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1. Sammanfattning 

Religionsfrihetsfrågan är idag ett relativt oberört ämne i Sverige men på grund av 
den religiösa mångfald som växer fram i samhällena leder det till en ny och 
annorlunda situation. De europeiska samhällena blir mer och mer multireligiösa 
och multikulturella. Religionsfrihet ska råda i alla samhälle och vara en 
individuell frihet, oavsett vilken religion man följer. Ständigt uppstår det 
rättighetskonflikter och oklarheter kring var gränserna går för en individs 
grundläggande rättigheter, vad som ska tillåtas i religionens namn, hur långt rätten 
sträcker sig samt vad lagen begränsar. Det finns praxis från Europadomstolen som 
visar på att religionsfriheten inte är absolut och att begränsningar finns inom 
arbetslivet i form av anställningsavtal, verksamhetsskäl samt rätten att slippa bli 
utsatt för religiösa manifestationer. Religionsfriheten är ett omdebatterat ämne och 
intresset för det har ökat, mycket på grund av den ökade invandringen, och frågor 
uppstår; varför ska söndagen vara vilodag när fredagen är bönedag? Varför ska 
man inte få bära huvudduk öppet när andra bär kors?  
 
Största delen av Europa domineras av kristendomen och dess religiösa 
handlingsmönster. Veckan innehåller sju dagar, söndagen är vår vilodag, 
helgdagar som jul, påsk och pingst är kristna högtider och de kristna symbolerna, 
korset och kyrkan, finns överallt i vårt västerländska samhälle. Detta är inte en 
självklarhet för individer med annan religiös tro och det är just den här 
problematiken som aktualiseras i och med att situationen i världen förändras. 
Detta visar också hur kristendomen genomsyrar våra liv utan att vi tänker på det.  
 
Uppsatsen behandlar ämnet religionsfrihet i det svenska arbetslivet utifrån 
religionsfriheten som en mänsklig rättighet samt skyddet mot diskriminering på 
grund av religion. Uppsatsen berör problem som uppstår på arbetsplatsen i form 
av användning av religiös klädsel, vägran att utföra arbetsuppgifter på grund av 
religiös tro, ledighet för deltagande av religiösa handlingar samt problemen när 
religiösa handlingarna krockar med samhällets normer och regler.  
 
Nyckelord: Religionsfrihet, religionsutövning, Europakonventionen artikel 9, 
diskrimineringslagen, diskriminering på grund av religion 
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Summary in English 

Religious freedom is currently a relatively untouched topic in Sweden, and 
because of the religious diversity that’s emerging in today’s communities it will 
lead to a new and different situation. The European societies are increasingly 
multi-religious and multicultural. Religious freedom shall exist in every society 
and be an individual freedom, no matter what religion you follow. Every day 
conflicts and discussion regarding these rights occur and there is confusion about 
where the limits for an individual’s fundamental rights are, what should be 
allowed in the name of religion, how far these rights will extend and what legal 
frameworks exist. There is case law from the European Court which indicates that 
religious freedom is not absolute and restrictions in the working life can be found 
in forms of contracts, business reasons and the right not to be subjected to 
religious manifestations. Freedom of religion is a controversial topic and the 
interest has increased, mainly because of the increased immigration, and questions 
arise: Why should Sunday be the day of rest when Friday is the Day of Prayer? 
Why it is not allowed to wear a headscarf when others are able to wear the cross? 
 
Most of Europe is dominated by Christianity and its religious patterns of 
behaviour. The week contains seven days, Sunday is our day of rest, holidays such 
as Christmas, Easter and Pentecost are Christian holidays and the Christian 
symbols, the cross and church, are everywhere in the Western society . These 
things are not a matter of certainty for individuals with different religious beliefs 
and the current changes in world societies makes these problems all the more 
current and relevant. This also shows how Christianity affects our lives without us 
even thinking about it.  
 
This essay will deal with the topic of religion in Swedish working life based on 
religious freedom as a human right and protection against discrimination on 
grounds of religion. The essay focuses on problems that arise in the workplace 
such as use of religious dresses, refusal to perform duties because of religious 
beliefs, absence for participation in religious acts and the problems that occur 
when religious documents and acts collide with society's norms and rules. 
 
Keywords: Freedom of religion, religious practice, European Convention Article 9, the 
Discrimination Act, religious discrimination.  
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2. Förkortningar 

AD Arbetsdomstolen 

AML Arbetsmiljölagen   

CA Court of Appeal 

DO Diskrimineringsombudsmannen 

EAT Employment Appeal Tribunal 

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen 

EUF Europeiska unionens funktionssätt 

Europadomstolen Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheter 

Europakonventionen Europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

FN Förenta nationen 

Prop Proposition 

SOU Statens offentliga utredningar 
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3. Inledning 

3.1 Ämne | Bakgrund 
Denna uppsats behandlar ämnet religionsfrihet i det svenska arbetslivet. 
Religionsfrihetsfrågan är angelägen idag men ett relativt oberört ämne i Sverige. Nästan 
dagligen konfronteras vi med problem som på ett eller annat sätt rör religiösa 
manifestationer. Den religiösa mångfald som vi lever i idag har lett till en ny och 
annorlunda situation. En anledning till denna utveckling är den ökade invandringen som 
lett till dagliga möten med olika religiösa bakgrunder. Religionsfrihetsfrågan är en svår 
fråga för arbetsgivare, som de dagligen måste handskas med, eftersom de har skyldigheter 
att se till att arbetsplatsen och arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare oavsett 
religiös bakgrund. Trots detta är det framförallt arbetstagaren som hamnar i kläm vad 
gäller rätten till religionsfrihet. Problem uppstår dagligen då vägran att till exempel utföra 
arbetsuppgifterna krockar med individens rätt till religionsfrihet. Den enskildes önskan att 
manifestera sin religion står emot andra individers rätt att slippa bli utsatt för religiös 
manifestation.  

Uppsatsen innehåller en utredning av hur religionsfriheten bemöts i arbetslivet. 
Europakonventionen är det gällande lagrummet och därför får uppsatsen en europeisk 
inriktning men den svenska diskrimineringslagen används i bedömandet av de svenska 
rättsfallen. Uppsatsen kommer även att behandla hur ämnet hanteras i Storbritannien.  

3.2 Syfte | Frågeställning 
Mitt syfte med uppsatsen är att utreda hur långtgående rätt arbetstagare har till 
religionsfrihet i arbetslivet samt att se hur och var begränsningarna av religionsfriheten 
och dess yttringar går. Utgångspunkten kommer vara hur frågan behandlas i svensk 
arbetsrätt men en utblickade undersökning kommer även att göras av hur motsvarande 
rättsliga förhållanden ser ut i Storbritannien. Religionsfrihetsfrågor är ett problem som 
uppstår i dagens mångkulturella samhälle och som behöver utredas närmre. 

Mina frågeställningar blir följande: Hur långtgående rätt har arbetstagare i Sverige till 
religionsuttryck och religionsutövning i arbetslivet och var går begränsningarna för vad 
som tillåts? Vilka begräsningar har arbetsgivaren rätt att sätta upp på arbetsplatsen? Har 
alla arbetstagare samma rättigheter oavsett val av religion och val av yrke?  

3.3 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till den svenska arbetsmarknaden och hur det ser ut i Sverige 
idag. Jag har dock valt att undersöka religionsfriheten utifrån ett bredare perspektiv och 
valt att se hur liknande rättsfall bedöms i Storbritannien. Storbritannien har kommit desto 
längre i utvecklingen av det mångkulturella samhället och fallen bedöms troligtvis lite 
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annorlunda där än vad som görs i Sverige. Storbritanniens domar kan kanske ge 
vägledande information om hur frågorna kommer att dömas i Sverige framöver. Båda 
länderna följer Europakonventionen artikel 9 så domsluten bör trots allt få liknande utfall.  

Begränsning görs även vad gäller perspektivet religionsfrihet som en mänsklig rättighet. 
Det är enbart artikel 9 i den Europeiska konventionen som kommer betraktas och ingen 
hänsyn kommer att tas till andra artiklar i Europakonventionen, så som artikel 14 om 
diskriminering. I den svenska diskrimineringslagen kommer enbart paragraferna och 
punkterna kring etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning att tas i akt. 

Ännu en avgränsning som görs är att det enbart är rättsfall inom arbetslivet som tas i akt. 
De rättsfall som behandlas beskriver svårigheterna som finns i dagens samhälle som till 
exempel problemen kring religiösa helgdagar, klädsel, arbetsuppgifter och religiösa 
handlingar. Detta görs med hänsyn till de exempel som tas upp i uppsatsen.   

3.4 Metod och material 
Metoden som jag har använt mig av är traditionell rättsdogmatisk metod, vilket innebär 
regler för hur användningen av rättsligt material ska tolkas och utredas beträffande 
gällande rätt.1 Uppsatsen har baserats på lagar, lagförarbeten, direktiv, propositioner, 
rättspraxis och doktrin. Stor vikt har lagts på den befintliga lagtexten men också på den 
rättspraxis som finns inom området. Antalet rättsfall att ta i beaktande har varit bristfälligt 
då ämnet inte varit så aktualiserat i Sverige hittills och en jämförelse har därför gjorts 
med Storbritannien. Som komplement till den traditionella metoden har alltså komparativ 
metod använts. Den komparativa metoden har bland annat använts för att förklara likheter 
och skillnader mellan den svenska och engelska rätten. Trots att det har förelegat 
betydande skillnader mellan rättsreglerna i de två länderna kan den komparativa metoden 
förstärka, både det praktiska och teoretiska, värdet av den främmande rätten. Att ta 
hänsyn till utländsk rätt och se hur religionsfrihetsfrågan bedömts där är viktigt i och med 
ländernas medlemskap i EU och det gemensamma rättsystemet som EU satt upp.2 Detta 
har inneburit att material av både nationell och internationell härkomst har använts. Det 
internationella materialet har framförallt varit i form av Europakonventionen artikel 9 och 
Direktiven 2000/78/EG och 2000/43/EG. Vid utredandet av den engelska rätten har den 
engelska diskrimineringslagen använts.  

Europakonventionen är den främsta inom religionsfriheten och har därför använts.3 
Europakonventionen följs av alla medlemsländer och eftersom både Storbritannien och 
Sverige är medlemmar tvingas dem att följa den internationella konventionen och därför 
har en jämförelse gjorts mellan hur religionsfriheten bedömts i de båda länderna och dess 
domstol. Vid hänvisning till konventionen avses både den faktiska konventionen samt 
den svenska respektive engelska lagen. Rättsfallsavgörande som använt har varit från den 
svenska Arbetsdomstolen och tingsrätten, Europakommissionen samt den engelska 

                                                
1 C. Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, 2004, s.308.  
2 M. Bogdan, Komparativ rättskunskap, 2003, s. 19 ff. 
3 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, s.179. 
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motsvarigheten till arbetsdomstolen, Employment Appeal Tribunal.4 Anledningen till att 
paralleller dragits mellan den engelska rätten och den svenska är för att få ett bredare 
perspektiv och en mer vidsträckt syn på hur religionsfriheten ser ut samt bedöms i 
respektive land.  

Rättspraxis har en central roll inom rätten och är vägledande. Den har varit betydelsefull 
för undersökningen av religionsfrihetens innebörd och dess begräsningar.5 Doktrinen som 
använts är i form av avhandlingar, böcker och uppsatser för att ge en ökad förståelse för 
tolkningen av det rättsliga läget. Vissa böcker har lästs med en kritisk synvinkel då de 
innehållit författarens egna synpunkter, åsikter och bedömningar. Uppsatser jag använt 
mig av har enbart använts som informationskälla och jag har alltid utgått från 
förstahandskällorna.  

Visst material har ursprungligen varit på engelska och därför har vissa utvalda texter och 
citat även bifogats på engelska. Detta har gjorts för att en egen översättning lätt kan bli 
felaktig och otillförlitlig. För att förtydliga vissa delar har även material från Internet 
använts, så som tidskrifter och artiklar. Försiktighet har iakttagits då dessa uppgifter kan 
vara bristfälliga.  

3.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med sammanfattningar och förkortningar i de första kapitlen. I kapitel 
tre beskrivs syftet, frågeställningen, metoden och materialet närmre. I kapitel fyra 
framställs religionsfriheten, den positiva och negativa rätten, samt dess begränsningar. I 
samma kapitel beskrivs också Artikel 9 Europakonventionen närmre. Därefter beskrivs 
den svenska diskrimineringslagen och dess del i det hela. I det kapitlet framställs även 
hur diskrimineringslagen ser ut i arbetslivet samt hur den engelska lagen är utformad. I 
kapitel 6 presenteras vad som gäller vid religionsuttryck och religionsutövning i 
arbetslivet samt några praktiska exempel på det, som hur arbetsuppgifter och kläder 
berörs av gällande rätt. I det sista kapitlet diskuteras och besvaras frågeställningarna om 
arbetstagarnas rätt till religionsfrihet i arbetslivet samt en sammanfattande del där 
slutsatser dras av vad som framkommit under uppsatsen.   

 

 

 

                                                
4 Employment Appeal Tribunal (EAT) är andra instans och huvuduppgiften är att höra 
överklagande av beslut som fattats i översta instans är Employment Tribunal. Instansen efter EAT 
är Court of Appeal (CA) och därefter Supreme Court of UK (tidigare House of Lords), (S. Deakin, 
Labour Law, 2009, s. 65).  
5J. Samuelsson -  J. Melander, Tolkning och tillämpning, 2003, s. 39. 
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4. Gällande rätt om religionsfrihet 

4.1 Religionsfrihet 

4.1.1 Positiv och negativ religionsfrihet  

Religionsfrihet innebär att med individuell frihet få välja att utöva en religion men det får 
aldrig hindra andra från att själva välja, eller missgynna dem i valet av andra alternativ. 
Enligt regeringsformen har varje enskild individ rätt till att fritt ansluta sig till och utöva 
vilken religion som helst. Dock är det inget tvång att underkasta sig de regler som finns 
inom en viss religion som exempelvis de allmänna religiösa helgdagarna. Staten har inte 
någon rätt att gynna eller skydda majoritetsreligionen eller andra religioner genom en 
särskild lagstiftning eller praxis. Ingen ska behandlas annorlunda eller mer gynnande på 
grund av sin religiösa tillhörighet.6  

4.1.2 Begränsningar 

Det finns begränsningar i religionsfriheten men endast gällande sin rätt att utöva sin 
religion eller tro, således inte rätten till tankefrihet, samvetsfrihet eller religionsfrihet. 
Begränsningar får endast göras om det är nödvändiga för samhällets säkerhet eller skydd 
för allmän ordning, hälsa eller moral, eller skydd för andra personers fri- och rättigheter.7 
Europakonventionen handlar inte enbart om att begränsa någons rätt till religionsfrihet 
utan att det även finns en positiv förpliktelse för staten att se till att religionsfriheten 
skyddas från ingrepp, från dem som försöker förhindra eller inskränka rättigheterna till 
religionsutövning. Religionsfriheten ska också skydda individer från att utsättas för 
påföljder eller repressalier på grund av sina religiösa rättigheter.8 Religionsfriheten måste 
alltid lämna företräde för högre stadgade lagar9 och på grund av denna underordnade 
ställning kommer religionsfrihetsfrågan aldrig få någon avgörande betydelse i praxis. 
Frågan bedöms utifrån samhällets värdegrunder och hur den antingen främjar eller 
motverkar samhälleliga värderingar, till exempel kan aldrig en misshandel eller ett mord 
accepteras fast det skett på religiösa grunder. Detta innebär att religionsfriheten inte ges 
en särställning i samhället.10  

Gränsen för var rätten till religionsfrihet går är en svår fråga då gränser lätt uppfattas som 
en kränkning av en individs rättigheter. Gränserna för vilka åtgärder som krävs av en 
arbetsgivare är inte givna utan kan variera utifrån ett antal olika faktorer. En sak att ta 
hänsyn till är att åtgärderna inte får innebära intrång på rätten från religion, fast det 

                                                
6 J. Modée – H. Strandberg, Frihet och gränser, 2006, s. 34. 
7 R. Fahlbeck, Bed och arbeta – om religionsfriheten i arbetslivet, 2011, s. 29. 
8 H. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2007, s. 357. 
9 Modée, 2006, s. 210. 
10 Modée, 2006, s. 211. 
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handlar om att främja rätten till religion. Inskränkningar i religionsfriheten är enligt 9 (2) 
i artikel 9 Europakonventionen11 tillåtna under förutsättning att de är nödvändiga och med 
hänsyn till allmänna eller enskilda intressen. Det måste finnas en lag som gör att 
inskränkningen i rimlig mån är förutsägbar och det måste ske en värdering i hur 
proportionerlig inskränkningen är i förhållande till det skyddade intresset.12 Ofta ses 
ekonomiska begränsningar som naturliga och inte som en inskränkning av rättigheterna 
till religion och detta på grund av dagens globaliserade ekonomi där alltmer makt 
förskjuts från staterna.13 

4.2 Europakonventionen artikel 9 
Artikel 9 Europakonventionen: 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar 
frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt 
eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och 
ritualer.  

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

Artikeln skyddar såväl religiösa som icke religiösa livsåskådningar samt friheten till att 
påverka andra i religiös mening. Religionsfriheten gäller både frihet till respektive från 
religion. Frihet till religion innebär de rättigheter som finns i artikeln och friheten från 
religion innebär rätten att slippa delta eller utsättas för religionsutövning, det vill säga 
rätten att inte ha en religion. Det ska vara fritt att ansluta sig till vilken religion som helst 
samt att ha en ateistisk livsåskådning. Syftet med artikeln är att den innefattar skydd för 
begränsningar av det centrala inom en religion eller övertygelse samt arbetar för 
individers rätt till religionsutövning. Rätten till religionsfrihet innebär inte enbart rätten 
att ansluta sig till en religion eller åskådning utan även att slippa bli utsatt för påföljder 
eller repressalier för att rätten utnyttjas. Staten skyddar individens rätt till 
religionsutövning genom positiva förpliktelser samt vidtar lämpliga åtgärder för att ge 
skydd och ingriper med bestraffning eller andra påföljder mot dem som hindrar eller 
försöker hindra religionsutövning.14  

Det förekommer att en del troende av religiösa skäl känner sig förhindrade att fullgöra 
vissa medborgerliga skyldigheter. I den mån som skyldigheterna innefattar rättigheterna 
som stadgas i artikeln skyddas de från undantagsbestämmelsen i 9 (2), som tillåter 
inskränkningar med hänsyn till olika allmänna intressen. Inskränkningar enligt artikel 9 
(2) är tillåtna under förutsättning att de omfattas av lag eller anses nödvändiga i samhället 
med hänsyn av vissa allmänna och enskilda intressen.15  

                                                
11 Beskrivs närmre i 4.2. 
12 Danelius, 2007, s. 361 ff. 
13 Modée, 2006, s. 249. 
14 Danelius, 2007, s. 355 ff.  
15 Danelius, 2007, s. 361 ff.  
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Rätten till religionsfrihet stöds även i FN: s allmänna förklaring 1948 om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 18: 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligen eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, 
andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.  

Anledningen till antagande av denna förklaring var för att skydda de mänskliga 
rättigheterna för frihet, rättvisa och fred i världen samt för att främja en utveckling av de 
vänskapliga förbindelserna mellan medlemsstaterna. FN: s tro på de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och 
kvinnors lika rättigheter ledde till detta beslut. Förklaringen togs fram för att kunna 
främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor och för att uppfylla detta antogs den 
som en gemensam norm för medlemsstaterna.16 FN: s allmänna förklaring är inte juridisk 
bindande17 utan syftet är att alla människor och samhällsorgan ska ha denna förklaring i 
åtanke och utefter det sträva efter att främja respekten för dessa rättigheter och friheter 
och tillämpa dem.18   

4.2.1 Europakonventionen i Sverige 

1995 blev Sverige medlem i den Europeiska Gemenskapen (EG), som idag heter 
Europeiska Unionen (EU), och blev i och med det bunden av de rättsakter som ingick i 
stadgarna. Samma år inkorporerades Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
i svensk lag. Sverige är idag bundet av de föreskrifter som utgår från dessa källor, vilket 
innebär att om EU behandlat en fråga i bindande rättsakter måste den implementeras eller 
direkt tillämpas i svensk rätt. Europakonventionen och Europadomstolens praxis utgör en 
del av svensk rätt.19 

I propositionen (1993/94:117), inkorporering av Europakonventionen, föreslogs vissa 
ändringar i regeringsformen samt en speciell lag om inkorporering av den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Syftet var att förstärka den enskildes rätt genom att ge ett utökat skydd för de 
grundläggande fri- och rättigheter. Det föreslogs också en ny regel i regeringsformen som 
innebar att ”lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagande på 
grund av Europakonventionen”.20 Inkorporering av Europakonventionen skulle innebära 
en ökad betydelse för konventionen i Sverige och klargjort dess status inom den 
inhemska rätten, samt gett den enskilde medborgaren ett starkare skydd för de fri- och 
rättigheter som regleras i konventionen.21 Europakonventionen kom till 1953 och intog en 
särställning bland konventionerna. Den bör behandlas annorlunda eftersom den bygger på 
en utpräglad juridisk grund och en prövning i domstol av enskilda är möjlig.22 Detta gör 
                                                
16http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=71&module_instance=6&action=pod_show 
17 S. Fransson – E. Stüber, Diskrimineringslagen. En kommentar, 2010, s. 24.   
18http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=71&module_instance=6&action=pod_show  
19 P. Herzfeld Olsson, Facklig föreningsrätt som mänsklig rättighet, 2003, s. 514. 
20 Prop 1993/94:117, s. 1. 
21 Prop 1993/94:117, s. 12. 
22 Prop 1993/94:117, s. 34. 
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Europakonventionen till den effektivaste konventionen när det gäller skyddet för de 
mänskliga rättigheterna.23 En sak som skiljer Europakonventionen från andra 
konventioner är att det upprättats ett kontrollsystem som kan fatta bindande beslut samt 
övervakar att medlemsstaterna lever upp till de åtagande de gjort i konventionen. Idag 
gäller konventionen som nationell lag i 43 av 44 medlemsländer.24   

Mål mellan enskilda tas aldrig upp i Europadomstolen. Europakonventionen används i 
den svenska arbetsdomstolen på samma sätt som man tidigare använt Regeringsformen 
som underlag i bedömningar i mål mellan enskilda, alltså att den inte är tillämplig.25 
Europakonventionen gäller dock för både privat och offentlig sektor. Det är viktigt med 
statlig neutralitet när det gäller den offentliga verksamheten och det kan bli av avgörande 
betydelse i praxis. Inom den privata sektorn saknas en motsvarighet till den statliga 
neutraliteten och därför är den offentliga och privata sektorn som två skilda världar. 
Privata arbetsgivare har ingen möjlighet att skydda sig mot oönskat religiöst motiverat 
handlande på grund av religiös neutralitet.26  

Europakonventionen är den styrande och enda användbara rättskällan rörande 
religionsfriheten i Sverige. Den är överordnad svensk lag, även över regeringsformen om 
religions- och yttrandefrihet, och är den högst bindande normkällan. I Sverige har vi 
enbart ett fåtal rättsfall där konventionen använts, så praxis för fall angående 
religionsfriheten är därför i de flesta fall utländska och rör enbart Europakonventionen.27 
Konventionen berör Sverige på tre plan. För det första är den en internationell konvention 
som Sverige är ansluten till, för det andra är den svensk lag och för det tredje är den en 
del genom EU-rätten. Europakonventionen har olika betydelse beroende på vilken grad 
den är aktuell i den rörande frågan.28  

4.3 EU-rätten om religionsfriheten 
Förslag lades fram om ändringar och en utvidgning av de befintliga EU- och EG-
fördragen och den 13 december 2007 undertecknades Lissabonfördraget som innebar 
beslut om ändringar av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen. Genom Lissabonfördraget gjordes ändringar, 
kompletteringar, förflyttningar, borttagningar och omnumreringar i EU: s redan befintliga 
fördrag men även en del nya bestämmelser tillkom. EU-fördraget kvarstod men i ändrad 
form medan fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) bytte 
namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Unionen 
ersatte och efterträdde EG och tilldelades befogenheter för att uppnå de gemensamma 
målen. Unionen skulle innefatta hänsynen för människans värdighet, frihet, demokrati 
samt jämlikhet mellan kvinnor och män. Lissabonfördraget trädde ikraft den 1 januari 

                                                
23 Prop. 1993/94:117 s. 65. 
24 E. Palm, Rättspraxis och tolkningsmetoder i Europadomstolen för de mänskliga rättigheter, 
2003, s. 1 ff. 
25 A. Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, 2002, s. 300. 
26 Fahlbeck, 2011, s. 235 ff. 
27 Fahlbeck, 2011, s. 23. 
28 Westregård, 2002, s. 277. 



15 

2009 och då med förutsättningen att alla medlemsstater ratificerat fördraget. I Sverige 
krävdes det förändringar i lagen 1994:1500 (med anledning av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen) för att fördraget skulle gälla.29   

Det infördes en ny bestämmelse om bekämpandet av diskriminering när EUF-fördraget 
trädde i kraft. Den rättsliga grunden för bestämmelsen om icke-diskriminering och 
likabehandlingsprincipen, oavsett kön, ras, etniskt ursprung, religion eller annan 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning utvidgades i och med 
Lissabonfördragets inträde och omfattar nu hela unionens verksamhet. 
Diskrimineringsförbudet finner man i artikel 16 samt 19 i EUF-fördraget. Artikel 19 
innehåller skyldigheten att vidta åtgärder vid bekämpning av diskriminering.30  

År 2000 antogs två direktiv, 2000/78/EG och 2000/43/EG.31 Direktiv 2000/78/EG 
rörande diskriminering antogs i november 2000.32 Det innebar ett allmänt förbud mot 
diskriminering på grund av religion eller övertygelse och detta infördes i bestämmelserna 
om likabehandling i arbetslivet.33 Syftet med direktivet var att fastställa en allmän ram för 
likabehandling och att bekämpa diskrimineringen i arbetslivet på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.34 Medlemsländerna skulle i sin 
tur vidta de åtgärder som var nödvändiga för att säkerställa att lagar och regler, som stred 
mot principen om likabehandling, upphävdes samt att de bestämmelser som strider mot 
principen förklarades ogiltiga eller ändrades. Detta gäller även individuella avtal eller 
kollektivavtal, samt interna regler för företag och för arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer.35  

Direktivet är en generell lagstiftning och reglerar skyddet mot diskriminering av religiösa 
anledningar men inte religionsfriheten som sådan.36 Direktivet ger EU möjlighet att 
lagstifta om bland annat religion och detta ska i sin tur leda till en mer likartad 
lagstiftning i medlemsländerna och ge en ökad förståelse för religion och religionsfrihet 
samt uppfylla behovet av en gemensam standard inom EU.37 EU: s råd antog direktivet 
2000/78 av ett 40-tal olika skäl. Bland annat handlar det om att skydda alla arbetstagare 
mot diskriminering oavsett ras eller etniska ursprung och de som diskriminerats ska 
garanteras ett rättsligt skydd. Under vissa speciella förhållande kan särbehandling 
accepteras, då det avser religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Kravet måste dock vara legitimt och rimligt.38  

                                                
29www.lissabonfordraget.se/docs/officiell_konsoliderad_version_europeiska_radet_080415.pdf 
30www.lissabonfordraget.se/docs/officiell_konsoliderad_version_europeiska_radet_080415.pdf 
31 H. Gabinus Göransson – H. Flemström – M. Slorach, Diskrimineringslagen, 2009, s. 22. 
32 S. Deakin – G. Morris, Labour Law, 2009, s. 560 f. 
33 Deakin, 2009, s. 574. 
34 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling, Artikel 1. 
35 Direktiv 2000/78/EG, artikel 16. 
36 Fahlbeck, 2001, s. 23. 
37 L. Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, 2008, s. 207. 
38 Direktiv 2000/78/EG 



16 

Rådet antog ännu ett direktiv (2000/43/EG) om principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung. Syftet med detta direktiv var att fastställa en ram 
för bekämpningen av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung.39 Anledningen 
till att detta direktiv antogs var på grund av ett flertal skäl, varav några av dem var att 
skydda mot diskriminering och garantera rätten till de grundläggande rättigheterna som 
beskrivs i FN: s allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. EU ska vara ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa och detta kan undergrävas genom 
diskriminering. Direktivet ska även säkerställa en gemensam hög skyddsnivå mot 
diskriminering i alla medlemsstater och detta görs lättare på gemenskapsnivå.40  

 

 

 

 

                                                
39Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, Artikel 1. 
40 Direktiv 2000/43/EG 
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5. Diskrimineringslagen 

5.1 Svenska diskrimineringslagen 
Sverige anslöt sig 1995 till EU och då ändrades bland annat Sveriges diskrimineringslag. 
Diskrimineringslagstiftningens utbredning hänger till stor del ihop med EU-rättens 
utveckling och dess tvingande regler i olika EU-direktiv.41 Det har under de senaste åren 
varit en avgörande faktor för hur införandet av lagstiftningen, som förbjuder 
diskriminering på grund av sexuell läggning, religion eller övertygelse och ålder 
utformats.42 Enligt artikel 19 i Lissabon-fördraget har EU rätt att ”vidta lämpliga åtgärder 
för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”. Den artikeln har lett till 
antagandet av två direktiv, de tidigare nämnda 2000/78/EG samt 2000/43/EG.43  

2002 tillsattes en kommitté för att utreda huruvida en gemensam diskrimineringslag 
behövdes och resultatet presenterades i betänkandet SOU 2006:22. Förslaget ledde till en 
del ändringar och regeringen lade fram en proposition till en gemensam 
diskrimineringslag (prop. 2007/08:95). Denna proposition antogs av riksdagen och ledde 
till den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009.44 Sedan 2009 gäller en ny 
gemensam diskrimineringslag för arbetslivet. Lagen ska motverka diskriminering och 
främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder.45  

Om diskriminering förekommit och frågan ska upp i domstol tar man hjälp av en 
bevisbörderegel. Bevisbörderegeln, som ingår i lagen (6 kap 3 §), är uppdelad i två led. I 
det första ledet är det kärande som har bevisbördan och ska visa på omständigheter som 
ger anledning att tro att diskriminering har förekommit. Lyckas kärande med detta är det 
upp till svarade att motbevisa och visa på att omständigheterna för missgynnandet haft 
andra grundläggande orsaker än till exempel religiösa skäl. Denna bevisbörderegel gällde 
även vid den gamla diskrimineringslagen och anknyter till EU-rättens regler.46   

                                                
41 Fransson, 2010, s. 34. 
42 Deakin, 2009, s. 516. 
43 Gabinus Göransson, 2009, s. 22. 
44 Gabinus Göransson, 2009, s. 19 f. 
45 Kap 1 § 5 Diskrimineringslagen. 
46 Gabinus Göransson, 2009, s. 149 f.  
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Sverige har skrivit under ett flertal internationella konventioner som ska motverka 
diskriminering. De tar upp de mänskliga rättigheterna, som i förarbetena till 
diskrimineringslagen, har haft en framträdande roll.47 Sedan 1995 gäller 
Europakonventionen som svensk lag och innehåller ett förbud mot diskriminering.48 
Praxis från Europakonventionen är bindande och har högre rang än alla rättsregler i 
Sverige, även diskrimineringslagen, och bör iakttas vid tillämpning av den svenska 
diskrimineringslagen. Ett exempel på när praxis från Europakonventionen inte iakttogs 
var i Handskakningsfallet. Fallet handlade om en muslimsk man som vägrade hälsa den 
kvinnliga VD: n i hand som en hälsningsfras (beskrivs närmre 6.1.4). Fallet mellan 
mannen och den svarande parten, Arbetsförmedlingen, dömdes i Tingsrätten då det inte 
handlade om ett arbetsrättsligt ärende. Vid bedömningen togs det inte hänsyn till 
Europakonventionen trots att konventionen var tillämplig men troligen omfattas inte ovan 
nämnda händelse av skyddet enligt artikel 9 på grund av att handlingen i fallet saknade ett 
nära samband mellan religion och handling.49 Om en religiös handling inte faller inom 
ramen för artikel 9 i Europakonventionen rör det sig inte om religiös diskriminering. På 
grund av bristande hänsyn till konventionens bestämmelser anser bland annat Fahlbeck50 
att detta ledde till att domen blev sakligt felaktig.  

5.1.1 Diskrimineringsgrunden ”religion eller annan trosuppfattning” 

Vad som avses med religion är inte definierat i lagtext. Skälet till detta ställningstagande 
framgår inte, men i tidigare förarbeten har det framkommit det att en definition skulle 
kunna leda till tillämpnings- och tolkningsproblem.51 Till exempel en definition som 
påstår att en religion ska innebära tro på en Gud sammanför islam, judendom och 
kristendom, men räcker inte som definition eftersom det bland annat inte inkluderar 
buddhismen, där en tro på en gud saknas.52 I förarbeten till diskrimineringslagen kan man 
hitta vägledning på vad som ingår i diskrimineringsgrunden. Till exempel hinduism och 
ateism ingår, medan rasistisk övertygelse, etiska eller filosofiska värderingar samt 
politiska åsikter inte skyddas.  

Frågor har uppkommit vad gäller bedömningen av vad som räknas som en 
trosuppfattning och vad som räknas som en tradition eller kultur. I vissa fall finns 
svårigheter att fastställa om en viss klädsel är av religiös eller kulturell natur. I förarbeten 
till lagen står det att utgångspunkten ska vara beteendet eller klädselns samband med 
religionen eller trosuppfattningen när tveksamheter uppstår. Dock anses 
diskrimineringslagen som heltäckande eftersom att, om klädseln eller uttrycken inte 
räknas som religiöst så utgör det troligtvis istället ett uttryck för en persons etniska 
bakgrund och skyddas istället av den diskrimineringsgrunden.53 De två 
diskrimineringsgrunderna kompletterar varandra och ”vad som kan uppfattas som ett 

                                                
47 Fransson, 2010, s. 23. 
48 Gabinus Göransson, 2009, s. 20. 
49 Fahlbeck, 2011, s. 167. 
50 Fahlbeck, 2011, s. 177. 
51 Fransson, 2011, s. 116. 
52 L. Vickers, Religion and Discrimination in Employment – the EU law, 2007, s. 26. 
53 Gabinus Göransson, s. 33. 
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kulturellt eller traditionellt beteende eller uttryck kan därför i allmänhet antas falla under 
diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet om det inte anses omfattas av religion eller 
annan trosuppfattning”.54 Diskrimineringsskyddet innebär inte att alla handlingar som 
motiveras av en trosuppfattning eller religion faller inom ramen för 
diskrimineringsgrunden, och kan godtas som en tro- eller religionsutövning. Hur 
omfattande skyddet är i olika situationer är en fråga för rättstillämpningen. De svenska 
domstolarna utgår från rättspraxis från Europadomstolen.55 

5.1.2 Aktiva åtgärder 

Sedan 1999 har begreppet aktiva åtgärder omfattat även etniskt tillhörande samt religion 
eller annan trosuppfattning. Under 2003 genomfördes ändringar på grund av Sveriges 
implementering av direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43) och arbetslivsdirektivet 
(2000/78/EG). Syftet med dessa bestämmelser var att främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet.56 Enligt diskrimineringslagen (3 kap 4 §) ska arbetsgivare 
”genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla 
arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning”. 
Reglerna kring aktiva åtgärder gäller inte alla diskrimineringsgrunder, utan enbart för 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.57 Arbetsgivarna ska 
samverka med arbetstagarna för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 
oavsett religion eller annan övertygelse. Aktiva åtgärder ska genomföras till den grad att 
det inte utgör problem eller intrång på andras religionsfrihet. Åtgärderna handlar bland 
annat om arbetstagarorganisationen, arbetsplatsen, arbetstider och andra ledighetsregler 
som kan anpassas till de anställda och deras särskilda behov.58  Vad som är lämpligt 
varierar från fall till fall och hänsyn ska tas till eventuella motstridande intressen. Ibland 
kan åtgärder för att främja religionsutövning på arbetsplatsen för vissa arbetstagare 
innebära det motsatta för andra.59 Hänsyn måste också tas till arbetsgivarens möjligheter 
att tillgodose behoven och vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren beror på företagets 
eller verksamhetens ekonomiska resurser, arbetsstyrkans sammansättning med mera.60 

5.2 Diskrimineringslagen i arbetslivet 
Diskrimineringslagen och dess regler skyddar arbetstagare, arbetssökande, de som söker 
eller fullgör praktik samt de som står till förfogande för att utföra arbete som inhyrd eller 
inlånad arbetskraft (1 kap 1 §). Diskrimineringsförbudet omfattar alla typer av 
arbetsgivare men även dem som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör 
de ovan nämnda befattningarna. Diskrimineringsförbudet innefattar alla arbetstagare och 
det görs ingen skillnad mellan olika typer av anställningar, så som fast anställning eller 

                                                
54 Prop. 2007/08:95, s. 122. 
55 Fransson, 2010, s. 118. 
56 Fransson, 2010, s. 380. 
57 Gabinus Göransson, 2009, s. 86. 
58 Gabinus Göransson, 2009, s. 86. 
59 Fahlbeck, 2011, s. 156. 
60 Gabinus Göransson, 2009, s. 86. 
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provanställning. Diskrimineringsförbudet gäller som sagt under hela 
anställningsförfarandet och omfattar även den som gör en förfrågan om arbete. 

I diskrimineringslagen beskrivs det att det är förbjudet att diskriminera personer på grund 
av etnisk bakgrund eller religion, vilket innebär att det är förbjudet att diskriminera, 
exempelvis kvinnor vid bärande av huvudduk eller slöja i arbetslivet. Kvinnliga 
arbetssökande har ibland vid anställningstillfälle blivit beordrade att ta av sig huvudduken 
för att få jobbet, vilket inte anses tillåtet enligt diskrimineringslagen.61  

5.3 Utblick – Religionsfriheten i det brittiska arbetslivet 
Den nuvarande lagstiftningen om likabehandling i arbetslivet i Storbritannien har 
påverkats av sociala och politiska åsikter i samhället.62 Den engelska 
diskrimineringslagen innehåller diskrimineringsgrunderna kön, civilstånd, könsbyte, 
sexuell läggning, ras (brett definierat), religion eller annan övertygelse, ålder och 
funktionshinder och är förbjudna i arbetslivet. Diskrimineringsgrunden religion eller 
annan övertygelse innebär att alla religioner ska skyddas, oavsett religion eller åskådning. 
Rättsfrågorna som uppkommer i arbetslivet angående diskriminering prövas och döms 
hos Employment Appeal Tribunal (EAT). EAT inrättades genom lagen om 
anställningsskydd 1975 i Storbritannien och är motsvarigheten till den svenska 
Arbetsdomstolen.63 Den första instansen är Employment Tribunal (ET) och EAT är andra 
instans. Den tredje är Court of Appeal (CA) och då kommer vi in i den ordinarie 
civilmålsprocessen och den fjärde och sista är Supreme Court of UK (tidigare House of 
Lords). Mål går ofta till EAT, även ofta till CA, och huvuduppgiften för EAT är att höra 
överklaganden av beslut som fattats i Employment Tribunal. I Storbritannien saknas det 
en separat arbetsdomstol, som vi har i Sverige, utan de arbetsrättsliga tvisterna delas 
mellan de olika instanserna i de arbetsrättsliga domstolarna.64  

Race Relations Act tillkom 1976 för att motverka diskrimineringen mot de etniska 
minoritetsgrupperna. Arbetslösheten och den ökande fattigdomen bland de etniska 
minoritetsgrupperna var betydligt högre än för de vita människorna, vilket tydde på en 
rasdiskriminering vid rekrytering och urval av arbetssökande. Dock var 1976 års lag inte 
riktigt heltäckande utan där saknades bland annat en tydlig bevisbörderegel, innehöll 
enbart en svag definition av indirekt diskriminering samt innehöll många undantag. 
Utvärderingar och forskning kring ämnet och lagens utformning skedde under 1980- och 
1990-talet och efter det har lagen ändrats avsevärt.65 Den senaste uppdateringen, och idag 
gällande lag, skedde 2010 genom Equality Act. Lagen om likabehandling trädde i kraft i 
oktober 2010 och förbjuder orättvis behandling samt innehåller regler för lika möjligheter 
på arbetsplatsen och i samhället. Lagen ersätter flertalet tidigare lagar om diskriminering 
och slås ihop till en enda rättsakt för att göra lagen enklare och mer lättförstålig. Lagen 
omfattar idag diskrimineringsgrunderna ålder, funktionshinder, könsbyte, äktenskap och 

                                                
61 P. Ouis – A. Roald, Muslim i Sverige, 2003, s. 198. 
62 Deakin, 2009, s. 516. 
63 Deakin, 2009, s. 74. 
64 Deakin, 2009, s. 65.  
65 Deakin, 2009, s. 526 f. 
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civilt partnerskap, graviditet och moderskap, ras, religion eller övertygelse, kön och 
sexuell läggning. Lagen innefattar också på vilka sätt det är olagligt att behandla någon 
genom trakasserier, kränkande särbehandling samt missgynnande av personer med 
funktionshinder.66 Diskrimineringsgrunden funktionshinder är ny i lagen och den innebär 
att en funktionshindrad person inte får behandlas ofördelaktigt på grund av något som 
uppstår till följd av funktionshindret.67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-act/. 
67 http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3017 
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6. Hur långt sträcker sig rätten till 
religionsfrihet? 

6.1 Problematiken kring religionsfriheten i arbetslivet 
Sverige, som följer Europakonventionen, har en skyldighet att med flexibilitet och 
samarbetsvilja tillmötesgå anställdas olika religiösa handlingar som exempelvis klädsel, 
ledighet och högtider.68 Praxis från Europakonventionen visar på att medlemsstaterna har 
en förpliktelse att främja enskildas önskemål rörande utövande av religion.69 
Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att underlätta för arbetstagaren att 
utöva sin religion, dock är det inte klart hur långt denna skyldighet sträcker sig70 utan i 
samband med arbete kan inte religionsfriheten alltid skyddas till hundra procent av de 
mänskliga rättigheterna. Detta på grund av att staterna är bundna primärt och för att 
implementera de mänskliga rättigheterna krävs det mer civilrättslig lagstiftning mellan 
arbetstagare och arbetsgivare i det privata arbetslivet. I Europakonventionen skyddas 
arbetstagares rättigheter, men i vissa fall är rätten att avsluta en anställning tillräckligt 
skydd för att rätten till religionsfriheten ska anses vara uppfyllt. Ett exempel på detta är 
den kristna resebyråchefen (beskrivs 6.1.1) som vägrade att arbeta på söndagar och blev 
därmed uppsagd. Här var arbetstagarens rätt att kunna avsluta en anställning ett 
tillräckligt skydd för hennes rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionen. Detta 
visar på att rättigheterna inte är absoluta då det finns speciella yrkeskrav,71 dock måste 
alla krav vara motiverade och balanseras mellan individers olika intressen samt vara 
lämpliga och nödvändiga.72 En arbetsgivare måste bevisa att det är nödvändigt och kunna 
motivera det.73  

Det kan hända att en arbetstagare vid anställningens ingående har en religiös uppfattning 
som under anställningen förändras. Även detta skyddas av Europakonventionen, där 
rätten att anta en religiös uppfattning eller byte av religiösa åsikter ingår. Svårigheter kan 
uppstå under anställningen då arbetsuppgifterna plötsligt kan krocka med de religiösa 
övertygelserna och i dessa fall förlorar det ursprungliga avtalet sin betydelse.74 Här finns 
inte mycket att gå efter i praxis från Europakonventionen eller någon annan rättskälla, 
utan måste bedömas genom en avvägning, där man bortser från det ursprungliga avtalet. I 
dessa fall läggs störst vikt vid arbetstagarens religionsfrihet och de motstående, 
arbetsgivarens, intresse får vika sig för arbetstagarens religiösa intresse. Arbetsgivarens 
                                                
68 G. Gunner – S. Spiliopoulou, Mänskliga rättigheter – aktuella forskningsfrågor, 2001, s. 133. 
69 D. Amnéus – G. Gunner, Mänskliga rättigheter – från forskningens frontlinjer, 2003, s. 215. 
70 Amnéus, 2003, s. 219. 
71 Vickers, 2007, s. 39. 
72 Vickers, 2007, s. 42 f. 
73 Vickers, 2007, s. 52. 
74 Fahlbeck, 2011, s. 243. 



 

23 

intresse som inte handlar om religionsfriheten, utan om verksamhetens bedrivande, stöds 
inte riktigt i Europakonventionen och praxis visar på att det ska vara verksamhetens 
bedrivande som istället för arbetstagarens rättigheter ska ges företräde, men än idag är 
situationen kring hur det ska bedömas oklar.75  

Att bli religiöst diskriminerad rör även arbetssökande76 och detta har bland annat hänt i en 
situation när en arbetssökande vägrades arbete, till och med vägrades en intervju på grund 
av att han var ateist.77 Han sökte tjänsten som huvudlärare inom själavård78 och fick inte 
komma till intervju för att han inte var av den romersk-katolska tron. Den arbetssökande 
ansåg sig diskriminerad och när målet dömdes i EAT, där det även vann laga kraft, 
tryckte arbetssökande på att hänsyn skulle tas till undantagen i lagen, som att 
särbehandling på religiösa grunder i vissa fall anses vara motiverade, samt den 
grundläggande princip, ”mycket begränsade omständigheter”, som framgår i direktivet 
2000/78. EAT tog hänsyn till detta och det faktum att arbetet faktiskt utfördes av icke-
katoliker i andra skolor. Arbetsgivarens resonemang var ohållbart och det fattades 
tillräckliga skäl till varför den sökande inte kallats till intervju. EAT fann därför att 
diskriminering hade skett på religiösa grunder enligt bestämmelserna i Employment 
Equality Regulations 2003. Nämnden fann även att den arbetssökande hade 
diskriminerats i strid med bestämmelserna i artikel 9 Europakonventionen och att 
behandlingen av den sökande stred mot rättigheterna i konventionen, eftersom den 
sökande inte ens kallats till intervju. Hade han varit av den romersk-katolska tron hade 
han blivit kallad till intervju.79  

6.1.1 Ledighet och helgdagar 

Alla anställningar har ett anställningsskydd som skyddar utövandet av religiösa 
manifestationer. Ibland förhindrar ett arbete en troende arbetstagare från att ta del av de 
huvudsakliga inslagen i tron, till exempel rätten att få be på specifika tider på dygnet eller 
på specifika dagar. I vissa fall har arbetsgivare en skyldighet att utge ledighet för att 
försöka tillgodose arbetstagares behov, till exempel genom att ordna en bekväm plats för 
arbetstagaren att be på.80 Om inte detta sker kan det innebära en kränkning av 
arbetstagarens religionsfrihet. Dock har arbetsgivaren inte alltid en förpliktelse att 
tillgodose behoven eller låta arbetstagare vara ledig.81 Denna problematik kring 
förpliktelser uppstod i målet med den muslimske läraren.  

Målet X mot Storbritannien handlade om en muslimsk lärare vid en offentlig 
skolmyndighet där läraren i fråga önskade att vara ledig en period varje fredag för att 
medverka i fredagsbönen. Läraren hade ett anställningsavtal utan särskilda villkor för 
frånvaro för bön. Han yrkade på en omläggning av hans schema så det var möjligt med 
ledighet. Detta gavs det inte tillstånd till ifrån rektorn vid den aktuella skolan på grund av 

                                                
75 Fahlbeck, 2011, s. 253. 
76 Diskrimineringslagen kap 2 § 1 p.2. 
77 Appeal No. UKEATS/0037/06/MT. Glasgow city Council v. McNab, 2007. 
78 Acting Principal Teacher of Pastoral Care. 
79 Appeal No. UKEATS/0037/06/MT. Glasgow city Council v. McNab, 2007.  
80 Vickers, 2007, s. 73. 
81 Danelius, 2007, s. 256. 
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skäl som hänförde sig till verksamheten. X erbjöds att söka en deltidtjänst men svarade med 
att han hellre blev uppsagd än att acceptera en deltidstjänst och sade till slut upp sig. 82  

Läraren ifråga ansåg sig berövad på sin religionsfrihet men problemet med att tillstånd 
inte gavs var i grunden inte lärarens religionsfrihet, utan grundades på andra skäl, som 
hänfördes till verksamhetens bedrivande. Handlingen saknade samband med den religiösa 
faktorn,83 vilket krävs för att diskriminering ska ha förekommit. Fast bönen ansågs som 
en central del i arbetstagarens tro hade inte ett intrång skett av artikel 9 på grund av att 
skälet inte berodde på religionen utan på arbetstagarens frivilligt ingångna 
anställningsavtal och verksamheten. I detta fall är det avtalet som utgör en begränsning av 
hans religionsfrihet. Arbetsgivaren tvingades inte heller till att vidta några åtgärder för att 
tillgodose arbetstagarens behov på grund av att den engelska diskrimineringslagen enbart 
innehåller skyldigheterna för arbetsgivaren att vidta åtgärder för att se till att arbetsplatsen 
ger alla arbetstagare lika rättigheter.84 I detta fall ansågs inte arbetstagaren missgynnad 
eller orättvist behandlad i förhållande till andra arbetstagare. Det fanns även en 
valmöjlighet för arbetstagaren att övergå till en deltidstjänst eller avsluta sin anställning, 
vilket han senare också gjorde.  

Problematiken kring begräsningen av arbetstagarens rättigheter genom att inte utge 
ledighet uppkom även i målet med den kristna resebyråchefen.85 Arbetstagaren i fallet var 
anställd som biträdande chef på en resebyrå i England där hon beordrades att arbeta 
söndagar, vilket arbetstagaren motsatte sig och blev därmed uppsagd. Arbetstagaren 
hävdade att hennes religionsfrihet ansågs ha blivit kränkt enligt artikel 9 
Europakonventionen, eftersom hon hindrades från att utöva sin kristna tro. 
Kommissionen ansåg dock att arbetstagaren blivit uppsagd på grund av sin arbetsvägran 
och inte på grund av sin tro, samt att ingen kränkning hade skett. I fallet bortsåg man från 
den religiösa faktorn och bedömningen skedde utifrån allmänna övervägande. De flesta 
fallen rörande artikel 9 Europakonventionen har uppkommit inom den offentliga sektorn 
men ett undantag var detta fall med den kristna resebyråchefen.86 Fahlbeck anser att 
avgörandet kan vara alltför strängt och begränsande av den enskildes rättigheter till 
religionsfrihet. Arbetstagarens religiösa intressen har inte tillmäts samma betydelse som 
arbetsgivarens intresse av verksamhetens bedrivande. I diskrimineringslagen stadgas det 
om skyldigheter för arbetsgivaren att vidta åtgärder för att främja religionsfriheten och 
frågan kring vad som kan krävas av arbetsgivaren kan diskuteras i detta fall eftersom 
kravet att arbeta söndagar tillkom långt efter att arbetet påbörjats. Detta skulle kunna 
innebära att arbetsgivaren har mer långtgående skyldigheter att vidta åtgärder än vad som 
skett i fallet.87  

                                                
82 X mot Storbritannien Kommissionen nr 8160/78, beslut 12 mars 1981, D&R. 22, s 27. 
83 Fahlbeck, 2011, s. 171. 
84 Equality Act 2010. 
85 Kommissionen mål 29107, beslut 9 april 1997, D&R 104 (1997). 
86 Fahlbeck, 2011, s. 184. 
87 Fahlbeck, 2011, s. 47 f. 
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6.1.2 Kläder och personlig utsmyckning 

Sverige saknar rättsregler för vad som gäller för arbetstagares klädsel och utseende men 
det finns restriktioner på vad som gäller angående skyddsutrustning och säkerhet i 
Arbetsmiljölagen (2 kap 7 §) samt de yrken som kräver uniform. Frågan kring 
arbetstagares utseende och uppträdande faller inom ramen för arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt och arbetstagarna har stor frihet att klä sig efter deras eget tycke och 
smak. Frågan blir då, vilken rätt har arbetsgivare att bestämma över arbetstagarnas 
klädsel på arbetsplatsen? En fråga som gick till domstol i Storbritannien angående 
arbetstagarens klädsel var en kristen arbetstagare vid British Airways som önskade att 
bära ett stort kors runt halsen. Arbetstagaren såg bärandet av korset som en central del i 
hennes tro.88 Trots detta förbjöds hon från att bära det synligt av British Airways 
klädpolicy och arbetstagaren ansåg sig diskriminerad på grund av religiösa skäl, vilket 
senare avslogs av domstol. Domstolen ansåg att det ”Fanns inga bevis i detta fall som kan 
stödja att bestämmelsen skapade en barriär för kristna och gott om bevis för motsatsen”.89 
Krav och regler om kläder och utsmyckning finns inte lagstadgat i någon lag eller 
internationell konvention, utan handlar enbart om vad som är god sed på 
arbetsmarknaden. För att arbetsgivare inte ska strida mot god sed på arbetsmarknaden och 
några diskrimineringskrav måste arbetsgivaren kunna visa godtagbara skäl till varför 
klädsel och utseende är mindre passande för jobbet i fråga och om detta inte kan bevisas 
har arbetstagaren frihet att själv välja.90 Arbetsgivarna har en svår uppgift att balansera 
mellan risken att diskriminera någon för att viss klädsel tillåts eller att diskriminera någon 
annan för att det inte tillåts. Praxis visar på att den positiva rätten att manifestera religion 
får stå tillbaka för den negativa rätten att slippa bli utsatt för religiösa uttryck.91   

Kläder och personlig utsmyckning har blivit en mycket aktuell fråga i dagens samhälle. 
Enligt praxis från Europakonventionen ses klädsel inte som en privatsak, utan det krävs 
en rättslig bedömning.92 Bärandet av slöja93, huvudduk och annan religiös klädsel anses 
som ett uttryck för muslimsk fundamentalism och innebär problem på arbetsplatser 
huruvida det ska tillåtas eller inte. Skyddet för religiösa uttryck i arbetslivet är begränsat 
till situationer så länge inga allvarliga verksamhetsproblem uppstår. I Sverige dömdes ett 
fall 1986, så kallat Turbanmålet, som tog upp den religiösa klädseln.94  

                                                
88 Appeal No. UKEAT/0123/08/LA. Eweida v. British Airways plc [2009] ICR 303, EAT  
89 “There was no evidence in this case that might support any suggestion that the provision created 
a barrier for Christians and ample evidence to the contrary”. 
90 Amnéus, 2003, s. 217. 
91 Fahlbeck, 2011, s. 263. 
92 Fahlbeck, 2011, s. 259. 
93 Inom islam används olika benämningar för klädesplagg vars syfte är att täcka kvinnors huvud, 
hår och i vissa fall även ansikte. Slöja är en duk av tunt och lätt, nästintill genomskinligt material, 
som sveps över huvudet. Niqab är en form av en slöja som täcker ansiktet och används 
tillsammans med huvudduk. Huvudduken i sig är en kvinnlig huvudbonad som viks eller knyts 
runt huvudet. Det finns även en huvudduk i mansdräkten som läggs över huvudet som kallas 
turban. Turbanen består av ett långt och smalt tygstycke som viras runt huvudet, vanligtvis över en 
mössa, med en plan eller toppig form (NE (2011) sökord: slöja, niqab, huvudduk och turban). 
94 AD 1986:11 
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Turbanmålet handlade om en spårvagnschaufför anställd på spårvägen i Göteborg. 
Arbetstagaren önskade att bära sin turban i tjänst istället för den tillhörande kepsmössa som 
gällde enligt Göteborgs Spårvägars uniformsbestämmelser. Detta fick han inte för sin 
arbetsgivare och arbetstagaren sökte tillstånd för bärandet av turbanen hos 
spårvägsstyrelsen, men ansökan avslogs även där. Trots detta valde föraren att bära 
turbanen i tjänst vilket ledde till att han blev avstängd från arbetsplatsen av arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren krävde enhetlig klädsel för att allmänheten skulle kunna identifiera 
personalen lätt samt för att det stärkte samhörigheten hos arbetstagarna, men även på grund 
av säkerhetsskäl, ordningsskäl och rättsliga skäl. Spårvagnsföraren blev därför omplacerad 
till ett arbete i garaget för att utföra servicearbeten. Han vägrade att infinna sig i garaget, dit 
han blivit omplacerad för arbete, och arbetsgivaren meddelade därför en skriftlig varning 
för olovlig frånvaro och sades sedan upp på grund av den olovliga frånvaron och vägran att 
inställa sig vid arbetet.  

Frågan som uppkom handlade om huruvida uppsägningen var sakligt grundad eller inte. 
Arbetstagaren ansåg att han inte var skyldig till att utföra det arbete som han blivit 
omplacerad till eftersom det inte omfattades av hans arbetsskyldighet och låg utanför 
ramen av hans anställningsavtal som trafikpersonal. Arbetsdomstolen ansåg dock att 
omplaceringen var tillåten och därmed fanns saklig grund för uppsägningen.  

Beslutet om omplaceringen berodde inte på arbetstagarens religiösa övertygelser utan på 
verksamheten och hänsyn togs till artikel 9 (2) där skyldigheterna att ge skydd åt andras 
rättigheter och friheter samt allmän ordning stadgas. Detta innebar att det inte hade skett 
någon kränkning av arbetstagarens religionsfrihet enligt artikel 9 och frågan angående 
huruvida ett förbud mot användning av turban är förenligt med artikel 9 aktualiserades. 
Praxis visar på att förbud mot bärande av religiös klädsel har godtagits med stöd av 
Europakonventionen, om bärandet inneburit normal användning.95 Arbetsgivarna har en 
skyldighet att utforma uniformskläder i olika utformningar som kan möjliggöra 
användande av alla oavsett religiös tro eller uttryck, till exempel turban eller huvudduk 
som kan anpassas med färg och emblem så att ett förbud inte behöver införlivas.96 Dock 
är det inte enbart de religiösa faktorerna att ta hänsyn till vid användande av huvudduk 
och turban utan även medicinska, hygieniska, säkerhet och etniska skäl ska tas i akt.97 
Tjänsten som spårvagnsförare klassas som en säkerhetstjänst och det innebär att 
uniformen inte får påverka varken syn eller hörsel. Turbanmålet på Göteborgs spårvägar 
ledde till en utveckling av uniformsbestämmelserna och sedan 2003 tillåts slöja och 
turban i tjänst. Huvudbonaderna är utformade så att de ska uppfylla kraven och passa 
uniformen. De är mörkblåa, precis som uniformen, med emblem för att underlätta 
igenkännande för passagerarna. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare skyldigheter 
att vidta vissa åtgärder för att främja likabehandling och motverka diskriminering på 
arbetsplatsen, vilket Göteborgs spårvagnar gjort i detta fall. Dock krävs det inget 
vidtagande av åtgärder för att tillgodose enskilda fall av särbehandling utan är endast till 
för att vara framåtsyftande och av generell eller kollektiv natur. Reglerna finns för att 
vara pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förbättra arbetsmarknaden.98 
Gunnlaugur Jonasson, driftschef på Göteborgs spårvägar, säger i en intervju att 
anledningar till att Göteborgs spårvägar utökar sina uniformsbestämmelser är för att 

                                                
95 Fahlbeck, 2011, s. 182. 
96 Modée, 2006, s. 123. 
97 Modée, 2006, s. 213. 
98 Gabinus Göransson, 2009, s. 86. 
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Sverige har blivit alltmer mångkulturellt och för att i en mer långtgående grad kunna 
tillgodose arbetstagarnas krav. Han anser att problemen med uniformen är en passerad tid 
och idag är det mer naturligt med användande av huvudbonad och attityden har blivit mer 
positiv. Att inte få bära turban eller slöja ska inte bli ett hinder för att söka ett arbete.99  

Trots detta är det generellt sätt svårt för kvinnor med slöja att få jobb i västvärlden. En 
studie som gjorts i Kanada visar att ett större antal arbetsgivare krävde att de muslimska 
kvinnorna med huvudduk skulle ta av sig denna vid sökande av arbete.100 Varför anses då 
nunnans huvudbeklädnad mer accepterad än den muslimska slöjan i Sverige? En tänkbar 
anledning kan vara att katolicismen är en del av kristendomen, som är huvudreligionen i 
Sverige och är därför mer igenkänt. Eller av den anledningen att slöjan i vissa fall kan 
förhindra att en fullständig och effektiv kommunikation upprätthålls. En dom som 
behandlar detta är från Storbritannien där en kvinnlig lärarassistent vägrade att följa 
instruktioner om att inte bära slöja vid lektioner med elever, utan enbart en huvudduk.101 
Detta ansåg arbetstagaren som diskriminerade men avslogs senare av domstol. 
Anledningen till att arbetstagaren inte fick bära slöja var för att täckning av ansikte och 
mun minskar de icke-verbala signalerna som krävs mellan lärare och elev. Eleven 
behöver se lärarens ansikte för att uppnå normal kommunikation. I undersökningar som 
gjorts på grund av detta fann man att ”Gest och kroppsspråk inklusive ansiktsuttryck 
förstärker det talade ordet”.102 Enligt Pernilla Ouis103 diskrimineras kvinnor med 
huvudduk ofta på arbetsmarknaden men inte på grund av ovan nämnda anledning med att 
det försvårar kommunikationen utan överraskande nog med förklaringen att det 
symboliserar kvinnoförtryck. Svårigheterna för kvinnorna med huvudduk att få 
anställning i Sverige innebär att de blir förtryckta inom arbetslivet.104  Boken Muslim i 
Sverige105 skriver om att det i Storbritannien blir allt mer vanligt att kvinnor jobbar med 
huvudduk. Det är vanligt inom den offentliga sektorn att kvinnor bär huvudduk och att de 
officiella uniformerna anpassas för att passa så många som möjligt.106 Bara för några år 
sedan fann man i Storbritannien kvinnorna med huvudduk enbart i butiker där invandrare 
arbetade medan man idag kan se kvinnor med huvudduk i de stora kedjorna som Boots 
och Woolworth. Denna utveckling har skett på senare år och kan bero på att muslimer har 
invandrat till Storbritannien under en längre tid än vad de gjort till Sverige. Utvecklingen 
som skett i Storbritannien kan vara något vi ser i Sverige inom några år. 

6.1.3 Arbetsuppgifter 

Den som ingår en anställning frivilligt tvingas följa de krav som gäller för anställningen, 
vilka ibland kan inskränka på rätten till religionsfrihet. Dock är det skillnad om den 

                                                
99 Telefonintervju med Driftschef Gunnlaugur Jonasson på Göteborgs spårvagnar 2011-09-21. 
100 Ouis, 2003, s. 189. 
101 Appeal No. UKEAT/0009/07/MAA. Azmi v. Kirklees Metropolitan Borough Council [2007] 
ICR 1154, EAT.  
102 “Gesture and body language including facial expression reinforce the spoken word.” 
103 Ouis, 2003, s. 317. 
104 Ouis, 2003, s. 190. 
105 Ouis, 2003, s. 201. 
106 Vickers, 2007, s. 51. 
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anställde redan vid anställningens ingående framfört sina religiösa krav som anses svåra 
att kombinera med arbetsuppgifterna.107 Praxis visar på att en frivillig anslutning till ett 
arbete är viktigt att ta hänsyn till när man undersöker huruvida det skett en kränkning av 
religionsfriheten eller inte. Den frivilliga anslutningen är ofta den avgörande faktorn108 
och det kan vi se i fallen om den muslimske läraren och den kristna resebyråchefen.   

Det svenska samhället domineras av den kristna religionen och till exempel präglas 
arbetstidslagstiftningen av kristendomen, precis som i flera andra länder.109 Arbetstiden 
bestäms utifrån veckans dagar och arbetsvila ska hållas så långt det är möjligt till 
veckosluten, söndagar, vilket är den kristna helgdagen. Andra religioner har andra dagar 
som helgdagar, exempelvis islam har fredagen och judendomen har lördagen. Det finns 
emellertid inte något europeiskt land där du hittar fredagen som helgdag och lördagen 
infördes som helgdag på andra skäl än religiösa.110 Vissa arbetsuppgifter kan för 
arbetstagare vara besvärliga att utföra på grund av religiösa skäl, som att det strider mot 
ens tro, som exempelvis abort, slakt av djur och att sälja preventivmedel. Dock går 
anställningsavtal och arbetsskyldighet före rätten till religionsfrihet i dessa fall, då 
anställningsavtal accepterats och ingåtts frivilligt.111 Ett exempel på detta är fallet AD 
2005:21. 

Fallet handlar om en aktiverare som arbetade på ett äldreboende. Arbetsuppgifterna innebar 
att uppmuntra de inneboende till olika aktiviteter samt att själv delta i dem. 
Arbetsuppgifterna kunde innebära saker som till exempel att klä julgranar eller måla 
påskägg. Detta vägrade arbetstagaren att delta i på grund av att hon tillhörde Jehovas vittne 
och ett Jehovas vittne deltar inte i firandet av högtider som anses ha hedniska förtecken. 
Vägrandet av att inte utföra de arbetsuppgifter som ingick i hennes anställning samt att inte 
delta vid firandet ledde till att hon fråntogs uppdraget som aktiverare. Arbetstagaren ansåg 
sig diskriminerad på grund av sin tro.  

Detta argument, om religiös diskriminering, höll inte Arbetsdomstolen med om eftersom 
handlingen enbart handlade om arbetstagarens vägran att utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter. För att diskriminering ska föreligga måste arbetstagaren enligt 
diskrimineringslagen ha missgynnats eller behandlats annorlunda än någon annan 
behandlats i en jämförbar situation och att behandlingen har ett samband med 
diskrimineringsgrunden, i detta fall religionen.112 Arbetsdomstolen anser inte att så är 
fallet eftersom alla arbetstagare skulle ha behandlats på samma sätt om de vägrat att 
utföra sina arbetsuppgifter. Praxis menar på att när man ingår en tjänst eller anställning 
hos staten tvingas man att uppfylla de krav som anställningen kräver, fastän de inskränker 
på rätten till religionsfrihet.113 Genom att ingå en anställning accepterar den anställde de 
regler som gäller för anställningen i fråga och kan bli föremål för begränsning av sin 
religionsfrihet. Om arbetstagaren inte påpekar sin rätt till religionsutövning vid 
anställningens ingående har den enskilda arbetstagare inte heller rätt att åberopa sin rätt 

                                                
107 Danelius, 2007, s. 360. 
108 Fahlbeck, 2011, s. 163. 
109 Fahlbeck, 2011, s. 15. 
110 Fahlbeck, 2011, s. 16. 
111 Amnéus, 2003, s. 218. 
112 Kap 1 § 4 Diskrimineringslagen.  
113 Gunner, 2001, s. 133. 
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till religionsutövning då den kommer i konflikt med anställningen.114 Som arbetssökande 
finns en skyldighet att inte ingå anställningen eller att försöka förhandla sig till de regler 
som gör att religionsutövningen kan kombineras med arbetet och anpassas därefter. 
Arbetsgivarna har rätt att tilldela arbetstagaren de arbetsuppgifter som faller inom 
arbetsskyldigheten och arbetstagarna har en skyldighet att utföra dem, annars anses det 
som arbetsvägran, vilket är saklig grund för uppsägning.115 Frågan angående arbetsvägran 
har ännu inte gett något upphov i praxis från Europakonventionen. Om det sker 
arbetsvägran på arbetsplatsen genom att en arbetstagare till exempel ”vägrar utföra abort 
garanteras hennes religionsfrihet av hennes frihet att säga upp sig, inte för att rätten till 
religionsfrihet inte har något värde i arbetslivet, utan för att begränsningen av hennes 
religionsfrihet ska vara i proportion med skyddet för andras rättigheter”.116 Europarådet 
införde 2010 en resolution om rätt till vägran av samvetsskäl i lagligt utövad medicinsk 
vård. ”Ingen person [...] skall tvingas, hållas ansvarig för eller bli diskriminerad på något 
sätt till följd av vägran att utföra, anpassa för, hjälpa till med [...] abort, felaktigt 
framkallat missfall, eutanasi eller, av vad skäl det vara må, någon handling som kan 
orsaka att ett mänskligt foster eller embryo dör”117 och konventionsländerna måste 
acceptera denna rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet som krävs för dem 
som söker medicinsk vård.118  

6.1.4 Religiösa handlingar 

Hälsningsformer är inte enbart en hälsningsfras utan handlar också om sociala 
konventioner och speglar sociala seder och bruk. I västerlandet använder vi ett handslag 
medan andra hälsningsformer används på andra platser i världen. De flesta 
hälsningsformerna är starkt etablerade och det västerländska handslaget uttrycker även 
respekt, allvar och uppriktighet. I vissa fall betyder handslaget en överenskommelse eller 
ett avtal som accepterats. Att vägra ett handslag uppfattas därmed som motsatsen.119  

Ett tillfälle när problem kring hälsningsformer uppstått är Handskakningsfallet som 
inträffade i Sverige under 2010.  

Fallet handlar om en muslimsk man som var inskriven hos Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande. Han deltog i en utbildning som Arbetsförmedlingen ordnat och under tiden 
var han berättigad ersättning från Försäkringskassan. Efter detta ordnade 
Arbetsförmedlingen ett möte med ett företag för att diskutera kring huruvida den 
arbetssökande skulle få en praktikplats vid företaget. När mannen kom till företaget möttes 
han av en kvinnlig VD, som han vägrade att hälsa på i hand. Han motiverade sin handling 
med att det stred mot hans muslimska tro att ta främmande kvinnor i hand. Detta ledde till 
att den arbetssökande inte fick den praktikplats som var tänkt och Arbetsförmedlingen 
återkallade hans plats vid det utbildningsprogram han deltog i. Den arbetssökande valde att 
överklaga beslutet eftersom han ansåg sig vara direkt diskriminerade på grund av hans 

                                                
114 Amnéus, 2003 s. 213. 
115 Amnéus, 2003, s. 218 ff. 
116 “Her freedom of religion is safeguarded by her freedom to resign, not because the right to enjoy 
religious freedom has no currency in employment, but because restricting her religious freedom is 
proportionate to protect the rights of others”. Vickers, 2008, s.110.  
117 Fahlbeck, 2011, s. 254. 
118 Fahlbeck, 2011, s. 254. 
119 Fahlbeck, 2011, s. 246. 



 

30 

religiösa tro. Arbetsmarknadsstyrelsen, som behandlade ärendet, avslog överklagandet med 
motiveringen att handlingen utgjorde särskilda skäl för att återkalla stödet den 
arbetssökande fått. Detta ledde också till att utbildningen avbröts samt att han förlorade 
rätten till ersättning från Försäkringskassan.  

Frågan som uppstod efter detta mål var; har mannen blivit utsatt för religiös 
diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen eller inte? Fallet dömdes av 
Tingsrätten där man ansåg att mannen inte behandlats sämre än vad likvärdig person 
skulle ha behandlats i samma situation, alltså hade ingen diskriminering ägt rum. Dock 
ändrades domen och mannen tillerkändes ett skadestånd på 60 000 kronor för direkt 
diskriminering. Domen ändrades på grund av att man ansåg att handlingen haft ett 
uppenbart samband med mannens religion och att mannen hade blivit missgynnad och 
behandlad på ett sätt som en jämförbar person, men annan religiös tro, inte skulle ha 
blivit behandlad.120 Fahlbeck anser dock att praxis visar på att handlingen inte berott på 
mannens religion utan enbart vägran att bemöta sin kommande chef på det sätt som 
arbetsrutinerna på arbetsplatsen begärde. Mannen blev med all sannolikhet inte behandlad 
på ett sätt som avvek från hur andra, som av vilket skäl som helst, vägrat ta den kvinnliga 
chefen i hand. Detta rättsfall har uppmärksammats eftersom åsikterna om huruvida fallet 
bedömts rättvist skiljer sig. Fahlbeck121 är en av dem som menar på att domen är felaktigt 
dömd på grund av bristande hänsyn till Europakonventionens bestämmelser och att 
domen utger en risk för att uppfattas som korrekt och vägledande för företag och 
myndigheter i liknande situationer. Praxis rörande Europakonventionen har ännu inte 
tagit ställning i huruvida vägran att hälsa i hand av religiösa skäl ska bedömas. 
Hälsningsformer kan troligtvis inte omfattas av skyddet för religiöst motiverade 
manifestationer enligt artikel 9 Europakonventionen. Man kan tänka att vissa delar i 
hälsningsformen kan motiveras eller påverkas av religion, dock framgår det i praxis att 
det inte är tillräckligt att ett visst beteende motiveras eller påverkas av religion, utan det 
måste föreligga ett nära samband mellan handling och religion.122 Om en religiös 
handling inte faller inom ramen för artikel 9 Europakonventionen rör det sig inte om 
någon religiös diskriminering.123 

I England avgjordes ett fall med liknande problem kring religiösa handlingar, där en 
arbetstagare vägrade rengöra personalrummets kylskåp på grund av att det stred mot hans 
religiösa tro att röra kött eller köttprodukter eftersom han var sikh. Detta ledde till att han 
inte längre fick använda personalutrymmet och han kände sig diskriminerad. Han gick 
med på att genomföra alla andra uppgifter men inte att rengöra kylskåpet och på grund av 
detta blev han uppsagd. Eftersom de sikhiska skrifterna eller den sikhiska 
uppförandekoden inte innehåller några förbud mot att röra eller äta kött ansåg EAT att det 
inte förekommit någon diskriminering på grund av religion. Uppsägningen var godkänd, 
fast handlingen inte hade något samband med hans egentliga arbetsuppgifter. Även i detta 
fall saknades det ett samband, mellan handling och religion, då det inte stod i någon 
religiös skrift om förbudet att röra kött.  Den engelska diskrimineringslagen innehåller 
regler om att det är olagligt att behandla någon genom kränkande särbehandling eller att 
                                                
120 Fahlbeck, 2011, s. 88 ff. 
121 Fahlbeck, 2011, s. 90 ff. 
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missgynna någon. I detta fall kan så vara fallet, dock är det tvivelaktigt huruvida 
handlingen berott på religiösa skäl eller inte.124 Arbetstagaren blir uppsagd fast att 
handlingen saknar samband med arbetsuppgifterna och frågan är då om handlingen kan 
räknas som en arbetsvägran och därmed vara saklig grund för uppsägning.  
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7. Avslutande del  

7.1 Analys  

7.1.1 Vad har den religiösa mångfalden i samhället lett till? 

Religiös mångfald är allt vanligare idag. De flesta länder har en majoritetsreligion och 
antalet olika religiösa åskådningar i länderna ökar. Den ökade religiösa mångfalden har 
lett till en generellt mer tillåtande attityd gentemot människors religiösa manifestationer 
och fler rättigheter till religiösa uttryck i arbetslivet.125 Ett exempel är slöjan som numera 
syns lite överallt i de västeuropeiska länderna och som leder till en het debatt. Att 
respektera religionsfriheten och religiös jämlikhet är viktigt, speciellt minoritetens 
rättigheter då de ofta tvingas att anpassa sig till majoriteten och det leder i en del fall till 
en orättvis behandling av medlemmarna i minoritetsgruppen.126  Religionsfriheten ska 
omfatta alla i samhället, även dem som är av religiös minoritet. Dock är det lätt att den 
religiösa minoriteten känner sig diskriminerad i majoritetskulturens samhälle. Majoriteten 
i samhället ska inte ha möjlighet att driva igenom en lagstiftning för att det leder till att 
religionsfriheten förlorar sin innebörd. Alla individer ska ha samma rättigheter och lika 
stor rätt att utforma sina liv efter hur de väljer att leva det oavsett vilken religion de följer. 
Samhället kan inte bestämma detta utan ska bara styra in individer på den, som anses 
som, den rätta vägen och se till att valen som görs kan fullföljas utan att komma i konflikt 
med andra.  

Frågan blir då; har alla individer i samhället, och framförallt i arbetslivet, samma 
rättigheter vad gäller religionsuttryck och religionsutövning? Staten har ingen rätt att 
gynna eller skydda majoritetsreligionen eller andra religioner genom en särskild 
lagstiftning eller praxis för ingen ska behandlas annorlunda eller mer gynnande på grund 
av sin religiösa tillhörighet.127 Samtidigt kanske en anpassning till samhället kan krävas? 
Till exempel som i Handskakningsfallet där det uppstod en situation med en man som 
skulle genomföra praktik på en arbetsplats och som vägrade att skaka den kvinnliga VD: 
n i hand på grund av att hans religiösa tro inte tillät det. Ett handslag i Sverige är en 
hälsingsform samtidigt som det uttrycker respekt, allvar och uppriktighet och en vägran 
av ett handslag kan inte ses som annat än ett avståndstagande och uppfattas som 
respektlöst, oavsett kön eller religiös tillhörighet. I Sverige använder vi handslaget som 
hälsningsfras och i Frankrike används kindpussen. Finns där inte en liten skyldighet att 
individer, och arbetstagare, ska anpassa sig till samhället och ta seden dit man kommer? 
Detta kan inte ses som en begränsning eller inskränkning utav individens rätt till 
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religionsfrihet och inte heller som en missgynnande eller kränkande behandling av dem 
med annan religiös åskådning, utan mer som vett och etikett i Sverige.  

Alla avgörande rättsfall har inträffat i länder med en majoritetsreligion, kristendom eller 
islam128 och frågan är huruvida majoritetens uppfattning tillges extra tyngd i 
bedömningen eller om det istället är minoritetens behov som tillgodoses? I och med 
dagens mångreligiösa samhälle lär vi oss att acceptera alla olika livsstilar och religiösa 
åsikter och samtidigt vänja oss vid dem. I Sverige har inte utvecklingen av det 
mångkulturella samhället nått så långt som i vissa andra länder, som Storbritannien, där 
det redan finns en ökad tolerans för alla kulturella och religiösa olikheter. Ett exempel är 
den muslimska högtiden ramadan som inte alls anpassas till arbetsliv och ledighet i 
Sverige. Ramadan innebär att avstå från mat, dryck, sex och tobak under dygnet ljusa 
timmar. Svenskar är generellt oförstående för denna högtid och ser det som onödigt. I de 
muslimska kulturerna finns det traditioner utformade kring denna högtid, vilket vi i 
Sverige saknar och muslimerna kämpar för att etablera detta.129  

Arbetsgivarna måste vänja sig vid den ökande mångfalden bland arbetstagarna och dra 
nytta av den. Det är inte enbart problem som följer utan även möjligheter. Arbetsgivarna 
har skyldigheter att vidta åtgärder för att anpassa arbetsplatsen så att den ger alla 
arbetstagare samma rättigheter oavsett vilket anställning eller religiös tro man har. Frågan 
är emellertid om praxis från Europakonventionen inte ger den kristna tron en liten fördel i 
västerlandet trots allt, eftersom kristendomen är den dominerande religionen i Europa? 
Om det prövas skulle det möjligtvis visa sig att kristna symboler, som korset, skulle 
tillåtas i större utsträckning men på grund av att korset är mer accepterat och inte längre 
ses som en religiös manifestation. Korset är en symbol som bärs av många oberoende på 
om man är troende eller inte. Fahlbeck skriver i sin bok Bed och Arbeta130 att ingen skulle 
bli nekad anställning på någon arbetsplats på grund av att du bär ett kors runt halsen, på 
grund av den icke-religiösa meningen den fått, men just detta har hänt i Storbritannien i 
ovan beskrivna fall med arbetstagaren på British Airways.131 Att detta är ett problem som 
aktualiserats under senare tid är ännu ett tecken på det mångreligiösa samhälle som 
utvecklas och kraven från arbetstagare om lika rättigheter oavsett religion eller yrke. 
Tidigare har det inte funnits några svårigheter kring de kristna symbolerna, men när andra 
religiösa symboler också används har även de kristna symbolerna blivit tveksamma. Att 
tillåta vissa religiösa symboler och inte andra med samma innebörd är diskriminerande 
och en gränsdragning måste göras för vad som gäller, oavsett om det gäller 
majoritetsreligionen eller inte. Detta är begränsningar av en arbetstagares religionsfrihet 
som alla arbetsgivare måste ha rätt till att göra. Oavsett om det betyder inskränkningar av 
de mänskliga rättigheterna eller inte. Det går inte att göra en generell gränsdragning för 
vilka uttryck som ska accepteras eller inte, utan arbetsgivaren har rätt till att se till 
verksamheten och dess behov samt vad som kan accepteras där, beroende på yrke eller 
religion. 
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7.1.2 Hur samt var går begräsningarna för religiösa uttryck och 
religionsutövning i arbetslivet? 

Religionsfrihet är en rättighet som alla människor ska ha rätt till. Det är en människas rätt 
att fritt få välja hur hon vill handla i religiösa frågor utifrån egna övervägande. Varken 
stat eller andra makthavare ska kunna begränsa de individuella valen, dock måste alla 
individer acceptera andra människors rätt och inte begränsa deras frihet. Grunden i lagen 
är att skydda en individs religiösa intressen samtidigt som motstående intressen ska 
skyddas. De olika intressena kan hamna i konflikt med varandra och blir då svårlösta. 
Problem som ofta uppstår på arbetsplatsen är att arbetstagarnas rätt till religionsuttryck 
och utövning inte är absolut utan kan begränsas av arbetsgivaren på grund av andras 
rättigheter eller verksamheten. Var gränsen går är fortfarande oklart och det går inte att 
dra några slutsatser om det eftersom praxis inom området är för liten. Det bör dock 
fastställas huruvida de religiösa manifestationerna ska skyddas på arbetsplatsen. 
Religionsfriheten förtjänar ett skydd på arbetsplatsen men frågan är vilket skydd och hur 
långtgående det ska vara. För att undersöka detta måste man betrakta vikten av 
intressena.132 Det är dessvärre inte acceptabelt att ett samhälle tillåter skillnader i sociala 
och ekonomiska möjligheter som beror på religiösa grunder. Att acceptera det är som att 
förneka människors lika värde som individer.   

De få fall angående religionsfriheten som uppkommit i Sverige handlar framförallt om 
rätten till religiösa uttryck genom klädsel. Frågan angående den religiösa klädseln i 
arbetslivet är ett högst aktuell ämne och angeläghetsgraden är stark. Rätten att bära 
religiösa kläder skyddas i internationella konventioner och diskrimineringslagen men 
hänsyn måste tas till de krav som arbetsuppgifterna ställer, exempelvis föreskrifter om 
skydd och säkerhet. I anställningar där det förekommer skyddsutrustning eller 
uniformsbestämmelser blir arbetstagarna ett föremål för begräsning av religionsfriheten, 
dock har arbetsgivaren skyldighet att försöka hitta lösningar så långt det går.133 Sedan 
2004 är det förbjudet att bära slöja i offentlig anställning i Frankrike samt i Turkiet. Detta 
förbud är inte på grund av verksamheten eller några säkerhetsskäl eller uniformskrav134 
utan enbart för att skydda de mänskliga rättigheterna. Dock är det svårt att besvara frågan 
om slöjan är en individuell eller kollektiv rättighet och därmed en mänsklig rättighet. Ofta 
handlar den negativa uppfattningen om att man vill frigöra kvinnorna, fast det ofta ur 
muslimsk synvinkel är kvinnorna själv som väljer att bära plagget och räknas alltså som 
en individuell rättighet. Emellertid är det svårt att skilja från fallen där det handlar om 
dem som bär det på grund av trycket från föräldrar, syskon, makar eller från andra 
kvinnor.135  

Arbetsgivaren är den som ansvarar för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla enligt 
diskrimineringslagen (3 kap 4 §) och detta gäller även vid religiösa frågor. Arbetsgivaren 
ska tillfredsställa allas intresse på arbetsplatsen och kan försöka förhandla fram en 
lösning tillsammans med alla anställda för att hitta en gemensam lösning på hur och i 

                                                
132 Vickers, 2008, s. 53. 
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vilken grad religionsuttrycken och religionsutövningen ska få förekomma. Arbetsgivaren 
bör i de flesta fall acceptera en kort frånvaro för att till exempel gå ifrån och be i ett 
vilorum under sin rast, precis på samma sätt som det accepteras att gå ifrån för att röka. 
Så länge de religiösa uttrycken inte stör verksamheten eller andra arbetstagare och deras 
rättigheter att slippa bli utsatta för religiösa handlingar bör de accepteras. Frågan är om 
religiösa manifestationer är svårare att acceptera än personliga för att det handlar om 
religiösa uttryck? Det verkar som det men svaret borde vara det omvända. En individs rätt 
att utöva religiösa handlingar finns stadgade i lagar och borde vara av högsta prioritet för 
en arbetsgivare att försöka tillgodose. Svårigheterna för arbetsgivaren är att både se till 
verksamhetens behov och samtidigt tillfredsställa alla arbetstagare. Konventioner, lagar 
och regler innefattar individens rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter men hur stor 
vikt läggs egentligen vid verksamhetens behov? Verksamheten påverkas av alla krav och 
åtgärder som ska vidtas men en arbetsgivare behöver aldrig vidta åtgärder som inte 
överensstämmer med verksamheten och dess tillgångar. Det kan i vissa fall innebära en 
begränsning av individens religionsfrihet om verksamheten är liten och skyldigheterna är 
få.  

7.1.3 Religionsfrågan i det svenska arbetslivet 

Situationen i arbetslivet har förändrats i och med den ökade invandringen och med det har 
nya religiösa mönster och ett nytt beteende uppkommit. Sverige har tidigare haft störst 
fokus på rätten att slippa utsättas för religionsutövning men i samband med den ökade 
invandringen och flera aktiva religionsutövare har sidan med rätten att utöva religion fått 
ökad betydelse. Gunner anser också i sin bok Mänskliga rättigheter att det svenska 
arbetslivet ger ett långtgående och stort utrymme för religiösa uttryck och 
religionsutövning i arbetslivet. Det ses som god sed på arbetsmarknaden att i en 
långtgående grad acceptera religiösa handlingar.136 Dock måste de svenska arbetsgivarna 
reagera på den förändrade situationen och frågan kring religionen borde diskuteras, 
debatteras och bearbetas mer i arbetslivet. I Sverige betraktas religion som en privatsak 
men situationen förändras i takt med att religionen gör större och större intrång i det 
offentliga samhället och motsättningar kan uppstå, vilket arbetsgivare i Sverige under en 
lång tid varit skonade från.  

Fahlbeck skriver i sin bok Bed och Arbeta137 att vi idag inte kan ge något generellt svar 
på om förbud eller begräsningar av religiösa handlingar i det svenska arbetslivet kan 
utges. Mycket eftersom olika miljöer och yrken ställer så olika krav. Valet av yrke kan 
innebära att rätten till religionsfrihet begränsas beroende på de krav som ställs av 
arbetsgivaren om klädsel så som skyddsutrustning och uniform, arbetstider och 
arbetsuppgifter. I de fall där religion och arbete kommer i konflikt har domstolen i de 
flesta fall dömt till fördel för rätten att slippa bli utsatt för religiösa uttryck eller utövning 
och en begräsning av individens rättigheter har då accepterats. De arbetsrättsliga regler 
som gäller i Sverige idag ger inte arbetstagare rätt till ledighet för utövande av religiösa 
manifestationer. Det förekom en utredning under 2002 där ett förslag om flexibel ledighet 
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lades fram, dock var detta inget som lagstiftades.138 En lagstiftning hade kunnat leda till 
ökade rättigheter och en större frihet för arbetstagare att själva lägga upp sin ledighet 
utefter hur man lever samt gett ökat utrymme för att möjliggöra ledighet på grund av 
religiösa skäl. Detta hade varit ett steg framåt i utvecklingen för utnyttjandet av 
rättigheterna och hade lättare kunnat tillgodose arbetstagares religiösa krav samt 
undvikande av religiösa konflikter i arbetslivet. Anledningen till att det inte skedde någon 
lagstiftning är troligtvis på grund av avsaknaden av behov.  

Sverige följer Europakonventionen och dess bestämmelser. Dock är det en del fall och 
situationer som faller utanför Europakonventionens skydd för religionsfrihet, som 
exempelvis hälsningsformer.139 Eftersom vårt samhälle präglas av våra individuella, och 
andras fri – och rättigheter, och det ska ske med respekt för andra, är det inte onaturligt att 
bärandet av religiös klädsel och religiösa manifestationer i vissa länder förbjuds.140 Detta 
är trots allt lite motsägelsefullt då det på samma gång kränker individens fri- och 
rättigheter. Bör inte bärandet av huvudduk anses som en privatsak och en fri- och 
rättighet för arbetstagaren? Här säger dock praxis från Europakonventionen nej. Hänsyn 
måste tas till andras rättigheter att slippa bli utsatta för religiösa manifestationer.141 
Friheten att bära religiösa symboler på arbetet, som huvudduk, ska vägas mot andras rätt 
att få varor och tjänster levereras av en politiskt och religiöst neutral arbetskraft.142 Frågan 
är då om gränsen för vad som är privat eller inte dras då det handlar om religiösa uttryck. 
Gäller samma regler för alla typer av kläder, oavsett om det är religiösa eller inte? Är 
reglerna desamma om man är heltatuerad eller har piercingar överallt, eller det anses som 
en privatsak? Det mesta tyder på det. Att bära tatueringar, piercingar eller mindre 
passande kläder är inget som regleras i konventionen eller i svensk lag utan bestäms 
utifrån arbetsgivarens arbetsledningsrätt. I de fallen måste arbetsgivaren kunna motivera 
varför personens klädsel och uttryck är mindre passande för anställningen. Att inte 
anställa någon med tatueringar anses dock inte som diskriminerande, eftersom det inte är 
en stadgad diskrimineringsgrund men att neka en arbetssökande anställning får däremot 
inte bero på skäl som berör religiös klädsel eller andra religiösa uttryck, för då anses det 
som diskriminerande. Därför anser jag att skyldigheten att acceptera den religiösa 
klädseln borde vara högre än de privata klädformerna, och framförallt mer accepterad än 
vad den är idag.  

Fokus har länge legat på huruvida det är lagligt att begränsa arbetstagarnas rätt till 
religionsfrihet, bland annat genom användningen av den kvinnliga huvudduken och 
manliga turbanen i arbetslivet. Rättspraxis från konventionen föreslår att ett förbud att 
bära huvudduk på vissa platser så som skolor eller statligt drivna sjukhus bör infrias. Om 
bärandet av huvudduk är en symbol för underkastelse av kvinnor,143 som vissa påstår, 
finns det absolut en anledning till att förbjuda det men den slutsatsen går inte att dra då 
det inte är så i alla fall. Utfallet av ett sådant förbud skulle troligtvis leda till att de 
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kvinnor som bär huvudduk skulle undvika att arbeta som läkare, poliser eller lärare 
istället för att arbeta med huvudet avslöjat, vilket i sin tur skulle påverka jämställdheten 
inom de ovan nämnda arbetena. Att bärandet av huvudduk innebär underkastelse av 
kvinnor är mest troligt inte en korrekt slutsats och budskapet som skickas ut till barn blir 
missvisande och pekar på att kvinnorna är underlägsna männen. Många av de kvinnor 
som bär huvudduk gör det för att uttrycka sitt religiösa engagemang och av en känsla av 
ödmjukhet för att de vill och inte på grund av tvång. Kvinnan vill uttrycka en kulturell 
eller etnisk identitet, då det i ett flertal länder innebär både ett religiöst så väl som 
politiskt och kulturellt uttryck.144 I Sverige och arbetslivet har vi idag inte några 
överhängande problem huruvida tillåtelse ska ges för användande av huvudduk eller 
slöja, men även detta är troligtvis en debatt som kommer att öka i intresse i och med att 
antalet kvinnor som bär huvudduk och slöja ökar i samhället.  

7.2 Slutsats 
Debatten kring religionsfriheten är inte alltför omfattande idag och har inte tidigare varit. 
Det finns inte mycket skrivet och inte mycket rättspraxis att gå efter. Detta beror mest 
troligt på en avsaknad av efterfråga. Frågan kommer troligtvis att öka i intresse och 
därmed bli mer aktuell, än vad den är idag. För att religionsfrihet ska förekomma i 
samhället måste staten och framförallt arbetsgivare vidta åtgärder för att minska och 
stoppa de förtryck och diskriminering som finns idag, framförallt mot dem med 
minoritetsreligion. Debatten kring användningen av religiös klädsel, som huvudduk, och 
utövandet av religiösa manifestationer på arbetet är viktig för att bestämma religionens 
roll i samhället och framförallt inom arbetslivet. Alla länder förändras och anpassas 
ständigt efter utveckling och människors behov. Detta behövs även göras vid frågan om 
religionsfrihetens plats och rättigheter i samhället och arbetslivet.  

Som tidigare påpekats, kan den ökade invandringen och blandningen av religioner i en 
del fall leda till en begräsning av den enskilda religionsfriheten. Om det är så är dock 
svårt att avgöra men slutsatsen som till viss del kan dras, utifrån de rättsfall som 
behandlats från Storbritannien, pekar på det. I Storbritannien har en arbetstagare sagts 
upp från sin anställning på grund av vägran att rengöra personalens kylskåp. Denna 
uppgift hade ingenting med arbetsuppgifterna i sig att göra men var ändå tillräckligt 
underlag för en uppsägning av arbetstagaren. Jag tvivlar på att detta skulle gå till på 
samma sätt i Sverige, utan vi skulle vara mer toleranta för arbetstagarens önskemål. Detta 
mycket på grund av att problemen inte är så många här i det svenska arbetslivet. I 
Storbritannien uppstår det desto fler problem och svårigheter angående vad som ska 
accepteras och vad som ska begränsas inom religionsfriheten. Var gränsen ska gå för vad 
som ska tillåtas eller inte är idag inte glasklar, varken i Storbritannien eller i Sverige, och 
idag är informationen bristfällig i många fall eftersom vägledande praxis från domstol 
saknas. Frågan blir dock mer och mer aktuell i och med den ökade invandringen och 
krocken mellan flertalet religiösa åskådningar på en och samma arbetsplats. Svårigheterna 
finns både inom skolan och arbetslivet och problemen kommer att vara svårlösta ett tag 
framöver, mycket på grund av avsaknaden av rättspraxis att följa. Ett problem är bland 
annat begränsningen av vissa religiösa traditioner i arbetslivet som avskräcker 
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arbetstagare med viss religiös bakgrund från att ta vilket arbete som helst, på grund av att 
det inskränker på deras rätt till religiösa uttryck eller utövning av religion. Dock anser jag 
att med ett större och bredare beslutsunderlag och mer praxis inom ämnet kommer 
gränsdragningarna kring var begräsningarna går och vad som ska tillåtas bli tydligare och 
rekommendationer att följa för arbetsgivaren kan sättas upp.  

Införlivandet av Europakonventionen är ett steg i rätt riktning och är avgörande för 
utvecklingen av individens rättigheter. Konventionen bör vara en väsentlig del vid 
fastställandet av vad religionsfriheten i arbetslivet ska innebära. Konventionen har dock 
inte givits den företrädesrätt som den bör ha och inte heller getts den status som den bör 
ha. Domsluten skulle i vissa fall ha fått en annan avgörande utgång om 
Europakonventionen hade tilldömts som förstahandskälla. Sverige, som så många andra 
länder, bör lägga större tyngd vid Europakonventionen vid bedömningen istället för att 
bara se till den nationella diskrimineringslagen. Ännu en annan sak som försvårar en 
gemensam bedömning av religionsfriheten och dess gränser, är avsaknaden av en 
definition av begreppet religion. Genom att staterna inte använder en gemensam 
definition på religion leder det till en egen syn på vad det är, och dess innebörd, vilket i 
sin tur leder till olika bedömningsunderlag och att utfallen blir olika. Om syftet är att 
uppnå en likställdhet mellan staterna blir det svårare genom att inte kunna klargöra det 
centrala begrepp som lagen bygger på, vilket också leder till att användandet av praxis 
från andra länder inte blir användbart och till och med kan bli missvisande i andra länder.  

I framtiden kan frågan kring religionsfriheten komma till att ha större betydelse i 
arbetslivet och för arbetsgivare eftersom alla arbetsgivare vill vara attraktiva på 
arbetsmarknaden och vill att arbetstagarna ska trivas. Arbetsgivaren måste acceptera alla 
olikheter och anpassa arbetsplatsen efter det. Fokus för arbetsgivarna kommer, trots alla 
svårigheter och frågor kring religion, att vara kunderna och deras intresse och önskemål. 
Kunderna har rätt till att få varor och tjänster levererade av neutral arbetskraft men kan 
det inte också vara en fördel för företagen att kunna erbjuda möjligheten att anpassa 
arbetskraften till kundens önskemål? Jag pratar om diversity management där man tar 
vara på de olika perspektiv och kompetenser som kommer genom mångfalden på 
företagen, vilket i sin tur leder till en ökad värdesättning och ökad användning av 
individers olika erfarenheter och kompetenser. Mångfalden ökar i arbetslivet men ökar 
även utanför arbetslivet och är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Att arbetsplatserna i 
framtiden kommer att bestå av flertalet olika etniska tillhörigheter och religiösa 
åskådningar är inte något negativt. Arbetsgivare arbetar idag med frågor som rör 
religionsfriheten, vilket även ökar möjligheten och inflytandet för en arbetstagare att 
anpassa sitt arbete samt sina önskemål till arbetsplatsen och verksamheten. Arbetsgivare 
har skyldigheter att vidta åtgärder för att anpassa arbetsplatsen för att tillgodose alla 
arbetstagares behov och detta hjälper till att öka mångfalden på arbetsplatserna.  

En annan mycket omdiskuterad fråga runt om i världen som uppkommit i och med den 
ökade mångfalden är det lagstadgade förbudet kring den heltäckande slöjan. I denna 
debatt finns det argument från båda sidor. De som vill att ett förbud ska införas trycker på 
kvinnans rätt till frihet och värdighet samt att den leder till ojämlikhet i samhället och en 
uteslutning av kvinnorna. Dock skulle ett förbud också kunna leda till att en del kvinnor 
väljer att stanna hemma och konsekvensen av det blir en isolering av kvinnorna och att de 



 

39 

inte integreras i samhället. Ett förbud skulle samtidigt kunna befria kvinnorna från de 
krav av klädsel som anses förtryckande. Problemen som kan uppstå om ett förbud inte 
införs är att ju mer accepterad slöjan blir, ju svårare blir det för kvinnorna att välja att inte 
bära den. Dock finns det en hel del kvinnor som väljer att bära slöjan frivilligt och 
samhället bör acceptera de kvinnor som väljer att bära den. Dock är det viktigt att skilja 
på huvudduken och den heltäckande slöjan. Skillnaden är stor, både vad gäller 
kommunikations möjligheter, utseende och funktion. Ett lagstadgat förbud av slöjan anser 
jag inte som en bra lösning, utan samhället och arbetslivet bör kunna acceptera och 
respektera alla olikheter av kulturella och religiösa skillnader.  

Frågorna kring religionsfriheten i arbetslivet är problematiska och idag är rättspraxis för 
liten för att kunna dra några generella slutsatser angående rättsläget. Religionsfrågan har 
inte getts tillräckligt stort utrymme inom arbetsrätten och det finns enbart i liten praxis 
inom området. Detta innebär svårigheter att sätta upp principer för rättsläget. Att ingå en 
anställning ska inte enbart betyda inskränkningar av religionsfriheten utan även 
rättigheter och möjligheter. Balansgången mellan de två sidorna är viktig att hitta, men 
även svår. Vad en arbetsgivare accepterar kan skifta från fall till fall och var gränserna 
går skiljer sig. Visst har arbetstagarna i det svenska arbetslivet en långtgående rätt till 
religionsfrihet men samtidigt beror det på vilket yrke och anställning du har. 
Arbetsgivarna sätter gränser för vad som ska tillåtas på arbetsplatsen, tillsammans med de 
lagar och regler som finns. En utgångspunkt att ta hänsyn till är det jämviktsläge som 
alltid ska finnas mellan rätten att slippa utsättas för religiösa manifestationer samt rätten 
att utöva dem. Detta jämviktsläge måste accepteras och de olika sidorna får ta den plats 
och utrymme som krävs, så länge de inte går utöver gränserna och inkräktar på det andra 
området. Frågan om vad som ska tillåtas i arbetslivet och inte och var gränsen för 
arbetstagarens religionsfrihet går är idag omöjligt att säga. I och med det ökande 
mångkulturella samhället kan arbetsgivare tvingas att ha en ökad tolerans för olika 
behandling av arbetstagare och se till att arbetsplatsen lämpar sig för alla arbetstagare, 
oavsett behov. Självklart finns det yrken där en del uttryck och klädsel, som till exempel 
slöjan, bör förbjudas och det på grund av att de inte kan kombineras med anställningens 
krav. Bland annat den heltäckande slöjan är ett plagg som i ett flertal fall kan försvåra 
kommunikationen, exempelvis mellan lärare och elever i skolor, samt förhindra 
deltagande i sociala sammanhang. Samtidigt kan inte frågan undgås att ställa än en gång; 
bör man inte kräva att en anpassning ska ske till samhället man lever i och dess sociala 
normer som förekommer där? Kan inte detta krävas av arbetstagarna?  

Slutligen, kan man inte säga exakt vad som gäller för arbetsgivare på den svenska 
arbetsmarknaden, i frågan om vad som ska tillåtas eller inte och rätten till att begränsa en 
arbetstagares religionsfrihet. Skillnaderna, i de få fall som finns att tillgå, är för stora och 
undantagen är många. Var gränserna går är omöjligt att svara på. Det som kan sägas med 
säkerhet är att problemen inte uppkommer allt för ofta i dagens samhälle och arbetsliv 
men är troligtvis en fråga som kommer att öka i intresse i framtiden. Det är även längre 
fram i tiden, och inte idag, som vi kommer att kunna dra några generella slutsatser om hur 
långtgående religionsfrihet en arbetstagare ska ha rätt till, vart begränsningarna av den 
ska gå samt hur arbetstagares rättigheter förändras, eller förblir desamma, beroende på 
yrke eller religion.  
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