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Sammanfattning 
 
 
Religionsfriheten är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Religionen har 
funnits länge och individerna har kunnat identifiera sig själva med att vara en del 
av den grupp de tillhör. Eftersom religionsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige 
är det viktigt att individerna är fria i sin religionsutövning och inte stöter på 
motstånd som inte är skyddad i lag. Jag har valt att beakta hur religionsfriheten är i 
det svenska arbetslivet samt i vissa EU-länder. Har också riktat blicken mot 
Europakonventionens artiklar och iakttagit hur de har påverkat EU-ländernas 
hantering av religionsfriheten.  Även religionsfriheten har begränsningar och detta 
är viktigt för att kunna arbeta för allmänhetens och samhällets bästa. 
Diskriminering är idag ett aktuellt ämne och därför har jag valt att granska 
religionsdiskriminering i arbetslivet. Ett av målen var att undersöka på vilka 
grunder diskriminering förekommer i arbetslivet och hur den gällande rätten 
ställer sig till det. Metoden som användes för att besvara frågeställningarna var 
den traditionella rättsdogmatiska. Genom Europakonventionens artiklar har 
religionsfriheten fått en större roll i samhället och individernas religionsutövning 
har blivit allt mer accepterad.   
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1. Inledning 
 
Religion har sedan urminnes tid ständigt påverkats på många olika sätt. 
Individernas religionsutövning har styrts av ”makthavarna” som ofta ville att alla 
skulle utöva samma tro. Individernas utövning av religion skulle anpassas till 
”makthavarnas” syn på religionen. Detta förändrades när friheten till religionen 
började ses som en mänsklig rättighet. Religionsfriheten visade sig vara en viktig 
del i att skapa ett öppnare och friare samhälle. Individerna i samhället behövde 
inte längre känna sig styrda i sin religionsutövning. 
 
Vi lever idag i ett mångreligiöst demokratiskt samhälle med religionsfrihet. Kraven 
som ställs på individerna i deras religionsutövning i det ”moderna” samhället 
skiljer sig från de kraven som en gång fanns. I Sverige lyfts allt oftare frågor kring 
hur samhället och lagstiftningen ska se på aktioner som för religionerna är 
självklara och betydelsefulla. Hur långt religionsfrihetens rättigheter sträcker sig, 
besvaras från fall till fall. Religionsfrihetens möjligheter och gränsdragningar blir 
betydande när representanter för olika religiösa trosinriktningar önskar verkställa 
den för dem självklara religionsutövningen och när denna utövning kan upplevas 
påverka andras grundläggande rättigheter. 
  
Religionsfriheten kan än idag i det senmoderna samhället stöta på motstånd. 
Motståndet som uppstår bygger på att religionsutövningen står i kontrast med 
samhällets normer. I ett demokratiskt samhälle bygger dessa normer på att vissa 
handlingar ses som allmänt accepterade av de flesta i samhället. För att följa sin 
religion och utöva sin tro går individerna dock ibland mot dessa allmänt 
accepterade normer. Frågan blir här hur fri är den religiösa människan när det 
gäller att offentligt – genom exempelvis, klädsel, språket och handling – visa upp 
religiösa värderingar utan att utsättas för obehag av en oförstående omgivning. 
Idag är detta omdiskuterat. En konkret allmängiltig lösning på problemet blir svårt 
att finna eftersom religionsfriheten i ett demokratiskt samhälle skiljer sig från 
individ till individ och alla har rätt till sin religionsutövning.  

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsen syftar till att utreda vilka krav som ställs på religionsfriheten i ett 
demokratiskt samhälle. Utgångspunkten är att bedöma hur fri individen är i sin 
religionsutövning och i vilka fall den får begränsas i Sverige. Följande 
frågeställningar har jag valt att utgå ifrån: 
 

• Hur ser religionsfriheten ut i det svenska arbetslivet? 
• Har de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) påverkat det 

svenska arbetslivet i en försiktigare hantering av religionsfriheten? 
• I vilka fall kan religionsfriheten begränsas? 
• Var går gränsen till att religionsfriheten anses diskriminerad?  
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1.2 Metod och material 
 

I uppsatsen har jag använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod, som innebär 
tolkning och systematisering av gällande rätt. Tolkningen samt systematiseringen 
utgår ifrån att beskriva de gällande rättsreglerna på olika områden som berör 
religionsfriheten och dessa områdens struktur.1 Uppsatsen bygger på bearbetande 
och studier av lagar, lagförarbeten, propositioner, rättspraxis samt doktrin.  
 
Den gällande rätten för religionsfriheten i Sverige har jag förklarat utifrån ett 
historiskt perspektiv. Jag har analyserat hur rätten till religionsfrihet har 
utvecklats i Sverige fram till idag. Detta eftersom grunden till hur den kom till 
påverkar hur den tillämpas i framtiden. I arbetet har jag även beaktat 
internationellt material rörande religionsfriheten, främst material från 
Europakonventionen. Detta eftersom Europakonventionen inkorporerats och 
gäller som svensk rätt. Den internationella rätten har påverkat den nationella 
rätten särskilt rörande religionsfriheten och diskrimineringslagen. 
Europakonventionen är den som kommit längst i utvecklingen av religionsfriheten 
och länge setts som förebild för de övriga länderna i EU. Jag har även beaktat den 
amerikanska rätten rörande religionsfriheten för att få ännu en inblick hur 
religionsfriheten utvecklats i ett annat land. Gällande den amerikanska rätten har 
jag bara beaktat den gällande rätten för att kunna göra en jämförelse mellan den 
och den svenska rätten.  
 
Jag har använt både nationell och internationell rättspraxis, eftersom praxis har en 
bemärkt och vägledande roll inom juridiken. Praxis är att se som ett bevis på hur 
religionsfrihetens gällande rätt tillämpas i verkliga fall och genom den har jag 
kunnat bedöma hur långt religionsfrihetens rättigheter sträcker sig. Har gjort 
selektivt urval av rättsfall inom ramen för religionsfriheten, jag har valt vissa som 
jag anser är representativa. Valde att inte skriva om Åke Green målet eftersom det 
aldrig hamnade i Europadomstolen. Green blev även friad från anklagelserna i HD. 
Hade själv fått spekulera kring hur Europadomstolen hade dömt i detta fall. Genom 
användandet av praxis har jag även kunnat utmärka vilka krav som ställs på 
religionsfriheten i samhället. Anledningen till att jag valde att använda både 
nationell och internationell praxis, var för att kunna göra en jämförelse mellan de 
nationella domstolarnas och de internationella domstolarnas bedömningar i de fall 
som rör religionsfriheten.     
 
Doktrinen har använts för att ge en mer betydande uppfattning och tolkning av 
den gällande rätten. Jag har även använt mig av webbsidor som t.ex. tidskrifter för 
att ge en ökad förståelse för samhällets syn på religionsfriheten. Eftersom 
uppgifterna kan i vissa skrifter ha varit bristfälliga tillämpades en noggrann 
källkritik.     
 
                                                        
1 Peczenik – SvJT 2005 Juridikens allmänna läror s. 250  
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2. Religionsfrihet 
 
 

2.1 Religionsfrihetens bakgrund 
 
Begreppet religion är hämtat från det latinska religio, som betecknade en 
aktningsfull inställning till högre makter. Friheten till religionen har inte 
individerna i Sverige alltid haft. Religionen har i allmänhet inte bara visat sig vara 
en privat sak, utan även bidragit till att man utformat ett visst kultur- samt 
samhällsmönster. I Sverige var det bara Kristendomen som var accepterad och 
tillåten under 1500-talet. Kyrkans starka ställning i samhället bidrog till att man 
var tvungen att fostra sina barn i den ”rätta lutherska läran”. Detta kom att 
förändras efter en tid och under upplysningstiden på 1700-talet i Europa började 
religionsfriheten öka. Individerna under upplysningstiden ansåg att alla individer 
borde ha en ”naturlig religion” och att kristendomen inte var den enda utan även 
andra religioner borde accepteras.2 Även i Europa var man tvungen att inneha den 
religion som landet hade som landsreligion. Det var inte tillåtet att ha sin egen tro 
utan alla skulle tro på samma. Individer som inte klarade av detta utan ville ha sina 
egna åsikter och tro lämnade Europa. I början for emigranterna till den delen av 
den nyupptäckta nordamerikanska kontinenten som idag kallas ”New England”. 
Där blev de erbjudna religionsfrihet för första gången. Upplysningstiden (1700-
talet) med Francois Voltaire skulle visa sig inleda en ny epok. Religionsfriheten var 
det nya målet i de europeiska länderna.3 
 
En händelse var speciellt viktig för religionsfriheten i Sverige. Det var år 1718 när 
muslimer och judar kom för att kräva in de skulder som Karl XII ådragit sig i det 
osmanska riket. I utbyte tillät kungen muslimer och judar att fritt utöva sin religion 
i Sverige. Efter en tid skulle tillåtelsen komma att gälla alla som var bosatta i 
Sverige. Upplysningstiden satte sin prägel i Sverige och till slut bestämdes det att 
lagstiftning gällande religionsfriheten i svensk lag behövdes.4 Religionsfriheten 
trädde in i lagstiftningen i Sverige på 1800-talet och kom att inskrivas i grundlagen 
på den 16:e paragrafen i 1809 års regeringsform. Den kom att utformas på följande 
sätt: ”Konungen bör ingens samvete tvinga eller låta, utan att skydda var och en vid 
fri utövning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller 
förargelse åstadkommer.” Det tillkom en förordning år 1860 som gjorde det möjligt 
att övergå till samfund utanför Svenska kyrkan. Ytterligare en lag skulle komma att 
införas - dissenterlagen. Denna lag kom att ge en vidgad religionsfrihet. Individerna 
i Sverige kunde nu för första gången ingå i ett annat godkänt samfund av konungen 
och därmed begära utträde ur Svenska kyrkan.  

                                                        
2 Karlsson, Svanberg – Religionsfrihet i Sverige s. 8 
3 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 187 
4 Karlsson, Svanberg – Religionsfrihet i Sverige s. 10 
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Denna lagstiftning kom att påverka förhållandet mellan staten och kyrkan 
eftersom tidigare hade den evangeliska-lutherska ideologin fungerat som ett 
gemensamt fundament för dessa institutioner. Med införandet av förordningen och 
dissenterlagen 1860 övergavs statens tidigare strikta religionslagstiftning som 
innebar absolut enhetlighet.5    
 
Religionsfriheten ses oftast som en politisk ideologi. På 1700-talet användes den 
som ett sätt att styra den mänskliga rättigheten. Dissenterlagen som beskrivits 
ovan är ett tydligt exempel på detta. Den anger att lämnar individen den Svenska 
kyrkan ska den gå med i ett annat av staten godkänt samfund. Genom att forma 
lagen på detta vis är individen varken fri att stå utanför alla samfund eller fri att gå 
med i vilket samfund som helst.6 Även detta skulle komma att ändras. Under 1900-
talet blev Sverige allt mer modernt, det svenska samhället sekulariserades och 
påverkades av den religiösa mångfalden. Sverige sågs som det ”svenska 
folkhemmet” med neutralitet, solidaritet och världssamvete, dessa tre värderingar 
utgör exempel på samhällsreligion. Påverkan av den religiösa mångfalden och 
utvecklingen av religionsfriheten ledde till införandet av religionsfrihetslagen år 
1951. Lagen omformades och anpassade religionsfriheten betydligt. 7  
Religionsfrihetslagens (1951:680) innehöll t.ex. följande paragrafer:8  
 
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 gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro 
stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har inträde. 
 
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.  
 
Denna lag kom att verka och tillämpas ända fram till dess att två nya lagar antogs. 
Den första lagen var lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, som reglerade 
förhållandet för Svenska kyrkan och lagen (1998:1593) som reglerade de övriga 

                                                        
5 Dahlman, Per – Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning s. 44 
6 Modée, Strandberg – Frihet och gränser s. 9   
7 Karlsson, Svanberg – Religionsfrihet i Sverige s. 13 
8 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Religionsfrihetslag-1951680_sfs-1951-680/ 
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trossamfunden i landet.9 Dessa två lagar kom att tillämpas efter att den svenska 
kyrkan och staten skiljdes åt år 2000.10  

2.2 Gällande rätt om religionsfriheten i svensk lagstiftning 
 
Religionsfriheten har genom 1974 års regeringsform blivit grundlagsfäst. Den 
ingår bland de grundläggande fri- och rättigheterna tillsammans med 
yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten 
samt föreningsfriheten. Som grundlag innebär det att i princip alla regler som 
strider mot grundlagsstadgande är ogiltiga eftersom grundlag har starkare 
ställning än eventuellt konkurrerande lagstiftning.11  
 
I den svenska lagstiftningen återfinns religionsfriheten stadgad i RF 2:1 p6, den 
ingår i gruppen bland de positiva opinionsfriheterna. ”Religionsfriheten innebär 
frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.12 Detta är något 
som varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad.13 I RF 2:2 återfinns 
denna frihet med omvänt förtecken i det varje medborgare är skyddad mot att 
”tvingas att ge till känna sin åskådning i politisk, religiöst, kulturellt eller annat 
sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas delta i 
sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring 
eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund, eller annan sammanslutning 
för åskådning som avses i första meningen”.14 Denna lag är absolut, den kan inte 
begränsas genom lag eller annan författning. Religionsfriheten kan delvis 
misstolkas i fall då den tillämpas fel och istället utförs en straffbar handling. Det 
finns en del rättspraxis som visar att människor inte delar samma uppfattning om 
religionsfriheten.15 
 
Religionsfrihetens förarbeten visar att lagen utformades på detta vis för att 
fungera som ett skydd för demokratin. Demokratin är viktig i vårt samhälle. För att 
kunna behålla demokrati har man velat stärka skyddet av religionsfriheten för att 
visa att denna är en viktig del i vårt demokratiska land. Utredningen visar att RF:s 
rättighetsreglering endast gäller förhållandet mellan den enskilde och det 
allmänna och att det även hade räckt med vanlig lag för att skydda medborgarnas 
rättigheter mot angrepp från andra enskilda.16 Denna lag erbjuder en frihet att 
sammansluta sig med andra till trossamfund och att utöva religion. Det har varit 
problematiskt att utforma grundlagsregler för religionsfriheten eftersom denna 
frihet vanligtvis sammanblandas med andra betydande moment av fri- och 
rättigheter.  
                                                        
9 Karlsson, Svanberg – Religionsfrihet i Sverige s. 13ff.  
10 Prop. 1998/99:124 s. 8 
11 Sterzel, Bull – Regeringsformen s. 71 
12 SFS (1974:152) 
13 SOU 1998:113 s. 310 
14 SFS (1974:152) 
15 Zetterström – Offentlig rätt s. 38 
16 Prop. 1975/76:209 s. 25 
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Religionsfriheten innefattar inte bara en frihet att ge plats åt en viss religiös 
övertygelse och att enskilt utöva religion utan också frihet att sprida och ta del av 
religiös lära. Friheten erbjuder också att anordna och delta i gudstjänster samt att 
bilda och medverka i religiösa sammanslutningar.17 RF:s avsikt med formuleringen 
att utöva sin religion innebär att man har en tro som man tror på. Handlingar som 
ger ett uttryck för tro ska behandlas som en sådan och inte som ett utövande av 
religionen. Detta leder till ännu ett problem, religion kan utövas på flera sätt än 
bara tro och här uppkommer tolkningsproblem. Det är två punkter i denna lag som 
framkommer som tydligast och de är dels skyddet att en viss religion i lagstiftning 
eller på annat sätt förbjuds eller särbehandlas, dels ett skydd för den enskilde att i 
sammanhang där han är ensam och utan att påverka omgivningen i övrigt får tro 
vad han eller hon vill.18 Det är samhället som ska se till att skydda den enskilde 
individen. Det som ska skyddas är själva trosuppfattningen som sådan samt 
religionsutövning, som inte står i strid med samhällets lagar eller allmänt ännu 
viktigare värderingar, som t.ex. barns rätt eller jämställdhet mellan män och 
kvinnor. Skyddet skall även förhindra inblandning, hinder och diskriminering. Med 
inblandning och hinder avses att domstolarna kan underkänna en viss rörelses 
anspråk på att utgöra en religion och förhindra de att ha ett trossamfund. 19  
 

2.3 Religionsfrihetens begränsningar 
 
Enligt RF 2:20 p1-4 får begränsningar genom lag genomföras. Här ingår dock inte 
religionsfriheten utan bara de övriga fri- och rättigheterna. En sådan begränsning 
får göras med hjälp av RF 2:21 för att bland annat ”tillgodose ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle”. De fyra opinionsfriheterna är relativa, 
vilket innebär att de kan inskränkas genom vanlig lagstiftning, dvs. av riksdagen 
med enkel majoritet. Religionsfriheten har sina begränsningar även om den inte är 
stadgad i dessa paragrafer. 20  Religionsfrihetens absoluta skydd är inte så 
betydande eftersom lagens begränsningar liknar de som resten av de fri- och 
rättigheterna innehar.21  
 
Religionsfriheten är i princip utsatt för alla de begränsningar som kan göras i de 
övriga friheterna som anges i 2 kap RF. Förarbetets utredning tyder på att de 
begränsningar som får tillämpas i yttrandefriheten, mötesfriheten samt 
föreningsfriheten också får tillämpas när dessa utnyttjas i religiösa sammanhang. 
Detta framgår dock inte av lagtexten, utan framgår av lagens förarbeten.22 Gränsen 
går alltid vid skyddet för andras fri- och rättigheter.  

                                                        
17 Prop. 1975/76:209 s. 113 
18 Sterzel, Bull - Regeringsformen 
19 SOU 1998:113 s. 314 
20 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 28 
21 Algotsson – Sveriges författning s. 101f 
22 Prop. 1975/76:209 s. 237 
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Själva religionsutövningen får inte störa allmänhetens lugn eller åstadkomma 
allmän förargelse.23 Den som gör sig skyldig till någon av dessa genom en brottslig 
handling skyddas inte av religionsfriheten. Ett exempel kan vara om en religion 
tillåter månggifte, och individen väljer att gifta sig med fler än en person. Den 
personen får rättsliga påföljder för sin brottsliga handling eftersom detta enligt lag 
inte är tillåtet i Sverige. Lagen i Sverige får inte åsidosättas pga. religiösa 
handlingar även om utövning av religionsfriheten är grundlagsskyddad. En 
intresseavvägning görs mellan en fri religionsutövning å ena sidan och andra 
intressen, som väger tungt i det svenska samhället å den andra sidan.24 Vid 
tillämpning av religionsfriheten ska det visas att en viss åskådning verkligen bärs 
upp av en tro och att denna är inriktad på sådant som går utöver det alldagligt 
jordiska såsom politiska mål, ekonomisk vinning eller personlig framgång.25 
 
I Europakonventionen artikel 9 regleras i lag att individer har rätt till 
religionsfrihet. De begränsningar som får göras i religionsfriheten är enligt artikel 
9(2) tillåtna under förutsättning att de finns inskrivna i lag och är nödvändiga i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn till vissa enskilda och allmänna intressen.26 
Allmänna intressen kan vara den allmänna säkerheten eller att skydda den 
allmänna ordningen, moralen, hälsan eller andra individers fri- och rättigheter. 
När en avvägning ska göras mellan att inskränka religionsfriheten och begränsa en 
persons handling använder man sig av proportionalitetsprincipen. Med hjälp av 
den gör man en värdering och ser om inskränkningen är proportionerlig i 
förhållande till det skyddade intresset. 27 
 
Vid problem har staten också en sorts ”frihet” de kan använda sig av. Det är 
”margin of appreciation” som innebär att Europadomstolen ska tillämpa den då det 
inte finns en viss likformig europeisk tolkning i moralfrågor. Det är de nationella 
domstolarna som anses bättre lämpade för att göra bedömningar i nationell rätt 
eftersom de har ett grundligt utförande där parterna har fått bidra med att 
argumentera för sin sak och lägga fram de bevis de haft. Europadomstolen ska 
ingripa om det nationella avgörandet skulle visa sig vara bristfälligt eller felaktigt. 
Europadomstolen väljer att ingripa så lite som möjligt eftersom det är olika 
kulturer beroende på vilket land man befinner sig i och kontexterna varierar från 
land till land.28  

 
 
 

                                                        
23 SOU 1972:15 s. 158 
24 SOU 1998:113 s. 312 
25 SOU 1998:113 s. 307 
26 Danelius – Mänskliga rättigheter s. 361 
27 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 29 
28 Danelius – Mänskliga rättigheter s. 48 
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2.4 Förenta nationernas syn på religionsfriheten 
 
FN:s stadgar undertecknades 1948 och bland de ingår respekten för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande frihet för alla oavsett, kön, ras, språk eller 
religion. I FNs deklaration finns också religionsfriheten. Till skillnad från 
Europakonventionen är FNs deklaration inte formellt bindande för länderna. 
Artikel 18 reglerar religionsfriheten. 
 
”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med 
andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, 
andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.” 
 
Detta skydd bygger på att värna om individens rätt att tro. Det medför att tanke- 
och samvetsfriheten inte kan begränsas medan utövning samt manifestationen av 
religionen kan begränsas.29 Anledningen till att denna artikel stiftades i ”Universal 
Declaration of Human Rights” var för att tillgodose individer med de 
grundläggande rättigheterna. De grundläggande rättigheterna var frihet, rättvisa 
och fred i världen. Detta ansågs vara ett steg på vägen.30 FN:s artiklar har använts 
mycket och varit vägledande för EU. EU har i sin tur valt att använda dessa artiklar 
i EU:s rättighetskatalog och sett till att de även tillämpas i medlemsländerna, med 
viss ändring.31  
 

2.5 Den Europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
 
Europarådet bildades efter andra världskriget och tio stater gick med. Efter att ha 
upplevt övergrepp mot enskilda människor i många europiska länder under 
krigen, beslöt man sig för att ingå en gemensam pakt för att förhindra liknande 
händelser i framtiden. Den viktigaste uppgiften för alla medlemsländer var att i 
samverkan främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
Efter att FN antog 1948 ”Universal Declaration of Human Rights” använde 
medlemsländerna deklarationen för att skapa regler som skulle bli förpliktande för 
de deltagande staterna. De anförtrodde gemensamma europeiska organ med 
uppgiften att övervaka att staterna uppfyllde sina åtaganden. 1950 
undertecknades den europeiska konventionen och trädde i kraft 1953 sedan den 
godkänts av de tio staterna. Europakonventionen är en sluten konvention och 
endast stater som är medlemmar i Europarådet får tillträda. Europarådet har i dag 
fyrtiosju stater som är medlemmar. 
 

                                                        
29 Namli, Gunner – Allas värde och lika rätt s. 200 
30 http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
31 Danelius – Mänskliga rättigheter s. 17 
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För att bli accepterad till Europarådet krävs det att en stat har ett demokratiskt 
statsskick samt bedöms ha vilja och förmåga att respektera grundläggande fri- och 
rättigheter. Även EU följer europakonventionen och använder den som vägledande 
i sin verksamhet.32 
 

2.6 Gällande rätt om religionsfriheten i Europakonventionen 
 
Sverige ratificerade europakonventionen 1953, men den fick inte omedelbart sin 
ställning som den högsta rättskällan i landet. Sverige accepterade och följde den 
lagstiftningen som kom med europakonventionen, men det gick inte helt felfritt. 
Desto mer man använde lagen kom det fram att den blev besvärlig att tillämpa 
eftersom konventionen inte var direkt tillämplig i svensk rättskipning.33 Sverige 
blev medlem i EU 1995 och i samband med det införlivades Europakonventionen 
med svensk rätt. Numera gäller den såsom svensk rätt.34 Inkorporeringen av 
Europakonventionen har medfört vissa ändringar i regeringsformen. Syftet med 
inkorporeringen har varit att förstärka den enskildes rättsställning.35 
 
Religionsfriheten regleras i Europakonventionen artikel 9: 
 

(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 eller ritualer. 

 
(2) Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana 

inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle 
är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för 
allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter.  

 
 
I denna artikel skyddas individens tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 
Dessa artiklar är utformade efter en kombination av religion och demokrati. Detta 
för att domstolen har ansett att religiös pluralism, tolerans och fördomsfrihet är 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Dessa bidrar till att uppnå det 
demokratiska statsskicket ett land behöver.36  
 

                                                        
32 Danelius – Mänskliga rättigheter s. 18 
33 Danelius – Mänskliga rättigheter s. 34 
34 Warnling, Roca, Reichel – Statsrättens grunder s. 163 
35 Prop. 1993/94:117 
36 Namli, Gunner – Allas värde och lika rätt s. 193 
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2.6.1 Kokkinakis v. Greece, No. 14307/88 
 
Det första ärendet gällande kränkning av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 
9 som uppkom i Europadomstolen var Kokkinakis v. Greece 1993. Ärendet visar 
tydligt att tolkningsproblem kan uppstå kring religionsfriheten och att det kommer 
att ta tid innan religionsfriheten blir fullständig. Tolkningssvårigheterna gällde 
främst hur långt friheten sträcker sig när man använder sig av sin religion i olika 
sammanhang. I detta rättsfall hade Kokkinakis straffats för att han brutit mot ett 
förbud i grekisk lag mot s.k. proselytism. I grekisk lag innebär detta att man 
försöker påverka annan person i dennes trosuppfattning genom erbjudanden av 
förmåner eller med utnyttjande av hans eller hennes brist på erfarenhet eller 
mognad. Kokkinakis tillhörde Jehovas vittnen och hade uppsökt en kvinna i hennes 
hem och försökt få henne att byta tro från den ortodoxa tron till Jehovas vittnen.  
 
I detta fall ansåg Europadomstolen att artikel 9 innefattar en rätt att påverka 
andra genom religiöst lärande. Domstolen ansåg att Kokkinakis inte hade tvingat 
kvinnan med våld eller otillåtna medel att lyssna på honom. Att försöka övertyga 
kvinnan att byta tro genom att berätta om Jehovas vittnes lära ansågs inte vara en 
oproportionerlig inskränkning i rätten till religionsfrihet.37      
 
Genom detta rättsfall visar Europadomstolen tydligt att vittnesbörd i ord och 
handling är bundet till existensen av en religiös övertygelse vilken ger rätt att söka 
och övertyga en annan individ. Hade han däremot försökt övertyga individen med 
otillåtna hjälpmedel som t.ex. våld, hade han blivit dömd. Därmed anser domstolen 
att proselytism är något som inryms i att manifestera sin religion och är därmed 
inte ett brott.38  
 

2.7 Frihet till religion och frihet från religion 
 
Religionen har flera sidor och kan uppfattas på flera olika sätt. Under 1600-talet 
såg man religionen som en del av människans natur, något som fanns och kunde 
upptäckas av vårt förnuft. Det som stred mot mänsklig natur var felaktigt och 
sådana handlingar skulle förhindras. Samhällets utveckling ledde till att synen på 
religionen utvidgades.39  
 
Religionen har under slutet av moderniteten (1914-1989) och under 
senmoderniteten (1989-) fått ett större utrymme i det offentliga rummet än den 
tidigare haft. Religionen och religionsfriheten har under dessa perioder utvecklat 
två sidor som inte tidigare beaktats, frihet till religion och frihet från religion.  

                                                        
37 Kokkinakis v. Grecce Judgement s. 4 
38 Kokkinakis v. Grecce Judgement s. 27 
39 Namli, Gunner – Allas värde och lika rätt s. 286 
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Religionsfriheten från religion som även kallas den negativa religionsfriheten 
innebär, friheten att inte ha en religion. Denna frihet innebär att man inte skall 
behöva utsättas för oönskad religion dvs. att andras religiösa manifestationer inte 
ska ha inverkan på en. Detta kan leda till att osämjor uppstår eftersom den som 
störs av andras religiösa manifestationer kan vilja att de upphör.40 Friheten till 
religion innebär att man har rätt till att ha en religion, själva åsiktsfriheten. Denna 
frihet kallas även den positiva religionsfriheten och innebär också att man har rätt 
till att uttrycka sin religion dvs. rätt till att manifestera sin religiösa åsikt på det 
sättet som respektive religion föreskriver. Den ger även rätt till att anta en ny 
religion, alltså att konvertera från en religion till en annan. Skulle fallet vara att 
man inte har en religion och skulle vilja bli religiös är detta också tillåtet.41 Den 
negativa och positiva religionsfriheten bidrar till att samhället blir mer 
demokratiskt. Individen i samhället har alternativ att välja bland, och är inte längre 
begränsad att anpassas efter ”makthavarna” utan kan ha sina egna fria åsikter.  
 
I Europakonventionen har den negativa och positiva religionsfriheten samma rätt, 
betydelse och skydd i samma omfattning. Det har dock visat sig att de ofta kommer 
i konflikt. Detta sker när den positiva religionsfriheten visar sig klart i de yttre 
formerna. Det kan vara religiösa byggnader t.ex. moskéer med minareter och 
kyrkor med torn och kyrkklockor. Praxis visar att det också kan ske då det rör sig 
om religiösa symboler eller klädesplagg t.ex. kristna kors eller judisk kalott m.m. 
Oftast får den positiva utövningen av religionen vika för den negativa friheten från 
religionen.42 
 

2.7.1 Kurtulmus v. Turkey 
 
Detta rättsfall handlar om Professor Sevgi Kurtulmus som bar muslimsk huvudduk 
och arbetade vid ett statligt universitet 1998. Universitetet hade offentligt stadgat 
att inga huvudbonader fick bäras på arbetsplatsen liksom inte heller skägg. 
Professorn fick en varning, blev tillfälligt avstängd, förklarades inte kunna 
avancera i arbetet, blev tillrättavisad och till slut ansågs hon ha frånträtt sin tjänst. 
Kurtulmus var turkisk medborgare. 43  Hon anmälde denna händelse till 
Europadomstolen och hävdade att hennes religionsfrihet enligt artikel 9 hade 
kränkts och att hon diskriminerats i strid mot artikel 14 (denna artikel omfattar 
förbud mot diskriminering med avseende på de fri- och rättigheter som behandlas 
i konventionen).44  
 
 

                                                        
40 Namli, Gunner – Allas värde och lika rätt s. 287 
41 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 185 
42 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 190 
43 Kurtulmus v. Turkey s. 1 
44 Danelius – Mänskliga rättigheter s. 438 
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Europadomstolen utgick från att förbudet att bära sjal utgjorde ett ingrepp i 
rätten att manifestera sin religion. De förklarade däremot inte om bärandet av sjal 
var att se som offentliggörande som omfattas av artikel 9 (1). Även artikel 9(2) 
tillämpades för att fastställa om universitets förbud var för att skydda andras 
rättigheter och friheter eller för att skydda ”allmän ordning”.45Domstolen ansåg 
som i Kokkinakis fall att artikel 9 inte skyddar ”varje handling som är motiverad 
eller inspirerad av religion eller övertygelse”. Domstolen var tvungen i detta fall 
bedöma om professorns grundläggande rättighet till religionsfriheten var 
berättigad, men var också tvungen att se till att den demokratiska statens intresse 
av att offentliga organ främjar de syften som anges i artikel 9. Domstolen påpekade 
också att särskild vikt måste tillmätas den roll som lagstiftaren har i 
konventionsländerna. Domstolen ansåg att klädreglerna gäller lika för alla 
offentliganställda. Kurtulmus tog denna anställning frivilligt och måste ha varit 
medveten om att hon som offentliganställd inte fick ge uttryck för sina religiösa 
uppfattningar på ett sätt som väcker uppmärksamhet. I sitt ställningstagande tog 
de även in ett fall som tidigare avgjorts: Dahlab, där slöjförbudet för en 
offentliganställd grundskolelärare ansågs godtagbart. Domstolens slutsats blev 
med hänvisning till fallet Dahlab att förbudet var ”principiellt berättigat och 
proportionellt till det eftersträvade syftet”.46 Vad gäller artikel 14 ansåg domstolen 
att klädreglerna gällde lika för alla, oavsett kön och religion. Därmed förelåg ingen 
diskriminering.47  
 

2.8 Religionsfriheten i USA  
 
Den amerikanska utvecklingen mot friheten till religion påbörjades tidigt. Redan 
under Thomas Jefferssons tid (1743-1826) ansågs det att religion skulle vara en 
privatsak som individerna själva skulle få bestämma om. År 1802 skrev Jeffersson i 
ett brev till Danbury Baptist association följande: 
 
“Believing with you that religion is a matter which lies solely between man and his 
God, that he owes account to none other for his faith or his worship, that the 
legislative powers of government reach actions only, and not opinions, I contemplate 
with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that 
their legislature should 'make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof,' thus building a wall of separation between 
church and State.”48   
 
Jeffersons syfte var bland annat att visa en tydlig gräns mellan det privata och det 
offentliga rummet i fråga om religion. Religiösa särintressen i det privata rummet 
skulle inte utsättas för inblandning från staten eller rivaliserande grupper.  
                                                        
45 Kurtulmus v. Turkey s. 5 
46 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 70  
47 Kurtulmus v. Turkey s. 6 
48 Jefferson -  The Jefferson Bible s. 41 
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Den liberala traditionen i USA utmärktes av detta som nu även blivit normer för 
moderna sekulära stater i allmänhet. Jeffersons syn på religion var naturlig men 
samtidigt hade han en stor misstänksamhet mot religiösa särintressen. Den 
naturliga religionen skulle vara tillgänglig för ett universellt mänskligt förnuft. 
Förnuftet skulle innehålla sådana normativa religiösa teser som att “det finns en 
Gud som är skapare, upprätthållare och härskare över universum samt upphov till 
moraliska relationer och alla lagar och plikter som dessa medför”. Tillgång till det 
offentliga förbehölls dem som accepterade den naturliga religionens 
föreställningar.49 Brevet visar tydligt att Jefferson initierade målmedvetenheten att 
dra upp en gränslinje mellan staten och kyrkan samt mellan naturlig, 
förnuftbaserad teologi och den kyrkliga, traditionsbundna varianten. Målet var att 
utestänga religiösa särintressen och religiösa föreställningar grundade på 
uppenbarelse- och annan irrationell auktoritetstro.50 
 
USA har efter andra världskriget setts som ett föregångsland. Under denna period i 
USAs historia fick man även den skrivna rätten som skulle spela en allt viktigare 
roll i att reglera det komplicerade moderna samhället.51 Det var John F. Kennedy 
som under sin korta presidentperiod skulle ta upp medborgarrättsfrågorna och 
arbeta för en lagstiftning på detta område. Ett fall som var betydande när Civil 
rights act skulle lagstadgas var Brown v. Board of Education 1954. I detta fall valde 
domstolen att undanröja principen “separate but equal”. Eleven Linda Brown 
protesterade mot den rasåtskillnad som fanns i det amerikanska 
utbildningsväsendet. Detta ledde till att de gällande segregationslagarna i Kansas 
upphävdes. Domstolen kom fram till att de färgade eleverna genom bussning 
skulle integreras i de offentliga skolorna, som dittills enbart hade vita elever. Tio år 
efter detta fall lagstadgades Civil Rights Act (1964). Den förbjöd diskriminering 
efter hudfärg, ras, religion, nationellt ursprung samt kön.52  
 
The Civil Rights act ger följande definition av begreppet religion: 
 
“The term “religion” includes all aspects of religious observance and practice, as well 
as belief, unless an employer demonstrates that he is unable to reasonably 
accommodate to an employee’s or prospective employee’s religious observance or 
practice without undue hardship on the conduct of the employer’s business.”53 
 
Religionsfriheten finns lagstadgad i första tillägget i den amerikanska konstitution:  
 
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the 

                                                        
49 Modée, Strandberg – Frihet och gränser s. 110 
50 Modée, Strandberg – Frihet och gränser s. 111 
51 Modéer – Juristernas nära förflutna s. 284 
52 Modéer – Juristernas nära förflutna s. 295 
53 The civil right act pub. law 88-352, 78 stat. 241 
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right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a 
redress of grievances.” 
 
Med denna författning har det uppstått viss problematik. Det första stycket där det 
står “Kongressen skall inte stifta lagar rörande religion och dess utövning” har 
kommit att stå i strid med vissa politiska principer. Vid tillämpning av denna lag 
kan domarna ha svårt för att veta vad som omfattas av inskränkandet av religion 
och när en religion vid sitt fria utövande har kränkts.54  Den Amerikanska 
författningen rörande religionsfriheten är utformad efter en empirisk 
undersökning av samhället. Individerna ansågs ha rätt till att utöva sin religion och 
varken staten eller någon annan skulle ha rätt till att bestämma vad man ska tro 
på. Friheten till religion är en nödvändighet i ett land som USA, eftersom USA är ett 
mångkulturellt land med flera religioner. Religionen utgör en stor del av det 
amerikanska samhället. Även om man i USA aldrig haft en statskyrka har det ändå 
ansetts viktigt att hålla staten och kyrkorna åtskilda. På det sättet blir individen fri 
i sin religionsutövning.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                        
54 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/First+Amendment 
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3. Diskriminering rörande religion i det offentliga 
rummet 
 

3.1 Diskrimineringslagen samt dess ändamål 
 
Sverige har haft flera lagar rörande diskriminering. Den första lagen som stiftades 
var 1979 jämställdhetslagen. Syftet var att motverka könsdiskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män i arbetslivet. Flera 
lagar (lag)stadgades efter denna, men efter att Sverige gick med i EU krävdes det 
en förändring gällande lagstiftningen som fanns för de olika diskrimineringarna. 
Regeringen krävde en förändring och ville åstadkomma ett starkare skydd mot 
diskriminering.55 En parlamentarisk kommitté tillsattes och fick i uppgift att 
överväga behovet av ”en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar 
alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden”. I och med att 
Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1995 skulle lagstiftningen 
uppfylla de krav som ställdes i Europakonventionen.56Ett av kraven som skulle 
uppfyllas var Europakonventionens artikel 14. Den innehåller ett förbud mot 
diskriminering. ”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention 
skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, 
religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”.57 Det ansågs att 
det hittillsvarande tillståndet med flertal lagar mot diskriminering var svår att 
överblicka. Målet med förändringen var att göra lagstiftningen både effektivare och 
mer heltäckande. Propositionen antogs av riksdagen och diskrimineringslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2009 (Diskrimineringslag (2008:567). Detta medförde 
att flertal diskrimineringslagar slogs samman till en enda lag.58   
 
Lagens ändamål är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagstiftningens syfte 
är att värna om principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade 
på lika villkor. Alla ska ha möjligheten att utvecklas utifrån sin egen förmåga och 
sina egna val.59 Vissa undantag gällande diskrimineringsgrunderna finns beroende 
på vilket samhällsområde det rör sig om. Det gäller förnämst diskriminering pga. 
kön och ålder där särbehandling i viss utsträckning är tillåten.60 I samband med 
införandet av den nya Diskrimineringslagen fick man också en ny myndighet, 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), med uppgift att kontrollera att lagen följs. 

                                                        
55 Prop. 2007/08:95 s. 1 
56 Prop. 2007/08:95 s. 54 
57 SOU 2006:22 s. 19 
58 SOU 2006:22 s. 21 
59 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 24 
60 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 26 
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De fyra ombudsmännen mot diskriminering slogs samman – (HO), (JämO), (DO) 
samt (HomO).61 Överträdelser av lagen ses som allvarliga kränkningar. Den som 
blir diskriminerad har rätt att få diskrimineringsersättning.62 
 

3.2 Diskrimineringsgrunderna rörande religion 
 
Diskrimineringsgrunden ”religion eller annan trosuppfattning” grundar sig på EUs 
arbetsdirektiv (2000/78/EG). Det var detta direktiv man införde i svensk rätt och 
åstadkom grunderna för diskriminering rörande religion. 63  Den svenska 
diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett religion och annan trosuppfattning 
(Diskrimineringslagen 1kap 1§).64 Vad lagstiftaren avser med religion eller annan 
trosuppfattning definieras inte i lagtexten men däremot i lagens förarbeten. 
Lagstiftaren anger ett par definitioner exempelvis, ateism, hinduism och 
agnosticism. Rasistisk övertygelse, etiska eller filosofiska värderingar samt 
politiska åsikter omfattas inte av skyddet. 65  Det problematiska med 
diskrimineringen rörande religion är att trosuppfattningen sammanblandas med 
tradition och kultur.  
 
Det går inte att enkelt dra en gräns mellan religiösa föreställningar eller andra 
uppfattningar. Det är till exempel inte lätt att fastställa om ett visst klädesplagg har 
samband med kultur eller religion. I förarbetena anses det att ”man bör utgå från 
att beteende eller klädsel har samband med religion eller annan trosuppfattning 
när det är oklart”. Skyddet blir heltäckande om man inte anser att klädesplagget 
utgör ett religiöst uttryck utan i stället ett uttryck för personens etniska bakgrund. 
Detta innebär att denna diskrimineringsgrund respektive etnisk tillhörighet 
kompletterar varandra i att göra skyddet heltäckande.66 
 

3.3 Direkt och indirekt diskriminering 
 
Åsikterna som idag finns om diskriminering är flera och kan skiljas åt på olika sätt. 
Individerna kan känna sig diskriminerade på flertal sätt, men i rättsligt avseende 
är det inte möjligt. Inom juridiken finns det två typer av diskriminering: direkt och 
indirekt diskriminering. Inom begreppet diskriminering finns det också 
trakasserier samt sexuella trakasserier.  

                                                        
61 SOU 2006:22 s. 22 
62 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 25 
63 Prop. 2007/08:95 s. 120 
64 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 30 
65 Prop. 2007/08:95 s. 121 
66 Prop. 2007/08:95 s. 122 
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Direkt och indirekt diskriminering skiljs åt genom att deras regler avseende syftet, 
uppbyggnaden och funktionen är olika 67  Dessa fyra finns lagstadgade i 
Diskrimineringslagen (1kap 4§ p1-5).68  
 

3.3.1 Direkt diskriminering 
 
Direkt diskriminering innebär: ”att någon missgynnas genom att behandlas sämre 
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 
situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.69 Denna diskriminering bygger på tre 
rekvisit: 1. Någon ska ha blivit missgynnad. Missgynnandet ska ha samband med 
diskrimineringsgrunden och 2. det ska finnas en jämförelseperson som gynnats. 3. 
Det ska också vara fråga om en jämförbar eller likartad situation (orsakssamband). 
Alla dessa tre måste föreligga för att handlingen eller underlåtenheten ska anses 
som direkt diskriminering.70  
 
För att en individ ska anses ha blivit missgynnad krävs det att exempelvis en 
student, arbetssökande eller en kund försätts i ett sämre läge eller går miste om en 
förmån, en förbättring eller liknande. Syftet med missgynnandet är att en individ 
har missgynnats om en skada, obehag eller annan nackdel orsakats åt den 
enskilde. Det ska fastslås att en negativ effekt inträder, inte vilken orsak som kan 
ligga bakom missgynnandet. Det kan vara ett fall då en individ vägras till en 
utbildning, inte blir befordrad, vägras inträde på restaurang eller liknande. Det 
individen upplever vid sådana negativa handlingar är ett obehag eller faktiskt 
förlust som leder till ett missgynnande för den enskilde. Ett missgynnande kan ske 
genom aktivt handlande eller genom underlåtenhet.71 
 
Det andra rekvisitet innebär att man gör en jämförelse med den personen som 
anser sig ha blivit diskriminerad och hur någon annan person eller några andra 
personer behandlats i samma fall. Ett exempel kan vara då en arbetstagare anser 
sig ha blivit diskriminerad och blivit behandlad på ett sämre sätt än vad hans 
kollegor blivit. Det som ska konstateras är att jämförelsen visar en avvikelse från 
hur en annan person i en jämförbar situation behandlats. Efter detta bedömer man 
om diskriminering föreligger eller inte. Denna bedömning blir mest rättvist om 
man jämför individer som befinner sig i situationer där det är ”rimligt eller 
naturligt att jämföra de med varandra”. I arbetslivet kan det uppstå en viss 
problematik gällande diskriminering. Ett fall kan vara då två arbetssökanden söker 
samma tjänst men den ena har klart bättre meriter.  

                                                        
67 Norberg, Fransson – Att lagstifta om diskriminering s.9 
68 Diskrimineringslagen (2008:567) 
69 Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 4§ 1st. p1 
70 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 37 
71 Prop. 2007/08:95 s. 487 
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Detta skulle innebära att hen rimligtvis hade utfört arbetsuppgifterna på ett bättre 
sätt än den andra. En jämförelse mellan dessa två skulle inte kunna leda till 
diskriminering.72  
 
Det tredje rekvisitet som också är nödvändigt för att diskriminering ska föreligga 
är orsakssambandet. Det förutsätter att det finns ett orsakssamband mellan 
missgynnandet och diskrimineringsgrunden.  Ett fall kan vara då man missgynnar 
en person för att tillmötesgå en tredje persons önskemål. Exempelvis då en 
hyresvärd nekar en person med en annan hudfärg att hyra lägenhet på grund av 
andra hyresgästers motvilja mot att få en granne med annan etnisk tillhörighet än 
den de själva har. Här föreligger orsakssambandet mellan handlingsättet och 
diskrimineringsgrunden. För att uppfylla orsakssambandet räcker det även med 
att missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunden.73  
 
Om den ”som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar 
omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad 
eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller 
repressalier inte har förekommit”. Bevisregeln är uppdelad i två delar där båda 
parter ska bevisa sin rätt. Bevisbördan är en viktig del vid fastställandet av vilken 
part som handlat rätt respektive fel.74   
  

3.3.2 Indirekt diskriminering 
 
Indirekt diskriminering innebär: ”att någon missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringsätt som framstår som neutralt men 
som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 
annan trosuppfattning, viss funktionshinder, viss sexuell läggning, eller viss ålder, 
såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och 
de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”. 75 
Begreppet indirekt diskriminering handlar om hur en viss individ blivit 
diskriminerad i en viss situation samt relaterar den till hur olika grupper 
behandlas. Den indirekta diskrimineringen bygger på tre rekvisit: missgynnandet, 
jämförelsen samt intresseavvägningen.76 
 
De krav som ställts för missgynnandet gällande direkt diskriminering gäller även 
för indirekt diskriminering - missgynnandet medför en skada, obehag eller annan 
nackdel åt den enskilde. Missgynnandet uppkommer när någon bestämmelse 
tillämpas, ett förfaringsätt eller ett kriterium som tycks vara neutralt men som vid 

                                                        
72 Prop. 2007/08:95 s. 488 
73 Prop. 2007/08:95 s. 489 
74 Diskrimineringslagen (2008:567) 6kap 3§ 
75 Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 4§ p2. 
76 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 43 
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granskning i praktiken typiskt sett missgynnar individer som tillhör någon av de 
grupper som skyddas i lagstiftningen. Det utmärks genom att man jämför de 
individerna med andra och inser att de har det svårare att uppfylla kriteriet, 
bestämmelsen eller att förfaringssättet medför negativ effekt för dem. Exempelvis 
får inte en arbetsgivare missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom 
att använda sig av ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som i praktiken särskilt missgynnar individer i den ena gruppen jämfört med 
individer utanför denna grupp.77   
 
Det andra rekvisitet, jämförelsen, bygger på att man jämför den individen i 
gruppen som missgynnats med en annan individ från någon annan grupp. Det man 
jämför är den andel av de som kan, eller inte kan, uppfylla kravet i grupperna som 
jämförs. Skulle jämförelsen visa en märkbar stor skillnad i båda gruppernas 
möjligheter att typiskt sett uppfylla kravet talar detta för att indirekt 
diskriminering föreligger. EU-domstolens praxis visar att jämförelsen måste ske 
mellan de grupper som är aktuella. Det innebär att man inte kan använda sig av 
hypotetiska jämförelsepersoner. Rekvisitet intresseavvägning, som den direkta 
diskrimineringen saknar, innebär att det går att tillämpa ett kriterium, en 
bestämmelse eller ett förfaringsätt, trots att detta har negativ effekt och kan 
missgynna individer med anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna. 
Detta rekvisit har en betydande påverkan om själva förfarandet ska anses tillåtet 
eller otillåtet som indirekt diskriminering. Även om ett förfarande kan medföra 
negativ effekt måste två krav vara uppfyllda. Det första är att syftet måste vara 
objektivt och anses vara godtagbart. Det innebär att syftet måste vara värt att 
skydda i sig och vara betydligt viktigt för att ge skäl för att det ges företräde 
framför principen om icke-diskriminering. Det andra kravet förutsätter att 
åtgärden måste vara lämplig och nödvändig. Finns det andra sätt att agera på, 
exempelvis med ett icke diskriminerande handlingsalternativ, ska detta väljas om 
samma syfte kan uppnås.78   
 
Bevisfrågan gällande den indirekta diskrimineringen bygger på att käranden ska 
bevisa faktorer till stöd för att t.ex. ett till synes neutralt kriterium i praktiken 
missgynnar någon pga. exempelvis religion och att detta medförde en 
diskriminerande effekt. Svaranden ska då bevisa att kriteriet allmängiltigt kan 
motiveras av ett rättfärdigat syfte och medlen för att uppnå syftet är lämpliga och 
nödvändiga.79  
 

3.4 Religionsdiskriminering i arbetslivet 
 
Individernas religionsutövning påverkar arbetslivet. Religionsutövningen varierar 
från en grupp individer till en annan, vilket gör det svårt att anpassa arbetslivet 
                                                        
77 Prop. 2007/08:95 s. 490 
78 Prop. 2007/08:95 s. 491 
79 Göransson, Flemström – Diskrimineringslagen s. 47 
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efter individernas utövning av religion. I de flesta europeiska länder har muslimer 
inte längre svårigheter att delta i fredagsbönen, förutsatt att det finns en 
överenskommelse med arbetsgivaren om detta. Överenskommelse brukar vara att 
den förlorade arbetstiden måste arbetas in. Även vid andra religiösa högtider kan 
en troende arbetstagare få rätt till att vara ledig förutsatt att den i god tid kommit 
överens med arbetsgivaren.80 
 
I diskrimineringsförbudet gällande arbetslivet har förbudet formulerats på det här 
sättet: ” en arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren: 

1. är arbetstagare, 
2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 
3. söker eller fullgör praktik, eller 
4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad 

arbetskraft.”81 
   
Detta diskrimineringsförbud gäller för arbetsgivare, dvs. ”den fysiska eller 
juridiska person som träffat avtal med en annan om utförande av arbete under 
sådana förhållanden att ett anställningsavtal föreligger”. Arbetstagare är den som 
är part i anställningsavtalet. Arbetssökanden är den som tydligt visat 
arbetsgivaren att han eller hon söker arbetet. ”Söker eller fullgör praktik” denna 
punkt brukar främst omfatta studenter som söker arbetspraktik eller annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet med inslag av yrkespraktik.  
 
Den sista punkten vänder sig främst till bemanningsföretag och innebär att när 
arbetsgivaren söker personal via bemanningsföretag kan han inte av 
diskriminerande skäl neka att ta emot en viss individ som bemanningsföretaget 
erbjuder honom.82 Det finns rättsfall som visar att öppen religiositet stöter ibland 
på motstånd. 
 

3.4.1 AD 1986 nr 11 Klädesplaggsfallet 
 
Målet handlar om en man som var anställd som spårvagnschaufför för Göteborgs 
kommun. Arbetstagaren ville inte ha på sig kepsmössa som gällde enligt 
uniformsbestämmelserna för de anställda i Göteborgs spårvägar. Eftersom hans 
religionsutövning krävde att männen hade på sig en turban föredrog han hellre att 
bära turbanen än kepsmössan. Arbetsgivaren gick inte med på detta eftersom han 
ansåg att alla skulle följa de nämnda uniformsbestämmelserna.  
Arbetstagaren sökte tillstånd för bärandet av turbanen i tjänst hos 
spårvägsstyrelsen, men även de hade samma syn som arbetsgivaren och avslog 
hans ansökan. Arbetstagaren fortsatte ändå att bära turbanen efter att ha blivit 
tillsagd att inte göra det.  

                                                        
80 Karlsson, Svanberg – Religionsfrihet i Sverige s. 26 
81 Diskrimineringslagen (2008:567) 2kap 1§ 
82 Prop. 2007/08:95 s. 498 
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Han blev sedan avstängd från arbetsplatsen med motiveringen att arbetsgivaren 
krävde enhetlig klädsel för att allmänheten skulle kunna identifiera personalen 
samt för att det stärkte samhörigheten hos arbetstagarna, men även av 
ordningsskäl, säkerhetsskäl, och rättsliga skäl. Arbetstagaren blev omplacerad till 
arbete i garaget för att utföra servicearbete. Han valde att inte börja arbeta i 
garaget och dök aldrig upp. Detta ledde till att arbetsgivaren gav honom en skriftlig 
varning för olovlig frånvaro och sade sedan upp arbetstagaren på grund av vägran 
att acceptera arbetet och olovlig frånvaro. Sakfrågan i målet var om uppsägning 
kunde anses som sakligt grundad eller inte.  
 
Arbetsdomstolen behandlade inte frågan om detta var ett förbud gentemot 
religionsfriheten utan valde istället att bedöma om arbetsgivaren hade rätt till att 
omplacera arbetstagaren och arbetstagarens åsidosättande av förpliktelserna. 
Arbetsdomstolen kom fram till att genom ”hans underlåtenhet att inställa sig till 
arbete i bussgaraget och uteblivande från arbetet i fortsättningen innebär att han 
åsidosatte vad som ålåg honom som anställd”. Arbetsgivaren gjorde rätt som sade 
upp arbetstagaren från hans anställning. Domslutet blev att arbetsgivaren agerade 
rätt genom att säga upp arbetstagaren och därmed ansågs uppsägningen sakligt 
grundad.83   
 
 
3.4.2  Omed 2006/761 (Mål nr T 7324-08) Handskakningsfallet 
 
Ytterligare ett fall som ger en uppfattning hur religionsfriheten utövas i det 
offentliga rummet är handskakningsfallet. Detta rättsfall handlar om A.C en 
muslimsk man som påbörjade en arbetsmarknadsutbildning till 
verkstadsoperatör. I denna utbildning ingick det en praktikperiod hos ett företag. 
Tillsammans med en representant från Lernia åkte A.C till sin praktik. När han kom 
dit för att presentera sig avböjde mannen att skaka hand med den kvinnliga 
företagsledaren och hälsade genom att lägga sin hand på sitt bröst och buga enligt 
DOs beskrivning. Han förklarade också att han inte kunde ta främmande kvinnor i 
hand på grund av sin religion. 84 
 
Arbetsförmedlingens syn på situationen var att mannen ”inte tog emot den 
framsträckta handen utan la händerna på ryggen och tittade ned på golvet 
samtidigt som han sa något om att det inte är förenligt med hans religion att hälsa 
på kvinnor.” C.B som var där när allt skedde och som var vittne i tingsrätten sade 
att ”Den kvinnliga företagsledaren försökte gång på gång hälsa på A.C som vägrade 
att göra detta utan istället tittade ned i golvet med händerna på ryggen.” Den 
kvinnliga företagsledaren angav samma sak som vittnen förutom att hon sträckte 
fram handen två gånger men han vägrade att sträcka fram sin hand båda 

                                                        
83 AD 1986 nr 11 
84 Mål nr T 7324-08 s. 2 
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gångerna.85 En tid efter denna händelse återkallades anvisningen till utbildningen, 
vilket medförde att A.C förlorade sin försörjning.  
 
DO ansåg att detta var direkt diskriminering och stämde Arbetsförmedlingen för 
”diskriminering som har samband med religion eftersom mannen stängts av från 
aktivitetsstöd med hänvisning till hans religion”.86 Arbetsförmedlingen hävdade 
”att de inte har behandlat A.C sämre än vad någon annan skulle ha blivit behandlad 
i samma situation och att grunden för Arbetsförmedlingens beslut inte endast var 
den omständigheten att A.C vägrat att ta den kvinnliga företagsledaren i hand, utan 
hela A.C.s uppträdande vid mötet.”87 
   
Det tingsrätten beaktade var att ”A.C. inte tog emot den framsträckta handen, men 
hänvisning till att det inte var förenligt med hans religion att ta främmande 
kvinnor i handen.” Domstolen ansåg att återkallelsen av anvisningen berodde på 
att A.C vägrat att ta företagsledaren i hand ”trots att det för myndigheten stod klart 
att han till följd av sin religiösa övertygelse saknade möjlighet att ta främmande 
kvinnor i hand.”88 Av den orsaken fick återkallelsen ” således anses ha haft ett 
uppenbart samband med A:C.s religion.  
 
Det måste förutsättas att en hypotetisk jämförelseperson – som av något annat 
godtagbart skäl varit förhindrad att ta en främmande person av motsatt kön i hand 
– inte skulle ha drabbats av motsvarande åtgärd från Arbetsförmedlingens sida. 
Vid sådant förhållande ska direkt diskriminering anses föreligga.”89 A.C tilldelades 
genom dom ett skadestånd om 60000kr.90  
 
Än finns det ingen praxis i Europakonventionen angående vägran att skaka hand 
av religiösa skäl. Men efter att ha utgått efter Arrowsmith-principen (1978) som 
innebär att handlingen omfattar manifestationer som är motiverade av 
trosuppfattningen, men som dock inte är nära förknippade. Det medför att sådant 
handlande inte skyddas som religiös manifestation av konventionens artikel 9(1). 
Det är inte att anse som religion i konventionens mening.91 Vägran av ett sådant 
beslut kan inte rimligen vara ”mycket nära förbunden” med övertygelsen som 
sådan.Vägran att skaka hand ses inte som en del av religionen som sådan. Men den 
kan däremot ses påverkad av övertygelsen.  
 

                                                        
85 Mål nr T 7324-08 s. 12 
86 Mål nr T 7324-08 s. 3 
87 Mål nr T 7324-08 s. 17 
88 Mål nr T 7324-08 s. 16 
89 Mål nr T 7324-08 s. 17 
90 Mål nr T 7324-08 s. 18 
91 http://www.svd.se/kultur/understrecket/vagrat-handslag-faller-inte-under-
religionsfrihet_4321063.svd 
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Men det är inte tillräckligt för att uppnå skydd enligt konventionens artikel 9(1). 92 
Vägran av att skaka hand kan inte heller anses vara en del av ”religiösa sedvänjor”.  
Sedvänjor i artikel 9 innebär att ”en handling som inte direkt uttrycker en 
övertygelse utgör inte en sedvänja som skyddas av denna artikel även om 
handlingen motiveras av eller påverkas av övertygelsen.93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
92 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 89 
93 ”An act which does not directly express a belief, even though it is motivated or 
influenced by that belief, is not a practice protected by this provision” 
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4. Analys och avslutande kommentarer   
 

4.1 Religionsfrihet kontra demokrati 
 
Religionsfriheten har ständigt påverkats av olika faktorer och begreppets innebörd 
har förändrats med tiden. År 1950 antogs Europakonventionen och majoriteten av 
staterna hade kristendomen som den största religionen i landet och de 
fundamentalistiska religiösa tendenser fanns knappt då. Idag är situationen 
annorlunda, pga. invandringen av andra trosbekännare än kristna och framväxten 
av fundamentalistiska religionsuppfattningar. Tendenser, som inte fanns när 
Europakonventionen ratificerades, finns idag. Samhället är därmed beroende av 
ett samspel mellan demokrati och religion för att fungera.94 
 
Demokrati uppfattas av många som en möjlighet till aktiv delaktighet och verkligt 
medinflytande i frågor som bedöms som gemensamma. Vad som innefattar det 
gemensamma råder det dock delade meningar om. De demokratiska principerna 
bör ge stöd för oliktänkande samt garantera likabehandling av alla medborgare. 
Detta medför att i ett demokratiskt samhälle ska staten visa tolerans mot religion 
och stödja religionsfriheten.95 Genom att rösta påverkar individerna samhället i 
den riktningen de anser är den rätta. Sverige är ett väl fungerande demokratiskt 
land som tillåter individerna att ha vilken religiös tro de vill och de förföljs inte av 
samhället för det. Individerna i Sverige har rätt till att uttrycka sin tro, men med 
denna rättighet följer också plikten att lyssna på andras åsikter och låta de 
uttrycka sin tro.96 Problematiken som kan uppstå med att samhället (individer) 
ska låta andra uttrycka sina åsikter (och sin tro), kan vara då dessa åsikter uttrycks 
i religionens namn men egentligen inte härstammar från religionen. Det kan vara 
fall då religiös extremism och fanatism gör sig gällande. Extremism innebär, 
”(extremism är inte religion utan) en förvrängning eller förvanskning av religion. 
Ingen av de stora traditionella religionerna förespråkar våld. Extremism är ett 
mänskligt påfund som avleder religionen från dess humanistiska bana för att 
förvandla den till ett instrument för maktutövning”. 97  Detta innebär att 
religionsfriheten stundvis kan användas i fel syfte.   
 
Därför har demokratin företräde framför religion, pga. att ”den har visat sig vara 
den bästa ramen för samvetsfrihet, trosutövning och religiös mångfald”98 Även om 
demokratin har företräde, måste den statliga maktutövningen som behövs för att 
skydda dessa rättigheter vara demokratisk förankrad.  

                                                        
94 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 193 
95 Modée, Strandberg – Frihet och gränser s. 58 
96 Modée, Strandberg – Frihet och gränser s. 53 
97 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 193 
98 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 194 
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Religionen och de demokratiska aspekterna varierar från land till land. Det bygger 
på hur samhället ser på särförhållandet mellan stat och religion. Vissa länder anser 
att religiöst motiverade manifestationer bildar ett hot mot ett givet samhälle, men 
detta beror på det aktuella samhällets struktur. Ett exempel på detta är fallet 
Kurtulmus (Turkiet) som handlade om en professor som bar muslimsk huvudduk 
och arbetade vid ett statligt universitet. Domstolen ansåg att hon inte skulle bära 
huvudduken när hon jobbade på universitetet. Detta innebär att staten inte tillåter 
huvudduken för att den religiösa manifestationen inte ska leda till spänningar och 
konflikter i samhället.99 Genom statens handling att inte tillåta huvudduken pga. 
dessa orsaker ser man att religionsfriheten inte följs fast den är lagstadgad. 
 
Frågan som uppstår här är om religionsutövningen ska ses som en privatsak eller 
offentlig i ett demokratiskt samhälle. För att minska spänningarna mellan den 
religiösa manifestationen och det demokratiska systemet är privatsak att föredra. 
Detta medför att individerna, för att inte åstadkomma negativa spänningar i 
samhället bör utöva sin religion ”privat” i arbetslivet och i det demokratiska 
samhället. Detta kan i sin tur gå emot europakonventionens artikel 9(1). 
Religionsfriheten kan begränsas men alla begränsningar som sker anser jag inte är 
korrekta. Att inte kunna bära huvudduk, som utgör en del av personens 
karaktärsdrag pga. att inte skapa oreda i samhället är fel. Anledningen till att 
religionsfriheten finns är just för att individerna ska känna sig fria i sin utövning av 
religionen i samhället. Förhållandet mellan individens religionsutövning i 
arbetslivet och mellan det demokratiska samhället indikerar att det är individen 
som till slut får böja sig för samhället och dess struktur.  
 
Förhållandet mellan stat och religion varierar från land till land. Länder som 
Turkiet och Frankrike har tillåtit sekularismen som en del av den centrala 
samhällsstrukturen medan Sverige inte gjort det.100 Rättsfallen visar hur mycket 
Europakonventionen har påverkat de olika länderna gällande religionsutövningen 
i arbetslivet. Det intressanta med rättsfallen har varit att se hur domstolarnas 
beslut grundar sig på Europakonventionens artiklar och på vilka sätt artikel 9 kan 
kringgås genom olika motiveringar. Detta är ännu ett bevis på att det demokratiska 
samhället har företräde framför religionen. Eftersom domstolen har rätt att 
inskränka religiöst motiverade manifestationer som upplevs som icke gynnsamma 
eller fientliga mot folkväldet och det samhälleliga mönstret. Ett viktigt rättsfall som 
visar hur separationen mellan stat och religion förhåller sig är Lautsi mot Italien. I 
detta rättsfall är det ombytta roller, här är det staten som ”utövar sin 
religionsutövning” och individen som anser att den statliga religiösa 
manifestationen strider mot Europakonventionens artikel 2 i Protokollet 1 samt 
artikel 9. 
 

                                                        
99 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 196 
100 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 197 
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4.1.1 Lautsi and others v. Italy No. 30814/06 
 
Europakonventionens artikel 2 i Protokollet 1 anger följande: 
 
”Ingen människa skall nekas rätt till utbildning. Oavsett vilken roll staten påtar sig 
när den fullgör utbildning eller undervisning skall den respektera föräldrars rätt att 
säkerställa sådan utbildning och undervisning som står i överstämmelse med deras 
egna religiösa och filosofiska övertygelser”101 
 
Detta rättsfall handlar om Soile Lautsi som väckte talan mot Italien på sina två 
barns och egna vägnar. Talan väcktes eftersom hon ansåg att krucifixen som fanns 
i klassrummet i den statliga skolan där hennes barn fick sin utbildning utgjorde 
kränkning av religionsfriheten och åsiktsfriheten. Krucifixen medförde även 
kränkning av rätten till utbildning och undervisning av barnen i överenstämmelse 
med hennes filosofiska och religiösa övertygelser enligt artikel 2. I sitt 
ställningstagande angav hon också ett rättsfall där kors hade vägrats i vallokaler 
för att skydda sekularismen inom den offentliga verksamheten. Lautsis klagomål 
framfördes till rektorn, men han valde att inte beakta hennes begäran och tvisten 
togs upp i administrativ domstol. Domstolens ståndpunkt var att krucifixen var en 
symbol för Italiens historia och kultur och därför för Italiens nationella identitet. 
Krucifixen ansågs också vara symboler för frihet, jämställdhet, tolerans och statens 
sekulära grund.102 Statsrådet anförde i sitt uttalande att korsen hade blivit ett 
sekulärt värde och representerade det dagliga, medborgliga, livets värde. 103 
 
I Europadomstolen påpekade den italienska regeringen att krucifixen var att 
anses som en symbol för den italienska staten. Korset var en religiös symbol men 
den hade också andra värden som delades utanför den kristna tron. Krucifixets 
andra värden som den stod för var alla människors lika värde, icke-våld, rättvisa 
och rättvis fördelning, den enskilde skulle ha företräde framför gruppen, valfrihet, 
åtskillnad mellan politik och religion samt den enorma kärleken som även 
innefattade förlåtelse åt egna fiender. Korset var inget brott mot statsmaktens 
opartiskhet och neutralitet, korset utgjorde historia och religionens djupa rötter i 
landets tradition. Regeringen hävdade också att om Europadomstolen inte skulle 
tillåta korsen skulle det medföra att de gav sekularismen en utpräglad betydelse i 
detta avseende.104  
 
 

                                                        
101 ”No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which 
it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of 
parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and 
philosophical convictions”. 
102 Lautsi v. Italy s. 4 
103 Lautsi v. Italy s. 7 
104 Lautsi v. Italy s. 16-17 
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Europadomstolen ansåg att brott förelåg mot artikel 2 i Protokollet 1 tillsammans 
med artikel 9 i Konventionen. Brott mot konventionen ansågs föreligga eftersom 
skolor inte skulle anses vara platser för missionerade aktiviteter eller förkunnelse.  
Det ska vara en mötesplats där elever med olika religioner och olika filosofiska 
övertygelser kan få kunskap om dessa tankar och traditioner. Skolorna ska 
respektera föräldrarnas och elevernas övertygelser till rätten att ha en religion 
eller inte ha en religion. Dessa är båda skyddade i artikel 9 i Konventionen. Den 
negativa religionsfriheten ska inte vara begränsad till frånvaron av gudstjänster 
eller religiös undervisning utan även handlande och symboler som uttrycker en 
övertygelse, en ateism eller en religion i visst avseende eller allmänt. Inom 
undervisningen skall neutralitet säkerställa pluralism, staten ska undvika från att 
påtvinga övertygelser, även indirekt på platser där individer är beroende av den. 
Staten har en skyldighet att upprätthålla neutrala offentliga utbildningar, där 
skolgången är obligatorisk, oavsett religion.105  
 
Domstolen ansåg även att krucifixet har många betydelser, men anförde att den 
religiösa var den mest betydande. Krucifix i klassrum var inte att använda som 
symbol i historiskt sammanhang. Domstolen delade inte den uppfattningen att 
korset kunde vara ett verktyg för den pluralistiska staten. Domstolen anförde ”att 
den inte kunde vara ett skolrumskrucifix, som rimligen måste förknippas med den 
katolska majoritetsreligionen i Italien, kunde tjäna som verktyg för den pluralism i 
uppfostran som är oumbärlig för upprätthållande av det demokratiska samhället i 
Konventionens mening.” Krucifixen i de offentliga klassrummen inskränker 
målsmännens rätt att uppfostra sina barn i att inte tro. Domstolen ansåg även att 
det sker ”intrång på dessa rättigheter därför att korsen är oförenliga med statens 
skyldighet att iaktta neutralitet vid utövning av offentlig makt, särskilt inom 
utbildning.”106   
 

4.1.2 Analys av Krucifixfallet 
 
Det intressanta med detta rättsfall är att se hur enskilda individer kan komma att 
påverka en hel stat genom sin rätt enligt Europakonventionens artiklar. Detta 
rättsfall visar hur viktig och betydelsefull Europakonventionens artiklar är och att 
staterna som ratificerat dessa måste se till att följa de. Lautsi åberopade sin rätt i 
den administrativa domstolen, men fick inte igenom den. Den administrativa 
domstolen visade tydligt att de var på statens sida och gjorde allt de kunde för att 
få behålla sina krucifix i det offentliga rummet. Även om de nationella domstolarna 
jobbar för staten och åt statens ”bästa vägnar” måste de se till att ta hänsyn till de 
enskilda individernas rätt som i detta fall rätten till religionsfrihet.  
 
 

                                                        
105 Lautsi v. Italy s. 26-28 
106 Lautsi v. Italy s. 15 
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Friheten till religionen har kommit att spela en stor roll i världen. Genom den 
känner individerna att de kan vara sig själva utan att behöva känna sig förtryckta 
för det de väljer att tro på. I detta fall med Lautsi spelade den negativa 
religionsfriheten en stor roll. Jag anser att det är viktigt att inte åsidosätta den 
negativa religionsfriheten för att individer som väljer att inte tro på något ska inte 
behöva känna sig ”tvingade” till att utsättas för religiösa manifestationer i det 
offentliga rummet. Det offentliga rummet, som i detta fall var klassrum, ska vara en 
plats där individer känner sig välkomna oavsett sin syn på religionen eller sina 
filosofiska övertygelser. Lautsi ansåg att krucifixen som var uppsatta i skolan 
påverkade henne i sin uppfostran av sina barn eftersom hon inte kunde ge sina 
barn en sekulär uppfostran (som hon önskade). Därför ansåg hon att det var viktigt 
med neutralitet i skolor.  
 
Jämförs Italiens respektive Sveriges syn på skolan och utbildning märks det en 
skillnad. Skillnaden är att undervisning i Sveriges offentliga skolor ska grundas på 
vetenskaplig och beprövad erfarenhet och inga konfessionella inslag (i de 
offentliga skolorna.)107 I fristående skolor i Sverige får det finnas konfessionella 
inslag, men deltagandet i de konfessionella inslagen ska vara frivilligt.108 Detta är 
en intressant jämförelse, eftersom i Sverige blir individen inte ”tvingad” till att se 
på de religiösa manifestationerna i de offentliga skolorna men om individen 
däremot vill det, har den möjlighet till det i de fristående skolorna. Det är de 
mänskliga rättigheterna och de demokratiska värdegrunderna som utbildning ska 
grunda sig på i Sverige. Frågan som då uppkommer är just vad de mänskliga 
rättigheterna och de demokratiska värderingarna är grundade på? Vissa skulle nog 
hävda att de är grundade på vetenskapliga fakta men jag skulle nog påstå att de 
hade en hel del konfessionella inslag. Detta för att t.ex. ”människors lika värde” och 
andra demokratiska inslag finns i vissa religioner skrivet sedan länge tillbaka i 
tiden. Anledningen till att Europadomstolen dömde som de gjorde i den första 
kammaren var nog för att de ansåg att man borde ge de mänskliga rättigheterna 
mer rum i det offentliga rummet än de konfessionella inslagen. Fallet upprörde 
flera andra länder som ställde sig bakom Italien när fallet togs upp i andra 
kammaren. Domstolen gav Italien rätt till att behålla sina krucifix i de offentliga 
skolorna eftersom de ansåg att det var viktigt att respektera medlemsstaternas 
tradition och kultur.109 Detta rättsfall visar att det inte är viktigt för bara de 
rättsliga och politiska hänseendena utan även från religiösa.   
 
Ett fall som är aktuellt i Sverige rörande religionen i skolorna är att vissa offentliga 
skolors skolavslutningar sker i kyrkan vilket anses som ett konfessionellt inslag. 
Detta medför att skollagen inte åtföljs på det sättet som staten skulle vilja. 
Skolverket har yttrat sig om denna fråga på följande sätt, ”eleverna ska inte behöva 
utsättas för religiös påverkan av skolan.  

                                                        
107 Skollagen (2010:800) 1kap 6§ 
108 Skollagen (2010:800) 1kap 7§ 
109 Lautsi v. Italy s. 19 
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Detta gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av skolans 
verksamhet.” En del av de offentliga skolorna har gått med på att inte längre ha en 
del av sin skolavslutning i kyrkan eftersom den nya skollagen bygger på att 
skolorna inte ska ha några konfessionella inslag. Vissa skolor anser dock att detta 
är en tradition som pågått under en lång tid och inte har något med religion att 
göra. Skolverket instämmer att det är fullt acceptabelt att gå till kyrkan på 
skolavslutningen om man gör det för traditionens skull men att det i sådana fall 
inte ska förekomma någon form av trosbekännelse, böner eller sjungande av 
psalmer. Den enda psalmen som är tillåten är ”Den blomstertid nu kommer”110 
Frågan man kan ställa sig här är vem är det som avgör om det är av religiösa eller 
traditionella skäl eleverna går till kyrkan? Detta är en fråga som debatterats flitigt, 
och efter att ha satt mig in i ämnet kom jag fram till att det går att argumentera för 
båda synvinklarna. Jag anser att denna handling som utförs på skolavslutningarna 
och som ägt rum under en lång tid kan ses som traditionell. Den kan även ses som 
ett konfessionellt inslag därför att eleverna går till kyrkan och kyrkan är en del av 
kristendomen. Kyrkan ses som en församling där individer ingår i ett trossamfund. 
Problematiken som jag anser kan uppstå här är när elever som har en annan tro än 
kristendomen väljer att inte gå till kyrkan eftersom de inte delar samma religion 
och inte upplever denna handling som traditionell. Varför ska man då gå till kyrkan 
om alla elever inte kan gå till en och samma plats. Därför anser jag att på den 
grunden är det bättre att ha skolavslutning på en neutral plats utan några 
konfessionella inslag där alla elever kan känna sig lika välkomna och bekväma.  
 

4.2 Analys av huvudduksfallet 
 
Genom detta rättsfall uppstår frågan om hur stark ställning europakonventionens 
artikel 9 egentligen har i de olika medlemsländerna. Det verkar som principen med 
friheten från religionen och friheten till religionen inte har tillämpats. Friheten till 
religionen som innebär att man har rätt att uttrycka sin religion blir förhindrat i 
detta fall. Professor Kurtulmus bar förmodligen denna huvudbonad eftersom 
hennes religion är Islam och hon försöker följa sin tro på Islam. Hon blir dock 
förhindrad i detta fall. Även om artikel 9 kan begränsas för att ta hänsyn till den 
allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till 
skydd för andra personers fri- rättigheter är begränsningen i det aktuella fallet inte 
grundad på dessa villkor. Begränsningen grundas på att hon frivilligt påbörjade sin 
anställning och därmed skulle acceptera reglerna som gällde. Hon skulle ha varit 
medveten om att hon som offentliganställd inte kan uttrycka sina religiösa 
manifestationer på ett sätt som väcker uppmärksamhet. Detta visar att det finns 
begränsningar i samhället förutom de som är lagstiftade i artikel 9. Individer ska 
därmed anpassa sig till situationer som de själva frivilligt väljer och ingår i. Detta 
rättsfall visar också att demokratin har företräde framför religionsfriheten.  

                                                        
110 http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-
vagledning/2.6125/skolavslutning-i-kyrkan-1.175509 
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Även om Kurtulmus inte begränsas på de villkoren som står lagstadgade i 
Europakonventionen får hon anpassa sig till samhället hon befinner sig i och till 
arbetsplatsens egna regler. 
 

4.3 Analys av klädesplaggsfallet 
 
Det intressanta med detta rättsfall är att se hur stark religionsfriheten är gentemot 
arbetsgivarens bestämmelser. Arbetstagarens religion var sikhism och enligt den 
religionen ska männen bära turban, det ingår i deras religionsutövning. Detta 
strider å andra sidan mot arbetsgivarens uniformsbestämmelser. Sverige är idag 
ett mångkulturellt land och invandringen har förändrat vissa situationer. Med 
invandringen följer också nya religiösa mönster och nytt religiöst motiverat 
beteende. Det som också har vuxit in i det offentliga rummet är kläder, klädesplagg 
och religiöst motiverad utsmyckning. Religiös klädsel anses inte längre vara 
privatsak enligt praxis från Europakonventionen.111 Det är ingen tvekan om att 
klädesplagg med religiös innebörd drar till sig stor uppmärksamhet. Bland det 
mest uppmärksammade är turbanen som bärs av sikhiska män och huvudduken 
som bärs av muslimska kvinnor. I detta mål kan inte domstolen grunda sina beslut 
på några allmängiltiga rättsregler om arbetstagares klädsel, eftersom sådana inte 
finns. Det finns däremot stadgat om skyldighet att bära viss skyddsutrustning samt 
att i viss offentlig tjänst bära kläder av särskilt slag, men inget som man kan 
grunda det aktuella målet på förutom arbetsgivarens bestämmelser eller 
individens religionsutövning.  
 
Det finns flera arbeten där det är ett krav att bära viss klädsel, exempelvis som 
hotellreceptionist, men i allmänhet har arbetstagare rätt till att klä sig hur de vill. 
Det finns andra anledningar än bara religiösa motiv för individer att bära turban 
eller huvudduk. De kan ses som lämpliga delar av arbetskläder och användas som 
t.ex. kockmössor pga. hygieniska skäl eller också vara en del av en tradition.112 En 
av arbetsgivarens uppgifter enligt lagen är att ansvara för att ”arbetsförhållandena 
ska lämpa sig för alla” även i religiöst avseende.113  
 
Detta innebär rörande religion att arbetsgivaren bör se till att 
arbetsorganisationen, arbetsplatsen, arbetsredskapen, och arbetstider, semester- 
och andra ledighetsregler anpassas till de anställdas behov utifrån de ramar 
arbetsgivaren har.114 Arbetsgivaren ska vara villig att arbeta tillsammans med 
arbetstagaren för att uppnå det bästa möjliga arbetssättet. I fallet med 
spårvagnschauffören skulle arbetsgivaren kunna ändra sina 
uniformsbestämmelser och tillåta turbaner, om han ville. Arbetsgivaren är skyldig 
att se till att arbetsförhållanden lämpar sig för alla.  

                                                        
111 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 259 
112 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 260 
113 Diskrimineringslagen (2008:567) 3kap 4§ 
114 Prop. 2007/08:95 s. 535 
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I det här fallet skulle det kunna finnas andra arbetstagare som också hade velat 
bära huvudduk eller turban men som valde att avstå pga. bestämmelserna. 
Arbetsgivaren måste se till att det är rättvisa förhållanden som råder inom 
företaget samt att alla är lika värda.   
   
Ett annat mål rörande bärandet av turbanen härrör från i Storbritannien. Det 
gällde en sikh som under sin motorcykelfärd inte fick bära turban eftersom det 
fanns en lagfäst skyldighet att bära motorcykelhjälm under färden. Han bar 
turbanen eftersom hans religion kräver att han bär den.115 Kommissionens beslut 
grundade sig på att de ansåg att ”obligatoriskt bärande av hjälm är en nödvändig 
säkerhetsåtgärd för motorcyklister”. Detta resonemang innebär att ingen 
kränkning av religionsfriheten ska ha ansetts inträffat eftersom det var berättigat 
enligt artikel 9(2) av hänsyn till att skydda hälsan. Kommissionen tog inte 
uttryckligen ställning till om förbudet var ett intrång mot artikel 9(1). De anser att 
oavsett hur denna situation förhåller sig var ett förbud konventionsenligt med 
artikel 9(2).116 Detta rättsfall visar tydligt att Europakonventions artiklar inte 
åsidosätts. Det visar också hur viktigt det är att prioritera individens hälsa och liv 
framför religionsfriheten med hjälp av artikel 9(2). 
 

4.4 Analys av handskakningsfallet 
 
En hälsning med en annan individ kan ske på flertal sätt. Det kan variera pga. 
kultur, tradition samt var i världen man befinner sig. Handslaget är den vanligaste 
hälsningsformen i Europa. I till exempel Indien förs handflatorna samman framför 
ansiktet i kombination med ett leende och en svag huvudbugning.117 Dessa två är 
bara några av de många hälsningsformerna som finns i världen. Formerna av en 
hälsning speglar sociala sedvanor och bruk. Formerna saknar egen inbördes 
betydelse. Det innebär att oavsett hur en individ hälsar rör det sig bara om sociala 
konventioner. I A.C.s fall ansåg han att det räckte med att placera handen på sitt 
bröst och buga. Men det som bör beaktas i hans fall är också de övriga faktorerna.  
A.C bor i Sverige som är en del av Europa, detta innebär att skaka hand med en 
annan individ är den hälsningsform som oftast förekommer och som är djupt 
förankrad i det sociala mönstret i Sverige. A.C sökte en praktikplats och detta ses 
som en del av ett affärssammanhang. Att vägra skaka hand i det här fallet skulle 
kunna uppfattas som att A.C har en negativ inställning till själva praktiken/jobbet. 
A.C har dock motiverat på vilka grunder han inte kan hälsa och det bör respekteras 
i ett demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle ska individen känna sig fri 
som individ och dessutom ha rätt till sin religionsfrihet. Detta betyder att även om 
A.C inte fått praktikplats på företaget får detta inte grundas på hans handling med 
hur han valde att hälsa för då strider beslutet mot religionsfriheten.  

                                                        
115 Konventionen 2/ X mot Storbritannien  
116 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 34  
117 Fahlbeck – Bed och arbeta s. 247 
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För att religionsdiskriminering ska anses ha förekommit i ett fall som 
handskakningsfallet räcker det enligt Europakonventionens praxis inte med att ett 
viss beteende ”motiveras eller påverkas av en religion”. Det måste föreligga ett 
”mycket nära samband” mellan religion och beteende för att beteendet ska 
omfattas av religionsfrihetsskyddet. Handskakningsfallet anses därmed inte i sig 
en bestämd religiös åsikt. Den ses som en social handling av alldaglig natur. De 
flesta individerna skulle nog hålla med om detta, men det man måste ha i åtanken 
är att vi alla uppfattar saker och ting på olika sätt. Individer som har en religion 
och väljer att tro på det religionen står för, väljer möjligtvis vissa delar av 
religionsutövningen som de anser är viktigare att respektera och följa än andra. Jag 
anser att problemet med Europakonventionens krav på ett mycket nära samband 
är bevisningen på det mycket nära sambandet. En del av A.C.s beteende påverkas 
av religionen eftersom han väljer att följa den. Hur kan Europadomstolen i sin tur 
bevisa att detta inte är ett mycket nära samband utan bara något som motiverats 
eller påverkats av religionen. Religion är ett komplext begrepp och förståelsen för 
vad som innefattar religion och olika religionsutövningar har ofta diskuterats. 
Därför anser jag att det är svårt för en domstol att kunna bedöma ett sådant fall 
som A.C.s. För att få en bättre förståelse för Europadomstolens beslut kan man 
försöka utreda varför Europakonventionen har just dessa krav. 
 
En möjlig hypotes är att om alla individer som utövar samma religion som A.C inte 
skulle ta främmande kvinnor i hand att detta skulle kunna leda till ojämställdhet 
mellan män och kvinnor. Ett fall skulle kunna vara då en individ med samma 
religion som A.C har en chefsposition och ska anställa personal, men väljer bara att 
anställa män för att undvika att hamna i en situation där han måste ta främmande 
kvinnor i handen. Detta kan i sin tur leda till att kvinnorna kan känna sig mindre 
värda och då uppstår könsdiskriminering. Därför har Europakonventionen dessa 
krav för att ha en gräns som är normal och som inte kommer leda till andra 
diskrimineringsformer.   
 
Slutsatsen i detta fall blir att hälsningsformer inte har skydd av 
Europakonventionen. Den som frivilligt ansluter sig till en verksamhet godtar 
enligt Europakonventionens praxis verksamhetens handlingsmönster.  
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4.5 Avslutande kommentarer 
 
I ett mångkulturellt samhälle är det vanligt förekommande att individer blir 
diskriminerade, men för att ett samhälle ska kunna fungera är det viktigt att kunna 
respektera varandra oavsett religion eller synpunkt. Det är viktigt att integrera 
olika befolkningsgrupper i arbetslivet för att uppnå ett fungerande 
välfärdssamhälle med dess plikter och rättigheter. Varje individ ska ha rätt till sin 
rättvisa, sin tro och rätten till att yttra sig utan att bli diskriminerad av 
arbetsgivaren eller omgivningen. Lika såsom en arbetstagare har rätt till sin 
religionsutövning har en arbetsgivare rätt till sin yttrandefrihet, men 
yttrandefriheten ska inte leda till att arbetstagaren blir diskriminerad. Alla 
individer bör ha rätt till möjligheten att kunna visa sin kunskap och sina 
egenskaper utan att bli diskriminerade för sin religion eller annan trosuppfattning. 
 
Synen på religionen skiljer sig från land till land. Jämför jag Sverige och USA, 
märker jag att i Sverige är religionen inte lika öppen som i USA. I USA är religionen 
en del av deras kultur. Individerna i USA ser kyrkan som en mötesplats, det ingår i 
deras tradition att träffa folk i kyrkan och umgås. Religionen i USA bygger på 
härstamningar och sedvanor som förts vidare från generation till generation. I det 
svenska samhället är däremot religionsfriheten accepterad och följs ansenligt. 
 
Europakonventionens artiklar har gjort en betydande påverkan på 
religionsfriheten i de länderna som accepterat europakonventionen som sin egen 
lag. Hade inte dessa artiklar funnits och europadomstolen som ser till att de följs 
hade individerna inte kunnat känna sig lika fria i sin religionsutövning. 
Religionsfriheten kan också begränsas med hjälp av lag och detta är bra eftersom 
samhällets och allmänhetens bästa bör alltid prioriteras.   
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