill säga, att den som innehar en rättighet kan få sitt krav eller anspråk tillgodosett med stöd 
av gällande rätt.9 En rättighet kan därför vara både positiv och negativ. En positiv rättighet 
innebär ofta en aktiv handling från någon annan, en persons rättighet kan innebära en plikt för 
en annan. Ett exempel på en positiv rättighet är rätten till sjukvård. En negativ rättighet 
betyder att andra har en plikt att avstå från handlingar som på något sätt skulle kunna störa 
den rättigheten, det kan till exempel vara plikten att inte beträda någons hem utan ägarens 
godkännande.10 En lämplig definition av rättighetsbegreppet vore därför att beskriva det som 
att det innefattar ett legitimt anspråk som är förbundet med plikter.11 
 
Mänskliga rättigheter är enligt FN:s allmänna förklaring, rättigheter som garanterar den 
enskilda individens skydd från ingrepp i de grundläggande friheterna. Ett sätt att definiera 
mänskliga rättigheter är Kants formulering av människovärdeprincipen, som innebär att alla 
människor har ett unikt värde och därför bör tillerkännas samma rättigheter.12 Dessa 
rättigheter är internationella överenskommelser som fungerar som en begränsning i staternas 
makt över individen. De mänskliga rättigheterna är alltså knutna till individen och innebär en 
skyldighet för staten att skydda dessa rättigheter. De mänskliga rättigheterna är inte bundna 
till personen, utan till individen och det är statens uppgift att se till att dessa rättigheter 
efterlevs. Det realiseras framförallt genom den nationella lagstiftningen.13 Mänskliga 
rättigheter kan även tänkas ha en dubbel legitimitet. Först och främst den som finns kodifierad 
i internationella konventioner och lagar, men också en moralisk legitimitet som utgår ifrån 
tankarna om moralisk likställighet oberoende av religion eller kön.14 Lagar och offentliga 
etiska normer kan ibland hamna i konflikt med kulturella normer vilket kan leda till att 
rättigheter förbises eller att en lag tillämpas diskriminerande, detta kan uppstå i en situation då 
två diskrimineringsgrunder kolliderar med varandra. Till exempel då rätten att utöva sin 
religion krockar med skyddet mot könsdiskriminering.15 
 

2.3.2 Religionsfrihetens utveckling 

Begreppet religionsfrihet hämtar sitt ursprung från dokument från slutet av 1860 talet.16 
År 1860 är ett viktigt årtal för religionsfriheten i Sverige. Detta år utfärdades en förordning 
om ”Främmande trosbekännare och deras religionsutöfning” och förordning om ”ansvar för 
den, som träder till eller utsprider villfarande lära”. De främmande trosbekännarna var 
således de som avvek från den ”rena evangeliska läran”.17 Det var inte längre kriminellt att 
utträda ur Svenska kyrkan för att sedan ansluta sig till en annan församling. Den som lämnade 
”den rena evangeliska läran” skulle inte längre straffas med landsförvisning eller förlust av 
arv och borgerliga rättigheter.  Dock kontrollerades utträdandet under strikta föreskrifter, 

                                                 
9 Gunner, Göran mfl.  Allas värde och lika rätt, s. 268 
10 Ibid. s. 268 
11 Ibid. s. 269 
12 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, sid 33 
13 www.manskligarattigheter.gov.se Mänskliga rättigheter – en introduktion, s. 3 
14 Gunner, Göran mfl. Allas värde och lika rätt, s. 269 
15 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 33 
16 SOU 1999:9 s. 43 
17 Ibid. s. 47 
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bland annat var alla församlingar utanför stadskyrkan tvungna att godkännas av konungen, 
och den som predikade en lära som stod i strid med den evangeliska kunde fortfarande dömas 
till böter eller fängelse i upp till ett år.18 Efter förordningarnas ikraftträdande kom 
religionsfrihetsbegreppet att utvecklas och förankras i Sverige. Några viktiga händelser i 
religionsfrihetens utveckling var:  
 

 1866 då Per Persson valdes in i riksdagen och blev därmed Sveriges första baptist att 
sitta i riksdagen. 

 1868 då den förstabaptistförsamlingen i Sverige erkändes av staten. Samma år 
diskuterades religionsfrihetens omfattning flitigt i riksdagen och i Stockholm 
arrangerades ett stort religionsfrihetsmöte till försvar för religionsfriheten. 

 1873 då den nya dissenterlagen trädde ikraft som sedan var gällande till år 1952 då 
religionsfrihetslagen trädde i kraft.19  

 
Religionsfrihetslagen från 1952 upphörde i och med att två nya lagar togs i bruk den 1 januari 
2000. De nya lagarna var Lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och Lagen (1998:1593) om 
trossamfund. Den nya lagstiftningen hade stor betydelse för religionsfriheten eftersom den 
svenska kyrkan då skiljdes från staten och det fanns därmed inte officiellt någon stadskyrka. 
Den svenska kyrkan blev i stället en folkkyrka. Det medförde att andra trosbekännelser fick 
större möjlighet att etablera sig, vilket var ett stort steg mot strävan efter ett religiöst 
pluralistiskt och jämställt samhälle. Trossamfundet var då en helt ny juridisk associationsform 
och regleras genom Lagen om trossamfund. För trossamfund gäller obetingat att det är ”en 
gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst”. Enligt 
propositionen till lagen skall ”Gudstjänst” förstås i vid mening vilket inkluderar exempelvis 
sammankomst för gemensam bön och meditation.20 Religionsfrihet är som ovan nämnt inget 
nytt begrepp. Ett försök till en definition av begreppet religionsfrihet finns nedtecknat i 
dokument från år 1868. Dokumenten består i form av fyra brev skrivna av fil.dr. Erik 
Nyström under pseudonymen Johannes Baptista.21 Breven kallas för ”fyra bref om religions-
frihet”. I det första brevet ger han en definition av begreppet religionsfrihet: 
”…att religionsfrihet är rättigheten att uti allt som rör ens religiösa eller andliga lif vara 
oberoende af alla verldsliga eller borgerliga lagar; eller med andra ord den rättighet hvarje 
menniska har att uti sin tro, sin bekännelse och sin dyrkan endast följa sin egen övertygelse, 
utan förfång af några vare sig kyrkliga eller borgerliga tvångslagar eller inskränkningar.”22 
 
Idag finns religionsfriheten nedtecknad i flera internationella dokument som är överordnade 
svensk lag och begreppet religionsfrihet har utvidgats i och med ratificeringen av den 
internationella lagstiftningen. Religionsfrihetslagen (1951:680) antogs i Sverige strax efter 
FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, men upphävdes i och med lagen om 
svenska kyrkan och lagen om trossamfund. Redan i första paragrafen i lagen om trossamfund 
regleras vad som avses med religionsfrihet; paragrafen hänvisar direkt till regeringsformen 
och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna.23 
Religionsfrihetslagen är dock intressant att studera för att se hur religionsfrihetsbegreppet har 
utvecklats i Sverige ur ett historiskt och jämförande perspektiv innan europakonventionen, 

                                                 
18 SOU 1999:9 s. 44 
19 Ibid. s. 48 
20 Prop. 1997/98:116 
21 SOU 1999:9 s. 49 
22 Ibid. s. 49  
23 Lag om trossamfund (1998:1593) 1§  
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men också för att se hur begreppet faktiskt skall tolkas idag med anledning av de 
internationella bestämmelserna. 
Religionsfrihetslagen (1951:680) hade följande lydelse:   
1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke 
därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. 
2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga 
i sammankomst och sammansluta sig med andra. 
3 § För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i 
allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har 
tillträde. 
4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid 
mot denna bestämmelse vare utan verkan. 
 
Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för 
religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst. 
 
Enligt religionsfrihetslagen var det bara ”religiös sammankomst” och ”gudstjänst” som 
skyddades som religiösa handlingar. I Artikel 9 Europakonventionen framträdde ett nytt 
begrepp för svenska lagar och förordningar vad det gäller religionsutövning, nämligen att 
skyddet för religionsfrihet även gäller för ”sedvänjor och ritualer”.24 Begreppet religionsfrihet 
utvidgades således i och med ratificeringen av internationella författningar. Regeringsformen 
stadgar i 2:1 p.6 att religionsfriheten är en av de grundläggande friheterna och även att det är 
en absolut frihet.25 Frågan blir vilka religiösa handlingar som skyddet faktiskt omfattar.  

2.3.3 Begreppen religion och religionsfrihet 

Det är konstaterat att begreppet religion inte finns definierat i svensk rätt eller i internationella 
konventioner, dock finns en negativ religionsfrihet det vill säga vad som inte utgör religion, 
nedtecknat i förarbetena till diskrimineringslagen.26 De exempel som nämns i förarbetena av 
vad som inte omfattas av religionsfriheten är politiska övertygelser, kulturella traditioner, 
etiska och livsfilosofiska värderingar. Anledningen till att det inte finns någon enhetlig 
definition av religionsbegreppet är att det inte innefattas av modersmålet för många folk, 
nationer och kulturer. Detta innebär att det blir svårt att samla alla uppfattningar och 
tolkningar av vad religion innebär, under ett begrepp.27 Det internationella systemet för 
mänskliga rättigheter har därför undvikit att försöka att definiera religion i samband med 
lagstiftning rörande skyddet av denna frihet, religionsfriheten. I ett betänkande från 
konstitutionsutskottet förklaras vad som menas med de olika rättigheternas begränsningar. De 
rättigheter, utöver religionsfriheten, som betecknas som absoluta är till exempel förbud mot 
dödsstraff, kroppsstraff, tortyr samt förbud mot åsiktsregistrering. Dessa finns precis som 
rätten till religionsfrihet, inskrivna i vår grundlag. Att dessa rättigheter är absoluta innebär att 
de inte kan begränsas genom annat än ändring av grundlagen. De övriga fri och rättigheterna 
som också finns inskrivna i Regeringsformen det vill säga: yttrandefriheten, 
informationsfriheten, mötesfriheten och demonstrationsfriheten omnämns inte som absoluta 
vilket betyder att dessa får begränsas, men då endast genom lag för att ”tillgodose ett 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle”.28 Att religionsfriheten till skillnad 
                                                 
24 Europakonventionen artikel 9 p.1 
25 RF 2 kap 12§ 
26 Prop. 2007/08:95 s. 121 
27 Gunner, Göran mfl. Allas värde och lika rätt, s. 206 
28 1996/97:KU26 
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från de övriga rättigheterna i Regeringsformen betecknas som en absolut eller orubblig 
rättighet, betyder således att den endast kan begränsas genom en ändring i grundlagen. Detta 
konstaterande ger dock ingen ledning i vad som egentligen omfattas av begreppet. Genom att 
enbart studera lagen kan begreppet förefalla vidsträckt, men i motiven till Regeringsformen 
tog dåvarande jordbruksminister Mats Hellström upp frågan om hur vida 
religionsfrihetsbegreppet bör begränsas eller inte. Hellström skrev att ”en reglering som 
innebär att religionsfriheten görs begränsningsbar skulle ge en riktigare bild av rättsläget på 
området” men konstaterar å andra sidan att ”de moment i religionsfriheten som inte hämtar 
inslag från övriga opinionsfriheter – främst friheten till enskild religionsutövning – inte bör 
kunna underkastas några särskilda begränsningar”.29 Hellström pekade på att ett försök att 
definiera religion skulle kunna leda till att mindre religiösa grupper utesluts ur definitionen 
bara för att de är mindre kända. De skulle därmed riskera att inte omfattas av 
religionsfriheten. Det goda syftet att undvika en definition leder även till problem då det 
istället skulle resultera i att en definition ändå skapas av den enhet som godkänner en religion, 
det i sin tur skulle uppenbart kunna medföra en risk för att religionsfriheten blir begränsad.30 
För att undvika för snäva begränsningar och allt för vida tolkningar, har det internationella 
systemet tolkat innebörden av religion i en bred mening genom att låta flera närstående, men 
likväl tydligt åtskilda begrepp, få stå för vad religion är. Dessa begrepp återfinns i FN:s 
konvention artikel 18 och utgörs av: tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och trosfrihet. 
Som en samlad beteckning brukar alla dessa begrepp intolkas i begreppet religionsfrihet. 
Stater som förbundit sig att följa FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
är således skyldiga att tolka dessa begrepp generöst när det gäller skyddet för religion. 
Religionsfriheten beskrivs i svensk lagstiftning som positiv och negativ. Positiv i den 
meningen att alla individer har en rätt att ha en tro och ge uttryck för den. Den negativa 
friheten består i en frihet att inte tillhöra något trossamfund, en rätt att utträda ur ett 
trossamfund, men också att inte behöva utsättas för oönskad religiös påverkan.31 
 
Enligt konventionen innefattar religionsfriheten således två typer av frihet: frihet till religion 
och frihet från religion. Reinhold Fahlbeck menar att dessa två friheter har samma utrymme i 
rättsligt hänseende och att ”de tillsammans utgör en helhet där vardera friheten förfogar över 
hälften.”32 Göran Gunner33 skriver med anledning av definitionen av religionsfrihetsbegrep-
pet att ”helt klart är religionsfriheten total vad det gäller tankarnas frihet, trons frihet (omfattar 
inte hets mot folkgrupp) men hur är det med handlingar sammankopplade med religionsutövning 
och religionens manifestation?”34 
 
FN:s allmänna förklaring Artikel 18 har följande lydelse: 
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andakts-
utövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.” 
 
 

                                                 
29 Prop. 1995/96:209 s. 115 
30 Gunner, Göran mfl. Allas värde och lika rätt, s. 207 
31 SOU 1997:41 s. 90 
32 Reinhold Fahlbeck SVD 25 februari 2010 
33 Göran Gunner är teologie doktor och forskare vid Svenska Kyrkans enhet för forskning och kultur. 
34 SOU 1999:9 s. 69 
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2.3.4 Begreppet jämställdhet 

I handskakningsfallet35 hänvisar Arbetsförmedlingen som stöd för sitt beslut till svenska 
normer om jämställdhet. Men vad innebär det egentligen? I Sverige så görs en åtskillnad av 
begreppen jämställdhet och jämlikhet, till skillnad från många andra länder. 
Jämlikhetsbegreppet är förbundet till mänskliga rättigheter och det demokratiska rättssystemet 
och betyder: alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet och 
så vidare. Jämställdhet står för jämlikhet mellan könen. Begreppet jämställdhet är således 
begränsat till kön medan jämlikhet gäller allmänt för alla olika grupper, minoriteter som 
majoriteter. Generellt definieras jämställdhet som att: ”kvinnor och män skall ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.”36  
 
Allt fler har börjat använda sig av begreppet ”genus” eller ”gender” istället för ordet 
jämställdhet. Begreppet genus har utvecklats inom forskningen där det görs skillnad på 
biologiskt och socialt kön. Begreppet jämställdhet beskriver ett mål, en vision, medan genus 
mer beskriver en struktur, ett socialt mönster som utgår ifrån det biologiska könet.37 I 
demokrati och makt i Sverige38 beskriver forskaren Yvonne Hirdman en maktstruktur som 
bygger på att genussystemet är relaterat till makt, i vilket männen är socialt överordnade 
kvinnorna.39 Hirdman beskriver att systemet återskapas, reproduceras och leder till att kvinnor 
intar underordnade positioner. Könshierarkin är en av genusordningens byggstenar, där den 
strukturella överordningen ingår i ett samhällssystem och upprätthålls både på det individuella 
och det strukturella planet, dels av arbetsledningen, och dels av isärhållandet av könen, även 
kallat könsdiktiomin. Genusforskningen tar därmed fasta på en maktaspekt och en tolkning 
som utgår ifrån kön som en social och kulturell konstruktion där mannen utgör normen. Det 
”kvinnliga” och ”manliga” skall istället ses som föränderligt, skapat och icke av naturen 
givet.40 Att det manliga könet ses som normen i samhället tar sig till exempel uttryck i det 
vardagliga språket där det i vanliga aktiviteter särskilt uttrycks om det är kvinnor som utfört 
det, till exempel, damfotboll, kvinnlig tronföljd, kvinnliga politiker, och så vidare. Detta får 
konsekvensen att frågor som berör kvinnor sidoordnas. 

2.3.5 Begreppet diskriminering 

Ordet diskriminering härstammar från det latinska ordet ”discrimo” som betyder jag 
avskiljer.41 Rent lexikaliskt betyder diskriminering enligt Nationalencyklopedin ”en 
särbehandling av individer eller grupper vilket innebär ett avsteg från principen att lika fall 
skall behandlas lika”.42 Enligt Svenska akademins ordbok betyder ordet diskriminering att 
utsätta någon för en ”ogynnsam särbehandling”. Nyckelordet är sålunda särbehandling, vilket 
är ett relativt begrepp, det vill säga, man kan bara förstå det genom att jämföra eller relatera 
till något annat. Begreppet diskriminering används på flera områden inom 
samhällsvetenskapen till exempel ekonomiskt eller inom olika rättviseteorier. Inom juridiken 
brukar diskriminering definieras som olikartad behandling av vad som borde behandlats 
likartat.43 Men denna beskrivning av begreppet är inte helt tillfredsställande då 

                                                 
35 T-7324-08 
36 prop. 93/94:147 
37 Roth, Ann-Kristine, Nya jämställdhetsboken, s. 10 
38 SOU 1990:44 
39 Ibid. 
40 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 15 
41 Ibid. s. 12 
42 Nationalencyklopedin, Diskriminering 
43 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 13 
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likabehandling i vissa fall kan utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen. Man kan 
också se på diskrimineringsbegreppet ur ett maktperspektiv där diskriminering används som 
ett verktyg för att markera och vidmakthålla olikheter mellan människor. Genom att 
systematiskt synliggöra dessa olikheter mellan människor skapar det idéer och värderingar om 
vad som utgör normen i en maktstruktur vilket resulterar i att de grupper som inte faller inom 
normens ramar betraktas som avvikande. Detta skapar förutsättningar för att diskriminerande 
handlingar tillåts genomsyra samhällets strukturer, institutioner och organisationer. En viktig 
del av arbetet mot diskriminering är därför att ifrågasätta rådande normer. Intersektionalitet är 
ett begrepp som används för att analysera hur maktperspektiv samverkar och vidmakthålls. Ett 
begrepp som speglar uppmärksammandet av hur relationer av över och underordning skapas 
och hur dessa upprätthålls i samspel mellan kön, ålder, etnicitet, sexualitet, funktionshinder 
och klass.  Diskriminering kan ske både medvetet och omedvetet och förekommer ofta utifrån 
det vi ser och iakttar. Många gånger grundas diskrimineringen i värderingar och attityder. Att 
synliggöra det omedvetna är ett första steg mot en förändring.44 
 
I och med handskakningsdomen och sammanslagningen av diskrimineringsombudsmännen 
har det uppkommit frågor om huruvida man kan se en prioriteringsordning mellan de olika 
diskrimineringsgrunderna i situationer där de upplevs kollidera med varandra. DO framför 
som svar på den frågan att: ”Det går inte att rangordna olika former av diskriminering utifrån 
diskrimineringsgrund och man kan inte heller gömma sig bakom diskrimineringsskyddet för 
att kränka andra”45. Kanske kan sammanslagningen av diskrimineringsombudsmännen vara 
till fördel för den flerfaldiga diskrimineringsfrågan, det vill säga då två eller fler 
diskrimineringsgrunder kan ha varit samverkande orsaker till att en person blivit illa 
behandlad. Genom att då, istället för att skapa konkurrens mellan begreppen, tillgodogöra sig 
den kunskap som finns. En av dem är insikten om könets betydelse.46 Inom juridiken används 
oftast begrepp som är icke relationella, det vill säga bestämda uppfattningar som till exempel 
objekt och subjekt, rättigheter och skyldigheter. Intersektionalitetbegreppet är således ett 
relativt begrepp som används som ett perspektiv och ett analysverktyg och ofta används det i 
teorier om makt. Dessa relationella insikter kan skapa nya perspektiv på juridiken, speciellt på 
ett sådant område som inom diskrimineringslagstiftningen. Detta verktyg kan då användas för 
att analysera förhållandena mellan de olika diskrimineringsgrunderna och hur de förhåller sig 
till varandra.47    
 

För att en diskrimineringslagstiftning skall leda till ett meningsfullt och reellt resultat krävs att 
den syftar till och tolkas för att skapa social och ekonomisk jämlikhet inom såväl privat som 
offentlig sektor. Dock finns flera hot mot skapandet av en lagstiftning som syftar till 
jämställdhet. En stor utmaning idag är krafterna från religiösa extremister som begränsar 
livsutrymmet för i första hand kvinnor men också för till exempel homosexuella.48  

                                                 
44 Ibid. s. 13 
45 www.do.se/sv/Om-DO/Fragor-och-svar-om-avstangningsarendet/ 5 maj 2010 
46 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 13 
47 Fransson, S, Norberg, P, Att lagstifta om diskriminering, s. 112 
48 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 33 
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KAPITEL 3 
DISKRIMINERINGSFÖRBUDET 

 

3.1 Inledning: 

Grunderna till förbuden mot diskriminering finns i de mänskliga rättigheterna. Ett skydd mot 
diskriminering är en mänsklig rättighet. I och med att Sverige har skrivit under flera 
internationella konventioner som har till syfte att motverka diskriminering, är det inte längre 
endast svensk rätt som vi har att ta ställning till i en fråga om diskriminering. 
Implementeringen av konventionerna om mänskliga rättigheter samt skyddet mot 
diskriminering utgår ifrån tre juridiska nivåer: globalt, regionalt och nationellt. 
 

3.2 Diskrimineringsförfattningarnas hierarki 

3.2.1 Global nivå - FN konventioner och ILO konventioner 

3.2.1.1 FN konventioner 

FN är de mänskliga rättigheternas grundpelare och även den globalt sett viktigaste aktören för 
skyddet av de mänskliga rättigheterna. FN bildades 26 juni 1945 efter andra världskrigets slut, 
med syfte att verka för fred, mänskliga rättigheter och social utveckling. Det vill säga 
människors grundläggande rättigheter. 
 
Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna. Dokumentet består av 30 artiklar vars fundamentala utgångspunkt är 
alla människors lika värde och rättigheter. Dokumentet är internationellt unikt och i och med 
detta togs ett viktigt steg mot att förverkliga rättsstaten på en global nivå. De grundläggande 
fri- och rättigheterna utgör en viktig grund för definitioner av demokrati och har under senare 
år fått större internationell uppmärksamhet.49 Förklaringen utgör grunden för dagens 
omfattande och regionala nätverk för skyddet av mänskliga rättigheter. Den allmänna 
förklaringen har sedan utvecklats i en rad olika deklarationer och konventioner50. Utöver den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna finns andra bindande konventioner som 
skapats av FN. Den första konventionen som antogs var 1965 års konvention om avskaffande 
av alla former av rasdiskriminering. De två följande antogs 1966 och behandlar 
medborgerliga och politiska rättigheter, sociala och kulturella rättigheter. Senare kom 

                                                 
49 Regeringskansliet www.manskligarattigheter.gov.se 
50 En konvention är en juridiskt bindande överenskommelse, ett avtal, mellan 
stater och/eller internationella organisationer. Den kan behandla olika 
frågor, till exempel mänskliga rättigheter. Konventioner utarbetas ofta inom 
ramen för olika internationella organisationer som FN och Europarådet. 
Det finns flera konventioner om de mänskliga rättigheterna. 
En deklaration är en politisk förklaring av stater och/eller internationella organisationer. 
En deklaration kan behandla olika frågor, till exempel mänskliga 
rättigheter. Till skillnad från konventioner är deklarationer 
oftast inte juridiskt bindande, utan slår fast en politisk vilja. Innehållet 
i en deklaration kan utgöra sedvanerätt. Deklarationer tas 
oftast fram  inom olika internationella organisationer som FN, Europarådet 
och OSSE. Källa: www.manskligarattigheter.gov.se Mänskliga rättigheter – En introduktion 
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konventioner med krav på avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, förbud mot 
rasdiskriminering och tortyr.51 FN konventionernas primära utgångspunkt om alla människors 
lika värde förtydligas också i artikel 2 som också anses utgöra grunden för vår svenska 
diskrimineringslagstiftning: ”Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som uttalas i 
denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, så som ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller 
ställning i övrigt.” 

3.2.1.2 ILO-konventioner 

ILO står för internationella arbetsorganisationen och grundades 1909. ILO blev ett fackorgan 
inom FN år 1946 och har genom åren varit ett instrument för att ta fram konventioner.52 ILO-
konventionerna fastställer rättsgrundsatsen om mänskliga rättigheter, likabehandling och 
förbud mot diskriminering. Organet tar sålunda i första hand sikte på de sociala 
rättigheterna.53 I ILO är regeringarna i samtliga medlemsländer representerade tillsammans 
med fackföreningar och arbetsgivare och bildar på så sätt en trepartsstruktur. ILO organets 
främsta uppgift är att hantera normbildning, motverka konflikter och lösa tvister med fredliga 
medel.54 De länder som ratificerar en ILO-konvention blir juridiskt bundna att följa dem. De 
åtta viktigaste konventionerna som tagits fram inom ILO samlades år 1998 i en deklaration 
och utgör det som idag kallas för kärnkonventionerna. Dessa utgör en minimistandard för vad 
som gäller på arbetsrättens område rörande sysselsättning och arbetsvillkor och är tvingande 
för samtliga länder.55 De åtta kärnkonventionerna finns på fyra olika områden: föreningsfrihet 
och organisationsrätt, tvångsarbete, barnarbete samt diskriminering. Konvention 100 lika lön 
för lika arbete och konvention 111 om diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning, är de två konventioner som utgör innehållet på området diskriminering inom 
kärnkonventionerna. Konvention 111 antogs av Sverige år 1962 och är ett av de viktigaste 
internationella dokumenten som behandlar diskriminering inom arbetslivet. Konventionen 
syftar till att förhindra att arbetstagare utsätts för diskriminering i arbetslivet i samband med 
yrkesutbildning eller vid anställningsförfarande.56  

3.2.2 Regional nivå – EG-rätt 

Sedan år 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen (EU). Medlemskapet medförde vissa 
förpliktelser, en av dem var att implementera den europarättsliga lagstiftningen i den svenska. 
Detta innebär att Sverige liksom de övriga medlemsländerna har avsagt sig en del av sin 
suveränitet bland annat inom lagstiftningsområdet.57 
 
EU brukar beskrivas bestå av tre pelare. Inom första pelaren finns samarbetet inom EG, 
Europeiska gemenskapen. De lagar och regler som medlemsländerna antar gäller framför 
nationell rätt. Denna rätt kallas för EG-rätt och grundas i det ursprungliga EG-fördraget. EG-
domstolen är det organ som får tolka och döma EG-rätten. En viktig princip som har skapats 
genom EG-domstolens praxis är att EG-rättsliga regler kan ha direkt effekt i 
medlemsländerna58. Med direkt effekt menas att privatpersoner och företag i ett medlemsland 

                                                 
51 Regeringskansliet www.manskligarattigheter.gov.se Mänskliga rättigheter – En introduktion s.4f. 
52 Allas rätt och lika värde s. 31 
53 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 39 
54 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action=pod_show 
55 Fransson, Susanne, Lönediskriminering s. 170 
56 ILO konvention nr.111 – angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning s.17 
57 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 41 
58 prop. 1997/98:116 
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kan åberopa EG-rättsliga regler i den egna nationella domstolen.59 Detta innebär att en 
privatperson kan åberopa att den nationella lagstiftningen strider mot de mänskliga 
rättigheterna enligt Europakonventionen eftersom den internationella rätten är överordnad den 
nationella rätten. 

3.2.2.1 Europakonventionen 

Europarådet är ett mellanstatligt organ som bildades år 1949 då andra världskriget skapat 
insikt om vikten av försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga 
rättigheterna och rättsstatens principer.  En stats medlemskap i Europarådet medför dock inte i 
sig att staten är part till Europakonventionen. Europarådets huvuduppgift är att bidra till fred, 
stabilitet och säkerhet i Europa genom att värna om den enskilde individens rättigheter.60 Den 
Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, Europakonventionen, skapades redan år 
1950 och Sverige var år 1953 ett av de första länderna att ratificera konventionen.61 
Konventionen är juridiskt bindande för så väl rådets medlemsländer som EU: medlemsländer 
och dess artiklar liknar till stor del de som finns i FN:s konvention. I artikel 14 i 
europakonventionen regleras förbudet mot diskriminering. I artikel 9 återfinns skyddet för 
religionsfriheten. 

3.2.3 Nationell nivå – nationell lagstiftning 

Svensk diskrimineringslagstiftning är idag i stort sett anpassad till EG-rättens regler om 
diskriminering och likabehandling. I Europakonventionen finns det allmänna förbudet mot 
diskriminering i artikel 14. Den 1 januari 2009 slogs de tidigare sju diskrimineringslagarna 
samman till en gemensam diskrimineringslag för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera 
andra samhällsområden.62 I Lagens första paragraf anges dess syfte: ”att motverka diskrimine-
ring och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ål-
der”. I samband med sammanslagningen av diskrimineringslagarna slogs även ombudsmän-
nen för de olika diskrimineringsgrunderna samman till en enhet, Diskrimineringsombuds-
mannen, DO.63 Den rättsliga utgångspunkten mot diskriminering i svensk rätt återfinns i 
Regeringsformen 1kap. 2§. I paragrafen finns en uppräkning av de olika diskrimineringsgrun-
derna där bland annat kön och religiös tillhörighet finns med. Det finns även ett mer utryckligt 
grundlagskydd mot könsdiskriminering i RF 2 kap. 16§. och ett stärkt skydd för religionsfri-
heten i RF 2 kap. 1-2§§.   

 

                                                 
59 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, s. 41 
60 www.sweden.gov.se 
61 Fisher, D, Mänskliga rättigheter – en introduktion, s.47 
62 Göransson, mfl. Diskrimineringslagen, s. 5 
63 Ibid. s. 25 
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KAPITEL 4 
FÖRFATTNINGAR 

 

4.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas de lagar och konventioner som reglerar diskriminerings- och religi-
onsfrihetsbegreppet, men även FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

4.2 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är en s.k. MR-resolution som är framtagen 
av FN:s generalförsamling. Denna allmänna förklaring är således en resolution, vilket betyder 
att den inte är bindande för medlemsländerna på samma sätt som en konvention är.64 Denna 
allmänna förklaring antogs redan år 1948 och utgör grunden till skyddet för de mänskliga 
rättigheterna. Trots att resolutionen inte är bindande i sig, ses den ändå som ett uttryck för 
sedvanerättsliga regler. Sedvanerätten utgör en av folkrättens grundkällor.  En stat som väljer 
att inte tillträda vissa bindande konventioner som rör de mänskliga rättigheterna kan ändå 
anses vara förpliktigad att respektera de rättigheter som konventionen omfattar, om det kan 
påvisas att staten är förpliktigad enligt sedvanerätt. Det betyder att om flera stater tidigare 
konsekvent har handlat på ett visst sätt inom ett rättsområde så att en sedvanerättslig norm har 
uppkommit, så kan även de stater som inte följt samma statspraxis också anses bundna.65 I 
ingressen till den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter står det att 
generalförsamlingen kungör den allmänna förklaringen ”så som en gemensam riktlinje för alla 
folk och alla nationer”.66  
 
Artikel 1 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft 
och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 
Artikel 2 
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring 
utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk 
eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. 
Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella 
status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller 
område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat 
någon annan begränsning av sin suveränitet. 
Artikel 7 
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering 
av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som 
strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. 
Artikel 18 
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, 
gudstjänst och religiösa sedvänjor. 

                                                 
64 Fisher, D, Mänskliga rättigheter – en introduktion. s.19 
65 Ibid. s.20 
66 Ibid. s.23 
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4.3 FN:s  konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

År 1966 antogs konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och år 1977 trädde 
den ikraft. Konventionen innehåller i stort sätt samma rättigheter som finns i FN:s allmänna 
förklaring från 1948. Skillnaden är att dessa bestämmelser tar sin form i en konvention, det 
vill säga att den är direkt juridiskt bindande för alla medlemsländer.67 Konventionen 
innehåller över 40 artiklar som stadgar medborgerliga och politiska rättigheter. I artikel 18 
stadgas religionsfriheten. 
 
Artikel 18 
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val 
och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion 
eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning 
eller undervisning. 
2. Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till 
eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. 
3. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning får endast underkastas de inskränkningar 
som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, 
ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras grundläggande rättigheter och friheter. 
4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, 
förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer 
överens med deras egen övertygelse. 

4.4 ILO konvention 111 – angående diskriminering i fråga om anställning eller 
yrkesutövning 

ILO konventionen är som tidigare nämnt (3.2.1.2) ett av de viktigaste internationella 
dokumenten mot diskriminering i arbetslivet och utgör också en del av kärnkonventionerna. I 
konventionens första artikel redogörs för vad som menas med diskriminering enligt 
konventionen. Kortfattat kan det uttryckas att som diskriminering ses varje åtskillnad, 
uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, 
nationell härstamning eller socialt ursprung, som leder till att likställighet i fråga om 
anställning eller yrkesutövning begränsas eller omintetgörs.68 

4.5 Europakonventionen artikel 9: Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 

I betänkandet om trossamfunds rättsliga reglering skrivs det med anledning av religionsfri-
hetens absoluta natur att religionsfriheten ”syftar på det som är specifikt för religionen – att en-
sam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.69

 Göran Gunner skriver angående 
betänkandet att ”det specifika gäller uppenbarligen att utöva religion, nu inte enbart enskilt 
utan också tillsammans med andra. Utövning talar snarare om handling än om tankens 
verksamhet”.70 Religionsfriheten finns nedtecknad i flera internationella dokument rörande 
överenskommelser om de mänskliga rättigheterna och friheterna. I och med Sveriges 
medlemskap i EU och anslutningen till internationella konventioner utvidgades begreppet 
religionsfrihet till att även omfatta ”sedvänjor och ritualer”. De övriga handlingarna, guds-
tjänst och undervisning, som fanns uppräknade tidigare står fortfarande kvar vid sidan av 

                                                 
67 Fisher, D, Mänskliga rättigheter – en introduktion. s.24 
68 ILO konvention 111 – angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, s.17.f. 
69 SOU 1997:41 s. 13   
70 SOU 1999:9 s. 90 



 

15 

 

”sedvänjor och ritualer”. Med ”sedvänjor och ritualer” måste det således avses andra religiösa 
aktiviteter än gudstjänst och undervisning.  
 
Artikel 9 Europakonventionen 
1.” Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; 
denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam 
eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion 
eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.” 
 
2. ”Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana 
begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till 
skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra 
personers fri- och rättigheter.” 
 

Vad som i praktiken avses med sedvänjor och ritualer, samt vilka handlingar som skall om-
fattas av dessa begrepp återstår att undersöka. Det är sålunda klarlagt att religiös verksamhet 
accepteras men det besvarar ändock inte frågan om vad som egentligen skyddas, vad är 
religion? Ett enhetligt begrepp eller beskrivning av vad religion egentligen är finns inte. Inte 
heller vad som menas med religiösa frågor, ”rent” religiös verksamhet och 
religionsutövning.71 
 
Reinhold Fahlbeck som är professor i juridik vid Lunds universitet anser att 
Europadomstolens praxis tyder på att det görs en uppdelning på tre led rörande omfattningen 
av religionsfrihetsbegreppet i europakonventionen artikel 9. Det första ledet består av fortum 
internum, kärnan i religionsfriheten, den del som är okränkbar det vill säga själva åsikten eller 
trosuppfattningen. Denna absoluta del av religionsfriheten finns uttryckt i första punkten i 
artikel 9. Fahlbeck menar att det endast är denna del av skyddet för religionsfriheten som är 
okränkbart. Det andra ledet utgörs av vissa manifestationer av åsikten eller trosuppfattningen. 
Forum extrnum, det innefattar handlingar som är direkt förknippade med åsikten eller 
trosuppfattningen. Denna frihet finns uttryckt i artikel 9 andra punkten, ”friheten att utöva sin 
religion eller tro…” denna del av friheten kan alltså begränsas genom lag,…med hänsyn till 
den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för 
andra personers fri- och rättigheter.” Fahlbecks exempel på vad som innefattas i det andra 
ledet är till exempel att be tillsammans, och att propagera och missionera för sin religion för 
att värva nya medlemmar.72  
 
Det tredje ledet, enligt Fahlbeck, utgörs av sådana manifestationer som är motiverade av 
åsikten eller trosuppfattningen, men som inte är nära förknippade med denna. Det som inte är 
intimt förbundet med religionen faller utanför Europakonventionens skydd för religionsfrihet 
enligt artikel 9. Fahlbeck menar att företeelser kan vara mycket nära förknippade med 
religionen och det kan vara ett utflöde av den religiösa människans normala beteende, men 
handlingen som sådan är inte så intimt förknippad med religionen att det är en del av 
religionen. Det vill säga att själva handlingen i sig inte uttrycker den aktuella åsikten. 
Fahlbäck nämner handlingen att dela ut flygblad för att manifestera sin religion, vilket är 
motiverat av trosuppfattningen, men själva handlingen, att dela ut flygblad är inte ”intimt 
förknippad” med religionen. Ett exempel på en handling som är intimt förknippad med 
                                                 
71 Göran Gunner - Absolut religionsfrihet och religionsutövning i praktiken s.14 
72 I Sveriges Radio P1, sändes fredagen den 12 februari 2010 kl 14.03 
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religion är så kallad koscherslakt. Det motiveras med att det är själva handlingen, sättet att 
slakta djuret på, som är förknippat med religionsuppfattningen. Denna skulle således innefat-
tas av andra ledet i religionsfriheten och får bara begränsas i lag … med hänsyn till allmänna 
säkerheten, skydd för allmän ordning… artikel 9 andra punkten, Europakonventionen. 
Fahlbeck menar att ytterområdet för den positiva rätten således skall anses gå vid de 
handlingar som är ”intimt förknippade” med religionen. Utöver det skulle det anses inkräkta 
för mycket på den negativa religionsfriheten och därmed inte vara förenligt med europakon-
ventionen. 
 
År 2005 testades gränslandet mellan religionsfrihet, yttrandefrihet och andra sidan skyddet för 
sexuell läggning.73 En pastor vid namn Åke Green höll en predikan i en kyrka i Borgholm där 
han gjorde mycket kränkande uttalanden mot homosexuella. HD:s ordförande justitierådet 
Johan Munck kommenterade avgörandet i en intervju av SvD: ”Om man enbart skulle göra 
en tolkning av den svenska lagstiftningen så hade pastor Green fällts. Förarbetena är så tyd-
liga så att det inte råder någon tveksamhet på den punkten. Men med hänsyn tagen till Euro-
padomstolen som har till uppgift att tolka Europakonventionen om mänskliga rättigheter, så 
kan vi inte göra annat än att fria. En fällande dom hade nämligen inte stått sig i Europadom-
stolen, det är vi övertygade om.”74 Green skulle ha blivit fälld enligt svensk lagstiftning men 
friades i HD med anledning av europakonventionen artikel 9, skyddet för religionsfriheten. 
Green hade därmed rätt att manifestera sin religion och eftersom han höll predikan i kyrkan så 
var det skyddat enligt europakonventionen. Handlingen ansågs således vara ”intimt 
förknippad” med hans religion. 
 
4.6 Regeringsformen (SFS 1974:152;SFS 2002:904) 2kap. 1§ 6p. samt 12§. 
Regeringsformen från 1972 behandlar i det andra kapitlet grundläggande fri- och rättigheter. 
Paragraf 1 föreskriver: 
 
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet… 
2. informationsfrihet… 
3. mötesfrihet… 
4. demonstrationsfrihet… 
5. föreningsfrihet… 
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

 
Paragraf 12 i samma kapitel anger sedan vidare att religionsfriheten är den enda av de positiva 
opinionsfriheterna som inte kan begränsas genom lag. Religionsfriheten sägs därför vara en 
absolut frihet. I propositionen anges det att religionsfriheten inte bör kunna underkastas några 
särskilda begränsningar eftersom en i allmänhet straffbar handling inte är skyddad för att den 
förekommer i ett religiöst sammanhang.75 Tanken med grundlagsskyddet är ett förbud mot 
bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning. Någon närmre 
förklaring av vad som egentligen innefattas av den absoluta friheten anges inte. Det står såle-
des klart att religionsfriheten är total vad det gäller tankarna och trons frihet, men den stora 
frågan kvarstår, närmare bestämt: vad som egentligen omfattas av den del av religionsfrihets-
begreppet som är möjlig att begränsa genom lag, det vill säga den aktiviteten som inte är rent 
religiös.  
                                                 
73  B 1050-05 Högsta Domstolen 
74 http://www.svd.se Publicerad: 29 november 2005, 10.03. Senast ändrad: 12 oktober 2007, 07.10 
75 1975/76:209 s.115 
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4.7 Lag om trossamfund (1998:1593)  

I första paragrafen anges vad som avses med religionsfrihet: 
”Bestämmelserna om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. I 
betänkandet av utredningen om trossamfundens rättsliga reglering76 betonas att den absoluta 
friheten endast syftar till det som är specifikt för religionen – att ensam eller tillsammans med 
andra utöva sin religion. Religionsfriheten i detta avseende förklaras således vara en absolut 
eller orubblig rättighet. Vidare förklaras att övriga moment i religionsutövning är närmast att 
betrakta som utflöden av andra friheter, till exempel förenings- och mötesfrihet. Dessa friheter 
tillhör de som i vissa speciella situationer kan begränsas genom lag med syftet att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Med andra ord sägs det att vid annan 
verksamhet än den rent religiösa lyder trossamfund under samma lagar som alla andra. Det är 
klarlagt att religionsfriheten är en absolut frihet, det vill säga, att den inte får begränsas men 
att den ”vid annan verksamhet än den rent religiösa lyder trossamfundet under samma lagar 
som alla andra”.77  
 

4.8 Diskrimineringslag (2008:567) 

Den första januari 2009 togs den nuvarande diskrimineringslagen i bruk. Tidigare var den 
Svenska lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera lagar och skyddsnivåerna var då 
olika långtgående beroende på vilken diskrimineringsgrund det handlade om. Diskrimine-
ringslagen ersatte således jämställdhetslagen (1991:433) och sex andra civilrättsliga lagar. 
Diskrimineringsgrunderna utökades även till att omfatta ålder och könsöverskridande identitet 
eller uttryck. Förbudet mot diskriminering gäller för samtliga diskrimineringsgrunder på i 
princip alla samhällsområden, med undantag för diskrimineringsgrunden ålder, där förbudet 
begränsas till att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening. I och 
med den nya lagen har också skyddet utökats till att omfatta diskriminering på samhälls-
områden där förbud inte gällt tidigare, till exempel vid allmän sammankomst och offentlig 
tillställning, värnplikt och civilplikt, offentlig anställning samt all utbildningsverksamhet. 
Diskrimineringsförbud gäller nu mera också för vissa grupper som inte tidigare omfattades av 
skyddet mot diskriminering i den tidigare lagstiftningen, till exempel för personer som gör en 
förfrågan om arbete, praktikanter och för personer som utför arbete som inhyrd eller inlånad 
arbetskraft. Den nya lagen har i jämförelse med den tidigare lagstiftningen på diskrimine-
ringsområdet, fått en vidare omfattning. 

4.8.1 Direkt och indirekt diskriminering 

Begreppet diskriminering omfattar enligt diskrimineringslagen 1 kap 4§ både direkt och ind-
irekt diskriminering. 

4.8.1.1 Direkt diskriminering 

1 kap 4§ 1p. 
 Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgyn-
nandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,  

                                                 
76 SOU 1997:41 s. 95 
77 Ibid. s. 92 
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Direkt diskriminering bygger på tre rekvisit: missgynnande, jämförelse och orsakssamband. 
Alla tre rekvisiten måste vara uppfyllda för att en handling eller en underlåtenhet skall utgöra 
direkt diskriminering i lagens mening. För att paragrafen skall bli tillämplig krävs det först 
och främst att personen i den aktuella situationen omfattas av något av de samhällsområden 
där diskrimineringslagen är gällande. Dessa områden finns uppräknade i 2 kap 1§. Med 
missgynnande avses att någon utsatts för ett agerande som är till skada eller nackdel för per-
sonen i fråga. Det kan exempelvis vara att nekas tillträde på en restaurang eller nekas att få 
hyra en bostad.78  Med kriteriet jämförelse menas att diskrimineringen i det aktuella fallet 
skall ses ur ett jämförande perspektiv med hur en annan person i en liknande situation skulle 
förmodas bli behandlad. Jämförelsen sker först och främst med faktiska personer, men jämfö-
relsen kan även ske med en hypotetisk person.79 Enligt propositionen till diskrimineringslagen 
sägs att en jämförelse blir ”rättvisande endast om personerna befinner sig i situationer där det 
är rimligt eller naturligt att jämföra dem med varandra”.80 Det tredje kriteriet som måste vara 
uppfyllt för att det skall röra sig om direkt diskriminering är att det måste finnas ett orsaks-
samband mellan missgynnandet och någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön 
eller religion. Det krävs inte att den som utför den diskriminerande handlingen gör det med 
avsikt, utan det är effekten eller resultatet av den aktuella handlingen som är avgörande.81 
Regeln om bevisbördan när det gäller direkt diskriminering återfinns i diskrimineringslagen 
6kap. 3§.  Regeln återspeglar de krav som ställs inom EG-rätten om likabehandling men den 
främsta rättskällan vid tillämpning av regeln är EG-domstolens rättspraxis. Bevisbördan i ett 
fall som rör direkt diskriminering är uppdelad i två led. Det första ledet utgörs av kärandens 
bevisbörda som endast behöver visa på omständigheter som ger anledning att anta att direkt 
diskriminering har förekommit. Kan käranden framlägga sådan bevisning aktualiseras regelns 
andra led, vilket betyder att bevisbördan då istället går över på svaranden som då måste 
motbevisa att diskriminering förekommit. Det första ledet utgörs således av en presumtions-
regel, svaranden måste då motbevisa presumtionen genom att lägga fram bevisning som styr-
ker att den aktuella handlingen (eller underlåtelsen) som uppfattats som ett missgynnande, 
inte har haft något samband med könstillhörighet eller någon annan skyddad diskriminerings-
grund.82  

4.8.1.2 Indirekt diskriminering 

1 kap 4§ 2p. 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att sär-
skilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss 
etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett be-
rättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
 
Indirekt diskriminering omfattar situationer som inte alltid är lika synliga eller påtagliga som 
de vid direkt diskriminering. Rekvisiten för indirekt diskriminering skiljer sig lite från de vid 
direkt diskriminering. Ett missgynnande vid indirekt diskriminering föreligger exempelvis vid 

                                                 
78 Göransson, mfl, Diskrimineringslagen, s. 38  
79 Ibid. s. 39 
80 Prop. 2007/08:95 s. 487 
81 Göransson, mfl, Diskrimineringslagen s. 40-42 
82 Ibid. s. 43 
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tillämpning av en bestämmelse som särskilt utesluter vissa grupper av människor.83 Dock ut-
gör inte en bestämmelse med ett legitimt krav diskriminering. Därför krävs det en intresseav-
vägning när det skall göras en bedömning om till exempel en viss bestämmelse är tillåten eller 
inte. Vid avvägningen om bestämmelsen skall anses legitim eller inte tar man hänsyn till två 
krav: om syftet med missgynnandet är objektivt godtagbart, samt om åtgärden var lämplig och 
nödvändig för att uppnå syftet. Jämförelsen vid avgörandet om indirekt diskriminering före-
ligger, görs då utifrån en jämförelse med en person som tillhör samma grupp som den diskri-
minerade, samt en person av en annan grupp.  Om jämförelsen påvisar en betydande skillnad 
mellan de två grupperna så talar det för att den utsatte personen blivit utsatt för indirekt 
diskriminering. 

4.8.2 Diskrimineringsgrunderna religion och kön enligt diskrimineringslagen 

4.8.2.1 Religion 

År 2000 antog EU ett så kallat antidiskrimineringspaket: EG-direktiven 2000/43/EG om lika 
behandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och direktivet 2000/78/EG om 
inrättande om en allmän ram för lika behandling oavsett religion eller övertygelse, funktions-
hinder, ålder eller sexuell läggning.84 Det sistnämnda direktivet förbjuder diskriminering på 
grund av religion eller annan övertygelse men innefattar inte någon definition av begreppen.85 
I propositionen till diskrimineringslagen står det att: EG-direktivets ord ”religion” respektive 
”övertygelse” har ansetts ha ett nära inbördes samband på så sätt att med övertygelse avses 
sådan övertygelse som har nära samband med eller i allmänhet förknippas med begreppet 
religion.86 Därför valde man istället att anta benämningen ”religion eller annan trosuppfatt-
ning”.87 
 
Diskrimineringsgrunden ”religion eller annan trosuppfattning” infördes i den svenska 
diskrimineringslagstiftningen i samband med att arbetslivsdirektivet skulle genomföras i 
svensk rätt. Det tidigare använda begreppet ”trosbekännelse” ersattes således av begreppet 
”trosuppfattning”88. Regeringen skrev även att de inte såg någon orsak till att ändra på 
begreppet religion eller annan trosuppfattning i och med den nya lagstiftningen, utan att det 
direkt flyttas över till Diskrimineringslagen.89 I propositionen till Diskrimineringslagen står 
det uttryckligt att diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning inte bör 
definieras i diskrimineringslagstiftningen.90 Däremot finns det några exempel på några 
åskådningar som omfattas av begreppet dessa är buddism, ateism och angosticism. Det finns 
även en uppräkning på vad som inte omfattas av begreppet: rasistisk övertygelse, etiska eller 
filosofiska värderingar som inte har samband med religion, inte heller politiska åskådningar. 
Någon definition av ”religion” finns således inte, varken i de svenska lagarna eller i dess fö-
rarbeten. 

                                                 
83 Ibid. s. 44-45 
84 Roth, Ann-Katrine, Mångfaldsboken, sid. 57 
85 Prop. 2007/08:95 s. 121 
86 Prop. 2007/08:95 s. 121 
87 Ibid. s. 121 
88 Prop. 2002/03:65 s. 82 
89 Prop. 2007/08:95 s. 121 
90 Ibid. s. 120 
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4.8.2.2 Kön 

Någon legal definition av kön fanns inte i de tidigare diskrimineringslagarna, men i och med 
införandet av den nya diskrimineringslagen och därmed de nya diskrimineringsgrunden 
”könsöverskridande identitet eller uttryck”, ansåg regeringen att en definition av kön var 
nödvändig. Definitionen för kön är: att någon är kvinna eller man. Även den som avser att 
ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden.91 
 
I och med att lagstiftningen genom diskrimineringslagen fick en vidare omfattning än tidigare 
definierades de olika diskrimineringsgrunderna, både gamla och nya för att tydliggöra vilka 
som de facto omfattades av respektive grund. Dock ansåg Regeringen att en definition av 
religionsbegreppet inte var nödvändig i svensk lagstiftning.  
 
 

                                                 
91 Ibid. s. 111 
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KAPITEL 5 
PRAXIS  

5.1 Inledning 
I detta kapitel kommer rättspraxis som framkommit på området att behandlas. Efter redogö-
relsen av varje rättsfall kommer även synpunkter hämtade ur doktrin och andra expertutlå-
tanden att framläggas. Rättsfallen är tänkta att tydliggöra en möjlig ram för vilka handlingar 
som skall innefattas i skyddet för religionsfriheten enligt artikel 9 Europakonventionen. 

5.1.1  ”Handskakningsfallet” T 7324-08 

En muslimsk man avböjde att ta kvinnlig arbetsgivarrepresentant i hand med hänvisning till 
sin religiösa övertygelse. 

5.1.2 Bakgrund 

En muslimsk man (Alen Crnalic) hade fått anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program 
enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Alen var under 2006 
inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande och antogs till en utbildning som an-
ordnades av företaget Lernia AB (Lernia). I utbildningen ingick en praktikperiod vid ett före-
tag. Under utbildningsperioden var Alen berättigad till ersättning av Försäkringskassan enligt 
reglerna om aktivitetsgaranti. Lernia anordnade att möte mellan företaget Melament AB 
(Melament) och Alen för att se över möjligheterna till en praktikplats hos företaget. Vid mötet 
representerades Melament av företagets kvinnliga representant. Den arbetssökande vägrade 
att ta Melaments representant i hand med hänvisning till sin religiösa övertygelse och att han 
där av inte kunde ta främmande kvinnor i hand. Efter mötet meddelade Melament att de inte 
skulle erbjuda Alen praktikplats hos dem. Arbetsförmedlingen meddelade senare Alen om att 
de avsåg att utesluta honom från det arbetsmarknadspolitiska programmet med anledning av 
att Alen själv medverkat till att han inte blev erbjuden praktikplatsen genom sitt agerande mot 
den kvinnliga arbetsgivarrepresentanten. Alen överklagade beslutet till Arbetsmarknadsstyrel-
sen (AMS) som senare avslog Alens överklagande med hänvisning till 37§ förordningen om 
arbetsmarknadspolitiska program, att Alens agerande utgjorde särskilda skäl för att återkalla 
anvisningen. Därmed hade Alen inte heller rätt till den ersättning han skulle ha fått enligt 
reglerna om aktivitetsstöd. Den 22 maj 2008 lämnade Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
in en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen till Stockholms tingsrätt. Stämningen inne-
höll yrkan på skadestånd på grund av att DO ansåg att Arbetsförmedlingen fattat sina beslut 
på felaktig och bristande grund då Melament endast angett bristande kompetens som anled-
ning till varför de inte erbjöd Alen praktikplatsen. Melament nämnde således ingenting om att 
Alens agerande låg till grund för beslutet om avslag. DO anförde att Arbetsförmedlingens 
beslut varit direkt diskriminerande då det var missgynnande och det fanns ett samband med 
hans religion. I andra hand menade DO att det sätt som Arbetsförmedlingen tillämpat reglerna 
på utgjort indirekt diskriminering, då krav på handskakning typiskt sett diskriminerar vissa 
muslimska grupper. DO menade även att det i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning i 
detta fall har begåtts fel och försumlighet. Arbetsförmedlingen ansåg att de behandlat Alen på 
samma sätt som de skulle ha behandlat en annan person i likartad situation, och att beslutet 
inte hade något samband med hans religion. Arbetsförmedlingen menade att Alen uppträtt på 
ett oartigt och kränkande sätt och där med ”straffat ut sig” från praktikplatsen vilket därför 
ledde till avstängningen från den arbetsmarknadspolitiska åtgärden. 
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5.1.3 Domskäl och domslut 

Tingsrätten skrev i sina domskäl att DFL den 1 januari 2009 ersattes av diskrimineringslagen 
(2008:567), men att DFL fortfarande gäller för bedömningen av denna tvist.  

Enligt 5§ första stycket DFL är diskriminering som har samband med religion av arbets-
sökande eller arbetstagare förbjuden vid förmedling av arbete hos den offentliga arbetsför-
medlingen eller annan som bedriver arbetsförmedling och i fråga om andra insatser inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Stockholms tingsrätt anförde att det var otvistigt att Alen inte tog den kvinnliga representan-
ten i hand med hänvisning till sin religion. Tingrätten menade att det stod klart att Arbetsför-
medlingen grundat sitt beslut på att Alen inte tog den kvinnliga representanten i hand, men att 
det inte fanns bevis, varken i de tjänsteanteckningar som upprättats eller i AMS beslut, för att 
oartighet eller kränkningar hade legat till grund för beslutet. Därför ansågs Arbetsförmedling-
ens beslut att återkalla anvisningen haft ett uppenbart samband med religion. Tingsrätten 
anförde även att det måste antas att en hypotetisk jämförelseperson – som av något annat 
godtagbart skäl varit förhindrad att ta en annan främmande person av motsatt kön i hand- inte 
skulle ha drabbats av samma åtgärd från Arbetsförmedlingens sida. Något fel eller försumlig-
het ansåg tingsrätten inte föreligga från Arbetsförmedlingens sida. 

Stockholms tingsrätt bedömde därför att det endast ansågs bevisat att det förelegat grund för 
direkt diskriminering och Arbetsförmedlingen därför skulle betala det begärda skadeståndet 
på 60 000 kr till Alen. 

5.1.4 Doktrin 

Reinhold Fahlbäck är professor emeritus i juridik vid Lunds universitet hävdar i en artikel i 
SVD92 att den muslimske mannens vägran att ta kvinnan i hand inte skyddas av den överrätts-
liga normen i Europakonventionen. Fahlbäck skriver ”att konventionen liksom FN-förklar-
ingen bygger på religiös pluralism och religiös jämställdhet oavsett religion och 
uttrycksform.”93 I en rekommendation år 1999 från Europarådet uppmanades medlemsstaterna 
att trygga religiös pluralism genom att tillåta alla religioner att utvecklas under lika villkor, 
men Fahlbäck menar att det inte innebär att Tingsrättens dom i detta fall är ”väl avpassad” 
bara för att den föll till religionsfrihetens fördel. Frågan är om begreppet religionsfrihet verk-
ligen har tolkats ”korrekt”. Fahlbäck menar att den praxis som finns med anledning av 
Europakonventionen talar starkt för att en vägran av detta slag inte faller under vad som skyd-
das av religionsfrihet i artikel 9 och att särbehandling av en person som uppträder på ett 
sådant sätt därmed inte kan utgöra diskriminering av religiösa skäl. Fahlbäck anför vidare att 
Europakonventionen visserligen även skyddar mot diskriminering på grund av religion enligt 
artikel 14, men att den inte heller blir tillämplig om handlandet redan faller utanför ramen för 
skyddet för religionsfrihet enligt artikel 9 samma konvention. Fahlbäcks slutsats angående 
domen verkar vara att tingsrättens bedömning av vad som omfattas av begreppet 
religionsfrihet bygger en feltolkning av Europakonventionen. 
 

                                                 
92 Fahlbäck, Reinhold, SVD 25 februari 2010 
93 Ibid. 
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5.2 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (application no. 27417/95) 

I detta rättsfall gör Europadomstolen i sina domskäl uttalanden om religiös slakt i förhål-
lande till religionsfriheten. Rättsfallet är intressant att studera för att få en bild av vilka slags 
handlingar som egentligen omfattas av religionsfrihetsbegreppet i artikel 9 i europakonven-
tionen.  

5.2.1 Bakgrund 

Den franska staten hade genom särskilda tillstånd tillåtit vissa organisationer att utföra 
religiös slakt. Cha’are Shalom Ve Tsedek var en judisk organisation som nekades tillstånd att 
utföra den religiösa slakt, kosherslakt, som var viktig för deras religionsutövning. Cha’are 
Shalom Ve Tsedek vände sig då till Europadomstolen och menade att deras religionsfrihet 
enligt artikel 9 i Europakonventionen kränkts genom att organisationen av den franska staten 
inte fått tillträde till slakthus för att utföra slakt på det sätt gruppen önskade. De hävdade 
också att artikel 14 kränkts, då andra organisationer hade fått tillstånd till att utföra samma typ 
av religiösa slakt. Den franska staten försvarade sig med att det inte rörde sig om 
diskriminering då två andra organisationer som fått tillståndet skulle täcka behovet för alla 
judiska organisationer. Fallet handlar visserligen inte i grunden om hur vida koscherslakt 
förenligt med religionsfriheten eftersom den franska staten redan godkänt tillstånd för vissa 
organisationer att utföra den typen av slakt, men Europadomstolen gör i sina domskäl uttalan-
den om den religiösa slakten i förhållande till religionsfriheten.  

5.2.2 Domskäl och domslut 

Domstolens utslag med tolv röster mot fem var att ingen kränkning hade skett gentemot 
artikel 9 och med tio röster mot sju att ingen kränkning skett gentemot artikel 14. I samband 
med motiveringen för domstolens beslut gör den i artikel 73 och 74 även uttalanden om slak-
ten som religiös handling och dess relation till religionsfriheten. 

Artikel 73: 
The Court next reiterates that Article 9 lists a number of forms which manifestation of one’s religion or belief 
may take, namely worship, teaching, practice and observance … … It is not contested that ritual slaughter, as 
indeed its name indicates, constitutes a rite or “rite” (the word in the French text of the Convention 
corresponding to “observance” in the English), whose purpose is to provide Jews with meat from animals 
slaughtered in accordance with religious prescriptions, which is an essential aspect of practice of the Jewish 
religion. 
 
I artikeln beskrivs att slakten inte bara har till syfte att förse judarna med kött från djur som är 
slaktade efter judisk tradition, utan att själva slakten, tillvägagångssättet, är en viktig aspekt 
för utövandet av den judiska religionen. Slakten har så tillvida ett ”intimt samband” 
religionen. Europadomstolen menar således att rituell slakt omfattas av ”sedvänja och ritua-
ler” och då skyddas av artikel 9 europakonventionen. 

Artikel 74: 
It follows that the applicant association can rely on Article 9 of the Convention with regard to the French 
authorities’ refusal to approve it, since ritual slaughter must be considered to be covered by a right guaranteed by 
the Convention, namely the right to manifest one’s religion in observance, within the meaning of Article 9. 
 
Domstolen anger här att den rituella slakten måste anses innefattas av rätten att manifestera 
sin religion enligt artikel 9 i Europakonventionen. 
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5.2.3 Doktrin 

Göran Gunner skrev år 199994 innan detta fall inträffade, om möjligheten att en konflikt av 
denna art skulle kunna uppkomma. Gunner skrev bland annat att ”Genom att betrakta friheten 
till religion som en individuell privatsak har skyddet för individen begränsats. När väl detta 
testas i olika fora kommer måhända resultatet att bli som i flera andra fall som berör det 
medborgerliga rättsskyddet, det vill säga att detta rättsskydd är oklart när Sverige jämförs 
med andra europeiska länder”.95 Enligt Fahlbeck faller koscherslakten under det andra ledet i 
religionsfriheten, Forum externum, den del av religionsfriheten som kan begränsas genom lag. 
Friheten återfinns i artikel 9 andra punkten i Europakonventionen, ”Friheten att utöva sin re-
ligion eller tro…”…med hänsyn till den allmänna säkerheten, tillskydd för allmän ordning, 
hälsa eller moral eller skydd för andra personerna fri- och rättigheter”96. Tillvägagångssät-
tet, slakten som handling, är inte bara religiöst motiverad utan har också ett nära samband 
med religionen som är viktigt för utövandet av den.   
 
 

                                                 
94 SOU 1999:9 s.72 
95 Ibid. s.73 
96 Fahlbeck, Reinhold, SVD 25 Februari 2010 
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KAPITEL 6 
ANALYS 

 

Inledning: I detta avsnitt redovisas analysen av rättsläget rörande religionsfrihetsbegreppet 
samt handskakningsfallet som utgjort utgångspunkten för denna uppsats. 
 
Den röda tråden genom denna uppsats har varit omfattningen av religionsfrihetsbegreppet 
utifrån exemplet om nekad handskakning som religiöst motiverad handling. Att döma av de 
olika diskussionerna kring handskakningsfallet så verkar det röra sig om en hel del 
missuppfattningar. För det första handlar det i detta fall inte om en kollison mellan två 
diskrimineringsgrunder, utan huruvida Arbetsförmedlingen hade fattat ett beslut på saklig 
grund eller inte. För det andra omfattades inte kvinnan av diskrimineringsskyddet i den här 
situationen. För att någon skall anses blivit diskriminerad i juridisk mening krävs det enligt 
diskrimineringslagen 1 kap.4§ 1p för direkt diskriminering, att samtliga tre rekvisit är 
uppfyllda, det vill säga: missgynnande, jämförelse och orsakssamband. Missgynnandet måste 
ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna, samt att personen måste anses blivit 
sämre behandlad än någon annan skulle ha blivit i samma situation. Diskriminering kan utgö-
ras både av en handling eller en underlåtelse. Arbetsförmedlingen motiverade sitt beslut att 
stänga av mannen från utbildningen på grund av hans agerande som hade samband med hans 
religion, men i beslutet från företaget om att mannen inte skulle få praktikplatsen, angavs att 
han inte hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Det sades således ingenting om att 
beslutet hade något samband med hans uppförande.  Arbetsförmedlingen kunde inte visa att 
det fanns något annat skäl till att stänga av mannen än att han vägrat att ta den kvinnliga 
chefen i hand. Beslutet hade därför, menar domstolen, ett uppenbart samband med hans 
religion i en situation där han blev missgynnad. Domstolen menade också att en person som 
av något annat godtagbart skäl varit förhindrad att ta en främmande person av motsatt kön i 
hand skulle sannolikt inte ha drabbats av motsvarande åtgärd från Arbetsförmedlingens sida. 
Därmed är det konstaterat att Arbetsförmedlingen utsatte mannen för diskriminering som hade 
samband med hans religion. 
 
Vid bedömningen av detta fall var det således inte fråga om en tolkning av 
religionsfrihetsbegreppet i Europakonventionen, då sakfrågan i målet i själva verket handlade 
om huruvida Arbetsförmedlingen fattat ett beslut på saklig grund eller inte. Skälet till att 
Alem inte fick praktikplatsen berodde inte på hans agerande, som visserligen hade samband 
med hans religionsuppfattning, utan att han inte hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet 
han skulle utföra. Arbetsförmedlingen hade därmed inte tillräckliga skäl till att stänga av 
honom från den arbetsmarknadspolitiska utbildningen, vilket i sig medförde att Alem även 
hade rätt till sin förlorade arbetsstödsersättning. Enligt den faktiska situationen så dömde 
tingsrätten ”rätt”.  Hade domen i grunden handlat om mannens nekande handskakning så hade 
domen varit felaktig. Därmed skulle det hypotetiskt sett kunna uppstå en situation där dessa 
två diskrimineringsgrunder skulle kunna komma att kollidera, det vill säga om fallet hade 
varit så att båda parterna hade omfattats av diskrimineringsskyddet och mannen vägrat ta 
kvinnan i hand. Det är först då en tolkning av religionsfrihetsbegreppet enligt Europakonven-
tionen skulle kunna bli aktuell. Fahlbecks tolkning av religionsfrihetsbegreppet skulle således 
kunna bli lämplig. En uppenbar begränsning av religionsfriheten är att straffbara handlingar 
inte skyddas av religionsfriheten bara för att de har begåtts i religiösa sammanhang, svårare är 
det när handlingen gäller ett agerande som i sig inte är straffbart men mycket väl strider mot 
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svenska normer om jämställdhet. En vägran att vidröra kvinnor vid en hälsningsprocedur med 
hänvisning till religion skulle således i många fall kunna utgöra diskriminering, men framför 
allt så leder det till vidmakthållandet av särskiljandet av könen, som i sin tur bidrar till att 
könshirarkin upprätthålls vilket är förödande för jämställdheten.  
 
För att belysa omfattningen av Fahlbecks tolkning av religionsfrihetsbegreppet, som också har 
stöd i den praxis som finns kring religionsfriheten kan man anta ett hypotetiskt 
handskakningsfall där båda parterna omfattas av diskrimineringsskyddet och frågan är hur 
vida den nekade handskakningen omfattas av religionsfriheten eller utgör könsdiskriminering. 
Fahlbeck beskrev religionsfriheten som frihet till och frihet från. Den positiva rätten får inte 
överskrida den negativa rätten, utan dessa två friheter delar lika på samma yta. Problemet i 
detta hypotetiska fall är att vad som omfattas av begreppet könsdiskriminering är mycket 
tydligare definierat. Nya grunder som rör könstillhörighet har tillkommit i och med den nya 
diskrimineringslagen och begreppet ”kön” har därför definierats både i lag och i dess 
förarbeten. Religionsfrihetsbegreppet är däremot mer diffust.  
 
Att neka till att skaka hand med en kvinna med hänvisning till sin religion skulle utifrån 
Fahlbecks tredelade religionsfrihetsbegrepp, förmodligen falla under det tredje ledet, vilket 
innebär att den inte skulle omfattas av religionsfriheten i artikel 9 i Europakonventionen. 
Handlingen, att vägra vidröra en kvinna, kan anses vara motiverad av religionsuppfattningen 
men inte så nära förknippad med själva religionen att det utgör en viktig del av själva 
utövningen. En sådan handling utgör således inte religion i konventionens mening. I och med 
att handlingen faller utanför ramen av artikel 9, så blir artikel 14 rörande diskriminering inte 
heller tillämplig.  
 
Enligt min mening så skulle en dom i Europadomstolen i detta hypotetiska handskakningsfall 
förmodligen dömt den muslimske mannen för könsdiskriminering. Det intressanta i detta fall 
rör således frågan om vilka handlingar som skyddas av religionsfriheten. Ett sådant 
hypotetiskt fall som det ovan nämnda, skulle således kunna bli en viktig pusselbit för 
religionsfrihetsbegreppet om det togs upp i Europadomstolen. Europakonventionen bygger på 
religiös pluralism och religiös jämställdhet oavsett religion och uttrycksform. I och med att 
vårt samhälle blir mer mångkulturellt, förutsätter det också en större och bredare kulturell 
kunskap för att inte av misstag utsätta någon för diskriminering. Det finns en kombination av 
två inställningar i det svenska samhället som bildar lite av en omoralisk allians. På ena sidan 
finns en stark sekulär grundhållning där religionen skall osynliggöras för att inte påverka eller 
hindra arbetet mot det pluralistiska samhället. Trots denna medvetenhet så finns det på andra 
sidan en tyst underförstådd majoritetskultur, nämligen den protestantiska kristendomen som är 
djupt inrotad och gör sig påmind genom bland annat vecko- och helgdagsledighet.  
 
För att uppnå målet med ett pluralistiskt samhälle krävs därför en ökad lyhördhet och 
kunskap. Av denna anledning kan man påstå att både nyckeln och problemet ligger i 
begreppet religionsfrihet. För att vi skall få en balans mellan samtliga diskrimineringsgrunder, 
behövs en balans i religionsfrihetsbegreppet. En allt för vid förklaring av 
religionsfrihetsbegreppet och dess innebörd kan uppenbarligen leda till konsekvenser på be-
kostnad av jämställdheten. Svårigheten är att religion är så abstrakt i förhållande till de övriga 
diskrimineringsgrunderna. Det har tidigare berörts i förarbetena till Regeringsformen att be-
greppet bör definieras tydligare, men risken ansågs då bli för stor att vissa religiösa grupper 
skulle riskera att falla utanför ramen för begreppet, vilket inte heller skulle stämma överens 
med principen om religiös jämställdhet. Motsatsvis finns även tanken om det verkligen är mer 
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rättsäkert att undvika en definition av religionsfrihetsbegreppet bara för att det är svårt, när 
alla de övriga diskrimineringsgrunderna finns tydligt definierade.  Det är således inte konstigt 
att det vidsträckta religionsfrihetsbegreppet ger upphov till feltolkningar av dess innebörd, 
och inte minst risken för avvikande tolkningar i olika instanser samt villfarelser om att be-
greppet ger uttryck för att äga företräde framför de övriga diskrimineringsgrunderna.  
 
De mänskliga rättigheterna utgör en odelbar helhet där jämställdhet och religionsfrihet är ut-
tryck för samma grundläggande idé om alla människors lika värde och rättigheter. Diskrimi-
neringsgrunderna måste därför kunna samverka på ett sätt som främjar alla människors 
möjligheter att leva och verka i samhället. Frånvaron av en definition av religionsfriheten 
leder till en obalans mellan diskrimineringsgrunderna och hämmar den samverkan som krävs 
för att uppnå religiös pluralism och jämställdhet. Eftersom det inte finns något enhetligt be-
grepp av vad religion egentligen är, kanske det i alla fall skulle kunna vara rimligt att försöka 
finna riktlinjer för vad som är tillåtet att göra i religionens namn. Kanske är ett enhetligt 
religionsbegrepp inte nödvändigt för att normer om vad som är befogat att göra i frihetens 
namn skall kunna formas. För att fastställa vad som omfattas av religionsfrihetsbegreppet, 
utan att försöka definiera begreppet religion, krävs att dessa enskilda fall prövas i Europa-
domstolen eftersom det är det enda organ vars tolkningar av konventionen är bindande för 
samtliga medlemsländer.  
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