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 5. 

Sammanfattning 

Rätten att ha en religion eller trosuppfattning anses vara en mänsklig rättighet och 
finns skyddad både på ett nationellt och internationellt plan. Artikel 9 i 
Europakonventionen är den högsta rättskällan och skyddar den enskildes rätt till 
sin tro och till viss del även rätten att manifestera denna. Konventionen skyddar 
även den som är utan en religiös övertygelse från att få utstå manifestationer och 
påtryckningar från andra religioner. Detta kallas den positiva och den negativa 
religionsfriheten: frihet till och från religion. I Sverige finns skyddet för 
religionsfrihet dels reglerat i regeringsformen, dels i diskrimineringslagen. 
Europakonventionen kan också åberopas i nationella domstolar.  
 
Sverige är idag ett mångkulturellt land och det är inte ovanligt att svårigheter 
uppstår när människor med olika religiösa övertygelser ska leva sida vid sida. 
Samhället och arbetslivet är uppbyggt kring den kristna tron, som är den största 
religionen i vårt land. Detta syns i vår almanacka där veckodagar och helgdagar 
till stor del bygger på kristendomen. Personer som inte delar denna religiösa 
övertygelse skulle säkerligen vilja vara lediga under andra dagar eller andra 
tidpunkter men detta kan orsaka problem på en arbetsplats.  
 
I arbetslivet kan problematik uppstå när en arbetstagare kräver rätt till 
religionsfrihet. Detta kan innebära krav på ledighet, krav på att få bära speciell 
religiös  klädsel  eller  en  vägran  att  utföra  vissa  arbetsuppgifter.  Arbetsgivaren  
hamnar i en svår situation då han genom aktiva åtgärder ska verka för att 
arbetsplatsen ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet 
och religion eller annan trosuppfattning. Samtidigt är det viktigt att andra 
arbetstagares negativa religionsfrihet inte begränsas, och att de inte utsätts för 
religiös påtryckning. Rätten till religionsfrihet är lika stor som rätten att stå 
utanför.  
 
Nyckelord: Religionsfrihet, religionsutövning, Europakonventionen, artikel 9, 
diskriminering på grund av religion.  
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Summary in English 

It is considered to be a human right to have a religion or other belief and this right 
is protected both on an international and national level. Article 9 in the European 
Convention is the highest legal source and protects the right of an individual to 
have  a  religion  and  to  a  certain  extent  the  right  to  manifest  this  belief.  The  
Convention also protects those who have not got a religious belief from enduring 
manifestations and influences from  other  religions.  This  is  referred  to  as  the  
positive and the negative freedom of religion, the right to have and not to have a 
religion. In Sweden the protection of freedom of religion is regulated within the 
Instrument of Government as well as in the Discrimination Act. The European 
Convention can also be invoked in national courts. 
 
Today Sweden is a multicultural country and it is not unusual that problems arise 
when people with different religious convictions live side by side. Our society and 
working life are founded on our Christian belief, which is the largest religion in 
our country. This is for example shown in the calendar, where all days of the 
week and most public holidays are based on Christianity. Persons that do not 
share this religious conviction would surely prefer to take time off on a different 
day or at a different point of time, but this can cause problems at a place of work. 
 
In working life complex of problems can arise when an employee demands the 
right to freedom of religion. This can imply a demand for free time, a demand to 
wear religious clothing or a refusal to execute workrelated tasks. The employer 
ends up in a difficult situation when he must take active measures to ensure that 
working conditions are suitable for all employees regardless of sex, ethnicity, 
religion or other belief. At the same time it is important that other employees 
negative right to freedom of religion is not limited, and that they are not exposed 
to religious pressure. The right to freedom of religion is as big as the right to take 
no part in it.  
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Förkortningar 

AD Arbetsdomstolen; Arbetsdomstolens domar 

DiskrL Diskrimineringslag (2008:567) 

DO Diskrimineringsombudsmannen 

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen 

Europadomstolen Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Europakommissionen Den europeiska kommissionen för de mänskliga 
rättigheterna 

Europakonventionen Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

FN Förenta nationerna 

FN-konventionen FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna kungjord 
den 10 december 1948 

HD Högsta domstolen 

IFAU Institutet för arbetsmarknads – och utbildningspolitisk 
utvärdering 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

RF Regeringsformen 

SEB Skandinaviska Enskilda Banken 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning 

Religionsfrihet är ett aktuellt ämne i samhället och i arbetslivet. Problematiken 
akutuliserades i dagarna genom att moskén i Fittja har kommit nämare att få tillstånd att 
hålla böneutrop. Detta har aldrig tidigare inträffat i Sverige, och innan beslutet slutligen 
fattas kommer säkerligen en debatt uppstå.1 I uppsatsens första kapitel kommer det 
redogöras för en mer ingående bakgrund till ämnet, val av metod och material, 
frågeställningar och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 
disposition. 

1.1 Ämne | Bakgrund 
Rätten till religionsfrihet har blivit ett mer och mer debatterat område i och med det 
mångkulturella samhället vi lever i. Vårt medlemskap i Europeiska Unionen har bidragit 
till detta genom att möjliggöra ett enklare sätt att kunna förflytta sig inom EU:s gränser, 
utan krav på något speciellt arbetstillstånd. Människor med olika tro och övertygelse har 
kommit att leva nära varandra. I arbetslivet är det inte ovanligt att det uppstår problem, 
när individer vill manifestera sin övertygelse genom särskilda kläder, huvudbonader eller 
seder. Det kan även tillkomma svårigheter då en arbetstagare vägrar utföra 
arbetsuppgifter eller kräver ledighet på grund av sin religion. Almanackan vi går efter är 
uppbyggd på kristendom, och våra helgdagar och röda dagar bygger på denna tro. För 
personer som har annan religiös övertygelse skulle det passa bättre med andra lediga 
dagar. För en muslim finns inget behov av en ledig lördag eller söndag när det är 
fredagsbönen som är det väsentliga. Arbetsgivaren hamnar inte sällan i en svår sits när 
denne ska försöka skapa en arbetsmiljö som är lämpad för alla individer oavsett vilken 
religion de tillhör.  

Det är i Europakonventionens artikel 9 som skyddet för religionsfrihet regleras. 
Individens rätt till religion finns även reglerad i svenska lagar som diskrimineringslagen 
och regeringsformen, men Europakonventionen är överordnad dessa. Dock är det endast 
själva åsikten eller trosuppfattningen som aldrig får begränsas eller inskränkas, denna del 
benämns den positiva religionsfriheten, friheten till religion. Artikel 9 skyddar inte enbart 
de som har en religiös övertygelse utan även de som väljer att inte ha en sådan och som 
vill förbli opåverkade av andras övertygelse, också kallad den negativa religionsfriheten, 
friheten från religion.  Därmed ges ett mer heltäckande skydd som inte enbart tar hänsyn 

                                                
1 Artikel ”Nu kan böneutrop snart bli verklighet i Botkyrka”, http://www.dagen.se/nyheter/nu-kan-
boneutrop-snart-bli-verklighet-i-botkyrka/ 
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till den positiva religionsfriheten utan även den negativa (detta beskrivs närmare i avsnitt 
2.1). 

Svårigheter kan uppkomma vid tillfällen då en arbetstagare kräver rätt till religionsfrihet, 
och dennes önskemål inte går att anpassa till verksamhetens behov eller övrig personals 
rätt att få förbli opåverkade. Genom att ställa de olika intressenternas intressen mot 
varandra uppstår situationer där det inte är självklart vem som kan anses ha den 
företrädande rätten. Detta blir en intressant skärningspunkt som kommer att behandlas 
vidare i den här uppsatsen, för var går gränsen för religionsfriheten i arbetslivet? Vad har 
en arbetstagare rätt till och på vilket sätt kan en arbetsgivare begränsa dennes rätt att 
manifestera sin tro?  

1.2 Syfte | Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att belysa problematiken kring religionsfriheten i arbetslivet i 
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det som jag kommer fokusera på är 
skärningspunkten mellan arbetstagarens rätt till religionsfrihet och arbetsgivarens rätt att 
begränsa och inskränka denna.  

Mina frågeställningar är således följande:  

- Hur kolliderar arbetet med yttringar för religiösa övertygelser? När dessa 
situationer uppstår, hur görs avvägningar för att ta hänsyn till parternas intressen? 

- Vilken är skärningspunkten mellan den positiva och negativa religionsfriheten i 
arbetslivet?  

1.3 Avgränsningar 
En avgränsning jag har valt att göra är att endast fokusera på religionsfrihet i arbetslivet 
och inte på andra områden i samhället där dessa situationer också kan uppstå. Detta 
innebär att jag kommer undersöka religionsfrihet i förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren.  

I uppsatsen kommer arbetsagarens rätt till manifestationer genom religiös klädsel 
diskuteras. Detta innebär att jag kommer belysa problematiken kring rätten att bära slöja 
eller turban. Det finns idag många former av religiös klädsel och jag har i denna uppsats 
valt att avgränsa mig till att endast ta upp den muslimska huvudduken, hijab 
(fortsättningsvis kallad slöja eller huvudduk) och sikhernas turban. Övrig religiös klädsel 
så som burka och niqab kommer inte att diskuteras.  

Avgöranden från Europadomstolen och Europakommissionen rörande religionsfrihet är 
relativt begränsade och att avgränsa sig till att se bara på de mål som även berör 
arbetslivet skulle innebära att materialet skulle bli ännu tunnare. Jag har därför valt att ta 
del och presentera domar som berör även andra områden än enbart arbetslivet. Varken 
Kommissionens eller Europadomstolens avgöranden är bundna av sammanhanget på ett 
sådant sätt att principerna som de redogör för inte skulle vara tillämpliga på andra 
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förhållanden. Därför är dessa mål också av vikt för hur liknande situationer i arbetslivet 
skulle bedömas. 

Religionsfrihet är skyddad både på ett nationellt och internationellt plan, och med denna 
bakgrund görs en översikt över de viktigaste källorna. Uppsatsens fokus kommer dock att 
ligga på artikel 9 i den Europeiska konventionen angående skyddet för de mänskliga 
rättigheterna, den så kallade Europakonventionen. Detta är en avgränsning jag valt att 
göra även om det finns andra artiklar i konventionen som skulle kunna vara av intresse, så 
som artikel 14 som rör skyddet mot diskriminering. När jag i texten hänvisar till 
Europakonventionen syftar jag på konventionens nionde artikel om inte annat anges.  

1.4 Metod och material 
Vid uppsatsskrivandet har jag valt att använda klassisk rättsdogmatisk metod. Detta 
innebär att utgångspunkten har legat i de befintliga rättskällorna och avsikten har varit att 
se vilka rättsregler som finns eller vilka som bör tillkomma (de lege lata och de lege 
ferenda).2 Den hierarkiskt uppdelade rättskälleläran består av lagar, förarbeten, praxis och 
doktrin. Vid denna typ av rättsvetenskaplig uppsats är en relativt fri argumentation 
tillåten, där också värderingar har en plats.3  

Det är viktigt att poängtera att den hierarkiska uppdelningen av rättskällorna är ytterst 
förenklad. Det finns exempelvis lagar, rättsakter och författningar som kan ha företräde 
framför andra. Likaså är det vid en närmare analys av rättspraxis, där avgöranden från de 
högsta instanserna har ett högre prejudikatvärde än beslut från exempelvis tingsrätten 
eller hovrätten. En uppdelning av juridisk doktrin på ett område kan också vara 
nödvändig, vid domar från Högsta domstolen kan finnas hänvisningar till 
rättsvetenskaplig litteratur och det rör sig då om ansedda verk som hamnar högt vid en 
rangordning.4 

Europeiska konventionen 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna är den högsta rättskällan. Denna är juridiskt bindande bland 
annat i Sverige då vi har ratificerat den.5 Stort fokus i uppsatsen har således lagts på 
Europakonventionen, då denna är överordnad svensk lag. Praxis från svenska domstolar 
rörande religionsfrihet har varit magert och därför har stor vikt lagts vid avgöranden från 
Europadomstolen och Europakommissionen, då deras avgöranden även blir gällande 
praxis i Sverige. Det är Europadomstolens uppgift att utläsa hur Europakonventionen ska 
tolkas.6 Rättspraxis är betydelsefull eftersom den kompletterar lagar och övrigt 
källmaterial, och det är främst de högsta instanserna (såsom Europadomstolen) vars 
avgöranden blir vägledande, ett så kallat prejudikat.7   

                                                
2 Lehrberg, 2010, s. 167.  
3 Sandgren, 2008, s. 651-652. 
4 Heuman, 2011, s. 280-281. 
5 Fahlbeck, 2011, s. 19. 
6 Fahlbeck, 2011, s. 22-24. 
7 Samuelsson & Melander, 2003, s. 39. 
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Valet av de domar jag presenterar är grundat på de områden av religionsfriheten jag 
önskar att belysa. Det har också varit viktigt att återge mål som har kommit att ha ett stort 
prejudikatvärde och som det i senare avgöranden har hänvisats till. Detta har inneburit att 
vissa av de presenterade målen är en del år gamla, men praxis från dem används vid 
bedömning av liknande situationer än idag. 

Material rörande religionsfrihet i arbetslivet är inte överväldigande stort. Jag har i första 
hand använt mig av juridisk litteratur, men även böcker med filosofiskt perspektiv på 
religionsfrihet, och till viss del även religionsvetenskaplig litteratur. Det sistnämnda 
materialet har inte alltid varit inriktat på situationer i arbetslivet men det har givit mig en 
viktig helhetsbild av religionsfrihet i samhället. Att använda sig av annan litteratur än den 
juridiska kan även bidra med inspiration i uppsatsarbetet. Det kan också vara lämpligt att 
försöka hitta någon infallsvinkel som inte enbart syftar till att redogöra för gällande rätt 
utan även belysa samhällsfaktorer.8   

Källor från internet har endast använts för att belysa den aktuella debatten i media och 
problematiken i samhället och arbetslivet, och således har direkt fakta inte hämtats 
härifrån. Ett undantag från detta är dock professor Fahlbecks artikel i Svenska dagbladet.   

1.5 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel redogörs för innebörden av religionsfrihetens båda sidor, den 
positiva och den negativa. Det har varit relevant att gå in på den komplexitet som 
begreppet innebär eftersom det har en central roll i uppsatsen. Därefter ges en genomgång 
av  nationell lagstiftning med regeringsformen och diskrimineringslagen. På det 
internationella planet redogörs först kortfattat om FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och därefter en mer djupgående beskrivning av 
Europakonventionen och dess roll i Sverige. Här presenteras även kortfattat Europarådets 
resolution 1763 om samvetesfrihet, eftersom jag kommer att diskutera en arbetstagares 
rätt att avstå från arbetsuppgifter med hänvisning till denna resolution i ett senare avsnitt. 

Uppsatsens kapitel tre redogör för rättspraxis från Arbetsdomstolen, 
Europakommissionen och Europadomstolen. Detta har fått en relativt stor del 
utrymmesmässigt, då det är praxis från dessa instanser som visar hur Europakonventionen 
ska tolkas. Det är domstolen och kommissionen som utläser innebörden av det som 
föreskrivs i konventionen. Kapitel fyra belyser intressanta och relevanta delar i den 
pågående debatten rörande religionsfrihet. Här diskuteras bland annat arbetsgivarens krav 
på aktiva åtgärder på arbetsmarknaden, anställningsavtalets betydelse samt religiös 
klädsel på arbetsplatser.  

Uppsatsen femte kapitel är den analyserande delen, där jag kommer redogöra för mina 
tankar kring de frågeställningar och det syfte jag har arbetet utifrån under uppsatsens 
gång. I detta kapitel är det således mina egna åsikter och funderingar som kommer till 
uttryck. 

 

                                                
8 Kellgren & Holm, 2007, s. 30-33. 
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2. Reglering om religionsfrihet 

Detta kapitel behandlar det rådande rättsläget rörande religionsfrihet. Eftersom det både 
finns ett nationellt och internationellt skydd mot inskränkningar av denna rättighet 
presenteras den svenska respektive den internationella regleringen. Avsnittet inleds med 
en redogörelse för begreppet religionsfrihet eftersom detta har en väsentlig roll genom 
hela uppsatsen. 

2.1 Begreppet religionsfrihet 
Religionsfrihetens innebörd är att var och en fritt får utöva sin religion efter sitt eget val 
eller också har rätt att avstå från detta efter eget val. En individ ska ha rätt att fritt ansluta 
sig till en religion, och fritt kunna avstå från detta. Denna slags frihet ska garanteras av 
staten och samhället, som en grundläggande frihet i ett demokratiskt samhälle.9  

Religionsfrihet kan sägas bestå av två sidor, en positiv och negativ. Att benämna 
religionsfriheterna  ”positiv” och ”negativ” kan dock vara missvisande, då det kan 
uppfattas som om den ena delen av religionsfriheten är något bra och önskvärt som bör 
eftersträvas medan den andra uppfattas som något ont och mindre viktigt. Detta är inte 
fallet och de olika termerna ska läsas i neutral mening.10 

I ett historiskt perspektiv har den positiva religionsfriheten varit härskande och det kan 
sägas att det fanns ett religionstvång, en statsreligion som alla skulle vara anslutna till. De 
personer som inte ville ha en religiös åsikt eller som inte delade denna tro hade enbart 
valet att emigrera från Europa.11  

Det som skyddas som religion av Europakonventionen kan visas genom en uppdelning i 
tre led. Den första delen är forum internum, åsikten eller trosuppfattningen som aldrig får 
begränsas. Den andra delen är forum externum, som omfattar vissa manifestationer av 
åsikten eller trosuppfattningen. Begränsningar här är tillåtna enligt andra stycket i artikel 
9. Den sista delen är manifestationer som är motiverade av den religiösa övertygelsen 

                                                
9 Modée, 2006, s. 31. 
10 Fahlbeck, 2011, s. 186. 
11 Fahlbeck, 2011, s. 186. 



 16. 

men som inte är nära förknippade med denna. Skyddet för religionsfrihet omfattar inte det 
sistnämnda eftersom det i Europakonventionens ögon inte är att betrakta som religion.12  

2.1.1 Den positiva religionsfriheten 

Det är i det första stycket i artikel 9 i Europakonventionen som den positiva 
religionsfriheten regleras. Den positiva friheten innebär rätten till religionsfrihet som en 
form av åsiktsfrihet, vilket syftar på rätten till religion. Rätten till religionen omfattar 
rätten att ha en åsiktsfrihet, men även rätten att ändra övertygelse, och att byta tro eller 
anta en helt ny religiös åsikt. Detta är den delen av religionen som kallas forum internum. 
I artikel 9 i Europakonventionen ges också ett skydd för religiösa uttrycksformer, rätten 
att visa sin religiösa åsikt öppet, vilket kallas för forum externum. Forum internum och 
forum externum utgör tillsammans den positiva religionsfriheten.13  

Forum internum och forum externum kan även liknas vid en boll. Religionsfriheten delas 
då upp i en inre kärna och ett yttre lager. Den inre kärnan är hård och kan inte begränsas, 
och den ger skydd för själva åsikten och trosuppfattningen, eller frånvaron av denna. Det 
yttre skalet är mer poröst, och det är här som skyddet för religiösa manifestationerna 
finns. Detta skydd är ytterst blygsamt och kan uppfattas som praktiskt taget obefintligt.14 

2.1.2 Den negativa religionsfriheten 

Artikel 9 i Europakonventionen kan också tolkas motsatsvis, vilket innebär att även rätten 
att inte ha någon religion och att slippa bli utsatt för religiösa manifestationer omfattas. 
Detta är den negativa religionsfriheten, friheten att stå utanför. Denna rätt innebär också 
rättigheten att lämna en kyrka eller religion. I praxis15 från Europadomstolen har den 
negativa religionsfriheten visats ha en stor betydelse. Det skulle kunna tolkas som om den 
negativa rätten att stå utanför väger tyngre än den positiva rätten till religion, men detta är 
inte sanningen. Det ska finnas en balans mellan de två olika sidorna.16  

I Sverige har det visat sig att den negativa religionsfriheten nästan aldrig åberopas, 
detsamma gäller i våra nordiska grannländer. I Frankrike är situationen totalt annorlunda 
och där debatteras ofta rätten att inte ha en religiös övertygelse. Detta innebär att det i 
Frankrike existerar ett nollsummespel mellan den positiva och negativa friheten (där de 
båda friheterna hamnar i ett jämnviktsläge). Situationen i Norden kan i stället liknas vid 
ett plussummespel till fördel för de som har en religiös åsikt och som vill manifestera 
den.17 

                                                
12 Artikel ”Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet”, 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/vagrat-handslag-faller-inte-under-
religionsfrihet_4321063.svd 
13 Fahlbeck, 2011, s. 145. 
14 Fahlbeck, 2002, s. 547. 
15 Se Kokkinakis-principerna i avsnitt 3.3.  
16 Fahlbeck, 2011, s. 146-149. 
17 Fahlbeck, 2011, s. 192. 
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2.2 Svensk reglering 
I svensk lagstiftning finns regleringen om religionsfriheten återfunnen i två lagar, dels 
grundlagsskyddad i regeringsformen, dels i diskrimineringslagen som en av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Den av Europarådet 1950 utarbetade Europakonventionen har 
införlivats i svensk lagstiftningen genom lag om den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.18  

2.2.1 Regeringsformen 

Regeringsformen är Sveriges främsta grundlag, tillsammans med successionsordningen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen utgör de Sveriges skrivna 
författning.19 I  det  andra  kapitlet  regleras  de  så  kallade  opinionsfriheterna  vilka  är  
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demostrationsfrihet, föreningsfrihet och 
religionsfrihet. 1§ punkt 6 lyder: 

”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad… Religionsfrihet: frihet att 
ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion” 

Av dessa sex grundläggande fri- och rättigheterna är det endast religionsfriheten som inte 
kan begränsas genom lag. Detta skydd kan tyckas väldigt starkt och omfattande men i 
praktiken definieras religionsfrihet på ett smalt sätt i RF. Begreppet att utöva sin religion, 
innefattar inte någon av de andra opinionsfriheterna, till exempel yttrandefrihet och 
mötesfrihet. Om så skulle vara fallet, hamnar begreppet utanför religionsfriheten totala 
skydd och bedöms då under, som i exemplet tidigare, yttranden eller sammankomster och 
skyddas av deras grundlagsskydd. Skyddet av religionsfrihet i grundlagen innebär i 
praktiken att det är inte är tillåtet att förbjuda eller särbehandla någon religion i lagar, 
samt att den enskilde får tro vad denne vill, när han är ensam och inte kan påverka någon 
annan.20    

2.2.2 Diskrimineringslagen 

2009 fick Sverige en ny och sammanhållen diskrimineringslag, som ersatte de tidigare 
lagarna om skydd mot diskriminering. Innehållet är i huvudsak detsamma som tidigare 
och syftet var främst att göra lagstiftningen enklare och mer enhetlig. Lagen ger idag 
skydd mot sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder. Detta finns reglerat i DiskrL 1§ kapitel 1.21 Grunden för 
diskriminering med anledning av religion eller annan trosuppfattning behöll sin tidigare 
lydelse och flyttades över till diskrimineringslagen.22  

                                                
18 SFS 1994:1219. 
19 Bull & Sterzel, 2010, s. 1. 
20 Bull & Sterzel, 2010, s. 71-72. 
21 Göransson, 2011, s. 29. 
22 Prop. 2007/08:95 s. 121. 
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Diskrimineringsgrunden ”religion eller annan trosuppfattning” tillkom för första gången i 
lagstiftningen 2003 för att diskrimineringsbegreppet skulle anpassas till EG-rätten23 och 
direktivet 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
(det så kallade arbetslivsdirektivet) skulle implementeras i svensk rätt.24 I dagens 
sammanhållna diskrimineringslag, finns på regeringens, i samråd med 
diskrimineringskommitténs initiativ, ingen definition av begreppet religion eller av annan 
trosuppfattning. En av 2007 års propositions remissinstanser, Umeå kommun, gav dock 
uttryck för att det skulle vara önskvärt att gränserna mellan religion eller annan 
trosuppfattning samt kultur och religion skulle definieras bättre. Ett exempel på detta kan 
vara gränsen mellan om klädsel är religiöst eller kulturellt betingad. Det kan vara mycket 
svårt att göra en distinkt gränsdragning mellan religion och kultur i detta avseende, det är 
inte alltid klart om en person väljer att bära exempelvis en viss klädsel på grund av 
dennes religiösa uppfattning eller på grund av dennes kulturella bakgrund. Regeringen 
bemötte detta med att det fortfarande inte var nödvändigt med en definition i lagtexten, 
men att det var viktigt att förarbetena skulle kunna hjälpa till med gränsdragningar likt 
den som påpekats. Det framlades också att diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet 
respektive religion eller annan trosuppfattning har till syfte att komplettera varandra och 
det som uppfattas som kultur kan generellt falla under etnisk tillhörighet om det inte 
omfattas av religion eller annan trosuppfattning.25 En annan anledning till att religion inte 
definieras uttryckligen i lagstiftningen återfinns i tidigare förarbeten, där det uttrycktes att 
en definition skulle innebära tolknings- och tillämpningsproblem.26 

Förbudet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet definieras i 5§ kapitel 1 i 
DiskrL enligt följande: 

 ”Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” 

Diskrimineringslagen omfattar både ett skydd mot direkt och indirekt diskriminering. 
Direkt diskriminering är uppbyggd kring tre rekvisit: missgynnande, jämförbar situation 
och orsaksamband. Dessa tre rekvisit är objektiva och lagen ställer inga krav på 
subjektiva rekvisit som exempelvis uppsåt. Huvudregeln för att direkt diskriminering ska 
åberopas är att alla rekvisiten är uppfyllda och tillsammans bildar en sambandskedja.27 
Indirekt diskriminering är även den uppbyggd kring tre rekvisit: missgynnande, 
jämförelse och intresseavvägning. Detta innebär att någon ska ha missgynnats genom ett 
tillsynes neutralt kriterium som är kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 
Det kan finnas en viss tolerans mot att ett kriterium kan komma att missgynna personer 
med anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna, men för att detta ska tillåtas 
krävs att två krav är uppfyllda. Det är bland annat viktigt att syftet med missgynnandet är 
objektivt godtagbart samt att åtgärden måste vara lämplig och nödvändig.28 

                                                
23 Prop. 2002/03:65 s. 1. 
24 Prop. 2007/08:95 s. 121. 
25 Prop. 2007/08:95 s. 121-122. 
26 Prop. 2002/03:65 s. 82. 
27 Fransson & Stüber, 2010, s. 70. 
28 Göransson, 2011, s. 49-51. 
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Kapitel 3 i DiskrL föreskriver att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder i arbetslivet. 
Detta innebär att arbetsgivaren enligt lag är föreskriven att verka för att arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna är lämpade för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning.29 

2.3 Internationell reglering 
Religionsfrihet är en mänsklig rättighet, och de internationella instrumenten som reglerar 
detta är dels artikel 18 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, dels artikel 9 i 
den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, den så kallade Europakonventionen.30 

2.3.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 är inte bindande för 
någon av världens stater, ändå har den haft en avgörande betydelse för de mänskliga 
rättigheterna och däribland religionsfrihet. I artikel 18 regleras grunderna för 
religionsfriheten enligt följande: 

”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet 
att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt 
utöva din religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och 
iakttagande av religiösa sedvänjor.” 

Konventionen skyddar rätten till att tro, inklusive tankeverksamheten och 
samvetsfriheten, och kan inte begränsas, men däremot kan utövningen av religionen 
inskränkas.31  

Artikel 18 behandlar inte enbart den enskilda individens rättigheter utan tar fasta på 
kollektiva rättigheter som endast berör grupper av individer. Detta är mycket ovanligt i 
FN:s stadgar om mänskliga rättigheter, där rättigheter på gruppnivåer är praktiskt taget 
obefintliga. FN kan på två olika sätt följa upp hur de olika staterna tillämpar 
religionsfriheten i praktiken, det finns dels en kommitté som ser till att hela konventionen 
efterlevs, dels en speciellt utsedd rapportör för religionsfrihetsfrågor. Syftet med två 
separata organ är att de ska kunna förstärka och komplettera varandras arbete.32 

2.3.2 Europakonventionen 

I och med inträdet i EU, har Sverige ratificerat Europakonventionen och den är tillämplig 
som  svensk  rätt.33 Från och med den 1 januari 1995 finns även hela konventionen 
inkorporerad i lagstiftningen. Artikel 9 reglerar tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet och den lyder: 

                                                
29 DiskrL 3 kap 1§ samt 3-4§§. 
30 Fahlbeck, 2002, s. 468. 
31 Gunner, 2005, s. 194-195. 
32 Wirmark, 1994, s. 105. 
33 SFS 1994:1219. 
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”Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet…………………………………. 
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar 
friheten att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, 
sedvänjor eller ritualer. 

2. Frihet 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 ordningen, hälsa eller moral eller till skydd 
för andra personers fri- och rättigheter.” 

I den första delen av artikel 9 beskrivs skyddet för religion i sin helhet men även rätten 
till att byta tro eller religion och friheten att manifestera sin religiösa åsikt. Det är den 
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som kan döma i mål där en kränkning av 
denna rättighet har skett. Praxis från domstolen som har växt fram slår fast en koppling 
mellan religionsfriheten och demokratin. Med detta syftar domstolen på att ett 
demokratiskt samhälle är uppbyggt på en religiös pluralism, och förutsättningen att 
religionsfrihet är nödvändig i samhället är numera ett rekvisit domstolen tar hänsyn till 
vid en eventuell begränsning av religionsfriheten.34 Det har visat sig att domstolen verkar 
undvika att behandla frågor som direkt rör artikeln 9. I mål som berör mer än en 
kränkning av artikel 9 i Europakonventionen faller detta många gånger under kränkning 
av de andra artiklarna. Till exempel när det gäller ett organiserande av en religiös 
gemenskap, klargör Europadomstolen att artikel 9 skulle tolkas i ljuset av artikel 11, som 
försvarar föreningsfrihet från ingripande av staten.35 Bestämmelserna i 
Europakonventionen är överlag allmänt hållna vilket ger möjlighet till olika utläsningar, 
därför är praxis från Europadomstolen av stor vikt då det är här som konventionen får ett 
mer konkret innehåll.36 

 I den andra delen av artikel 9 finns vissa undantagsbestämmelser som medger 
inskränkningar i religionsfriheten till förmån för olika allmänna intressen. Förutsättningar 
för att inskränkningarna ska vara tillåtna är dels att de finns föreskrivna i lag och dels att 
de är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Vid en bedömning om begräsningen är 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle måste en värdering göras. Inskränkningen måste 
vara proportionerlig i förhållande till det skyddade intresset.37  

I Sverige kan Europakonventionen vara giltig på tre olika sätt, som en folkrättsligt 
förpliktigande konvention, som en del av EG-rätten eller som en svensk lag. 
Europakonventionen är den egentliga rättskällan, i och med medlemskapet i EU har den 
företräde framför grundlagarna, ändå är den inkorporerad i lagen men utan 
grundlagsstatus. Konventionen är en dynamisk rättskälla som ständigt påverkas av en 
ström avgöranden från Europadomstolen. I Sverige har aldrig artikel 9 tillämpats och den 
har åberopats endast en gång, i avgörandet i målet rörande pastor Gren, och därför är 
praxisen från Europadomstolen avgörande.38  

                                                
34 Gunner, 2005, s. 191-193. 
35 Gunner, 2005, s. 193. 
36 Westregård, 2002, s. 281. 
37 Danelius, 2007, s. 361-362. 
38 Fahlbeck, 2002, s. 480-481. 
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Domen behandlade ärendet rörande pastor Gren som 2003 höll en predikan i Borgholm 
där han uttryckte missaktning för homosexuella. Åklagaren ansåg att predikan var så grov 
att han anmälde Gren för hets mot folkgrupp enligt lagrum i brottsbalken. Målet kom att 
behandlas i alla tre instanser. I tingsrätten blev det en fällande dom men i både hovrätten 
och högsta domstolen friades  han. Högsta domstolen (HD) fann att den svenska 
lagstiftningen inte utgjorde något hinder för att ställa Gren till svars. Därefter gjorde HD 
bedömningen att Gren med stöd av Europakonventionens 9 artikel inte kunde dömas för 
sitt uttalande. Domstolen klargjorde vidare att staterna har en viss möjlighet att begränsa 
friheten till yttrandefrihet rörande religion, om dessa inskränkningar är nödvändiga i ett 
demokratiskt samhälle. Praxis tyder dock på att en inskränkning i detta fall skulle utgöra 
en kränkning av Europakonventionen, därmed kunde Pastor Gren inte ställas till svars för 
hets mot folkgrupp utan blev i stället frikänd.39 

Utgångspunkten rörande artikel 9 är att den är tillämplig mellan enskilda individer och 
staten. Diskussioner har behandlat frågan om konventionen även skulle kunna tillämpas 
på förhållanden mellan enskilda, så som en privat arbetsgivare och dennes arbetstagare. 
Detta brukar benämnas med det tyska ordet Drittwirkung,  som  betyder  verkan  för  
utanförstående tredjeman.40 Begreppet Drittwirkung kan ha två olika betydelser: dels att 
Europakonventionen skulle kunna vara tillämplig mellan två enskilda individer, dels att 
enskilda har möjlighet att få igenom sina rättigheter i förhållande till enskilda. Det är 
svårt att avgöra huruvida artikel 9 i konventionen kan anses ha Drittwirkung. Varje artikel 
i Europakonventionen måste betraktas enskilt och det går  inte att göra några generella 
uttalanden. Vid en situation då artikel 9 skulle visa sig inte ha Drittwirkung har svenska 
staten ändå ett ansvar att skydda den enskilde individens rättigheter genom positiva 
åtgärder från angrepp från andra, exempelvis privata arbetsgivare.41 

2.3.3 Europarådets resolution 1763 

Den 7 oktober 2010 antog Europarådet en resolution om samvetsfrihet.  Punkt 1 i 
resolutionen lyder: 

”Ingen person, inget sjukhus och ingen inrättning ska 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 orsakar att ett mänskligt foster eller embryo dör.” 

Resolutionen är inte juridiskt bindande eftersom Europarådet inte har någon lagstiftande 
funktion. Även om resolutionen inte är bindande kan den i dagsläget åberopas av 
arbetstagare som på grund av exempelvis sin religion vägrar att utföra en abort. Professor 
Fahlbeck  menar att det skulle vara svårt att hävda  med tanke på denna resolution att 
arbetstagare som vägrar utföra vissa arbetsuppgifter med hänvisning till samvetsfriheten 
skulle begå ett brott mot sitt anställningsavtal.42 Detta kommer diskuteras närmare i 
analysen.

                                                
39 NJA 2005 s. 805-831. 
40 Fahlbeck, 2011, s. 168. 
41 Westregård, 2002, s. 290-292. 
42 Fahlbeck, 2011, s. 255. 
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3. Relevant rättspraxis 

I följande kapitel presenteras ett urval av relevanta avgöranden från svenska domstolar, 
Europakommissionen och Europadomstolen. Europadomstolen har avgjort ett antal mål 
som berör artikel 9 i Europakonventionen. Tidigare var Europakommissionen ett 
förberedande organ till Europadomstolen, men praxis härifrån är fortfarande relevant 
eftersom domstolen har gjort den till sin egen.43 Kapitlet avslutas med en utförlig 
förklaring av Arrowsmithprincipen som bygger på rättspraxis.  

3.1 Avgöranden från svenska domstolar 
Praxis  från  svenska  domstolar  är  relativt  begränsad.  Fallet  pastor  Gren,  som  tidigare  
nämnts, är den enda gången Europakonventionens artikel 9 har åberopats i svensk rätt. 
Domen kom år 2005 och innan dess har det endast funnits ett fall där religionsfrihet 
diskuterats i en svensk domstol, de så kallade turbanmålen som avgjordes 1986 i 
arbetsdomstolen och ett mycket snarlikt fall från Stockholms tingsrätt.44  

Det första ”turbanmålet” som avgjordes 1986 i arbetsdomstolen rörde arbetstagaren 
Parmar som arbetade vid Göteborgs spårvägar. Eftersom han enligt sin religion bar turban 
vägrade han att bära den föreskrivna uniformsmössan. Arbetsgivaren tillät inte detta och 
Parmar blev förflyttad till tjänstgöring på en teknisk avdelning, där han vägrade att 
infinna sig. Eftersom Parmar vägrade arbeta utan sin turban sades han slutligen upp på 
grund av arbetsvägran. Fackföreningen var överrens med arbetsgivaren om Parmars 
arbetsskyldighet och de företrädde honom inte vid arbetsdomstolen. I arbetsdomstolen 
avgjordes målet till arbetsgivarens fördel. Parmars ansågs vara skyldig att utföra det 
anvisade arbetet och hans ordervägran var enligt 7§ LAS saklig grund för uppsägning.  45 
Arbetsdomstolen berörde aldrig den religiösa faktorn.46  

Det andra ”turbanmålet” avgjordes i Stockholms tingsrätt ett år senare. 47 Målet  rörde  
arbetstagaren Singh som arbetade vid Stockholms tunnelbana som spärrvakt. På 
arbetsplatsen fanns en lokal ordningsstadga som innebar att anställda var tvungna att bära 
en viss tjänstedräkt (detta inkluderade dock inte någon huvudbonad). Singh började 
använda turban på sin arbetsplats, arbetsgivaren förbjöd detta och Singh förflyttades till 

                                                
43 Fahlbeck, 2011, s. 26. 
44 Fahlbeck, 2011, s. 83. 
45 AD 1986:11, s. 81-94. 
46 Fahlbeck, 2002, s. 506-507. 
47 DT 536/87, T 3-107-86, den 11 juni 1987. 
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ett arbete utan krav på arbetskläder. Arbetsgivaren och fackföreningen var överens om att 
omplaceringen var acceptabel. I tingsrätten klargjordes att även om 
kollektivavtalsparternas uppfattning om kollektivavtalet är bindande, kan den i vissa fall 
komma i konflikt med andra betydelsefulla intressen, som rätten till religionsfrihet enligt 
regeringsformen. Arbetsgivarens intresse som var att allmänheten snabbt skulle se vem 
som var anställd av trafikföretaget ställdes mot Singhs religiösa intresse. Tingsrättens 
avgörande innebar att omplaceringen av Singh inte var giltig. Avgörandet stämmer väl 
överens med praxis från Europakonventionen vid denna tidpunkt.48 

Rätten att avstå från vissa arbetsuppgifter på grund av sin religiösa övertygelse 
behandlades i AD 2005:2149. Fallet handlade om A.Ö som arbetade som äldreaktiverare 
på ett äldreboende. A.Ö vägrade, med hänvisning till sin tro som Jehovas vittne, att delta i 
aktiviteter på äldreboendet som att klä julgranen, dansa kring midsommarstången eller 
måla påskägg. A.Ö vägrade även att koka kaffe när det kom körer från kyrkan för att 
detta var att betrakta som ett samarbete med Svenska kyrkan. A.Ö fråntogs sitt uppdrag 
som äldreaktiverade och hennes anställning avslutades. Hon förde därefter talan mot 
arbetsgivaren där hon hävdade att hon blivit diskriminerad på grund av sin 
trosuppfattning, samt att uppsägningen var att betrakta som ett avsked från 
arbetsgivarsidan. Målet avgjordes enligt dåvarande diskrimineringslag, lag om åtgärd mot 
etnisk diskriminering i arbetslivet.50 Arbetsdomstolen fann att det var ostridigt mellan 
parterna  att  A.Ö  hade  fråntagits  sitt  uppdrag  som  aktiverare  på  grund  av  sin  
trosuppfattning. För att detta ska vara diskriminerande krävs dock att en annan person, 
utan någon specifik trosuppfattning, som vägrade utföra arbetsuppgifter skulle behandlats 
annorlunda. Arbetsdomstolen fick i brist på jämförelseperson göra en hypotetisk 
bedömning, där det anfördes att: 

”A.Ö. inte kan anses ha blivit behandlad mindre förmånligt av bolaget än en person med 
annan etnisk tillhörighet i en likartad situation skulle ha blivit behandlad, dvs. enligt 
domstolens mening skulle bolaget även ha fråntagit en annan anställd, som av någon annan 
anledning än etnisk tillhörighet på samma sätt hade vägrat utföra arbetsuppgifterna, 
uppdraget som aktiverare.”51 

Varken arbetsdomstolen eller A.Ö åberopade Europakonventionen, utan tvisten blev ett 
fall som avgjordes enligt rådande lag om etnisk diskriminering. I detta fall bör det inte ha 
varit av betydelse, A.Ö hade heller inte erhållit något skydd enligt Europakonventionens 
artikel 9.52 Avgörandet i målet blev att avskedandet blev ogiltig förklarat, för övrigt 
ogillade domstolen A.Ös talan, och den lämnades utan bifall. 

Ett annat uppmärksammat mål är det så kallade ”handskakningsfallet” som avgjordes i 
Stockholms tingsrätt mellan Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsförmedlingen. 53 
Saken rörde A.C som är en muslimsk man. A.C hade fått anvisningar till ett 
arbetsmarknadsprogram där en praktikperiod ingick. När A.C skulle presentera sig på 
                                                
48 Fahlbeck, 2002, s. 507-508. 
49 AD 2005:21, s. 152-165. 
50 SFS 1999:130 
51 AD 2005:21, s. 162. 
52 Fahlbeck, 2011, s. 85-87. 
53 Mål T 7324-08, dom 2 februari 2010. 
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företaget vägrade han ta den kvinnliga företagsledaren i hand, vilket han förklarade med 
att det var emot hans religion att ta okända kvinnor i hand. Det var stridigt mellan 
parterna hur A.C uppträdde vid tillfället. Efter en tid återkallades anvisningen till 
programmet, vilket innebar att A.C fick sin A-kassa indragen. DO förde talan för A.C och 
hävdade att det rörde sig om direkt diskriminering. Arbetsförmedlingen hävdade att de 
inte skulle ha behandlat någon annan person annorlunda och att beslutet om återkallelsen 
inte enbart berodde på att A.C vägrat skaka hand med den kvinnliga företagsledaren utan 
även på hur A.C hade uppträtt överhuvudtaget vid mötessituationen.54 Stockholms 
tingsrätt avgjorde att direkt diskriminering hade förelegat, och A.C tilldömdes ett 
skadestånd på 60 000 kr. I praxis från Europakonventionen finns det i nuläget inget 
avgörande som berör vägran att skaka hand på grund av religiös övertygelse. Det kan 
dock framhållas att annan praxis talar för att denna typ av vägran inte skulle kunna 
omfattas av Europakonventionens artikel 9.55  

3.2 Avgöranden från Europakommissionen 
Europakommissionen avgjorde 1981 ett mål56 mellan Ahmad och Storbritannien, även 
kallat ”fallet om den muslimske läraren”.57 Målet rörde den muslimske mannen Ahmad 
som arbetade som lärare hos en offentlig skolmyndighet. För att kunna delta i 
fredagsbönen i sin moské ville han vara borta från sin arbetsplats varje fredag. Det fanns 
inga särskilda villkor i Ahmad anställningsavtal som tillät denna typ av frånvaro från 
arbetet som lärare, men vid arbetet på vissa skolor hade rektorn tillåtet att Ahmad var 
frånvarande under en kortare tid på fredagen för att bevista bönen i moskén. Då det inte 
hade funnits möjlighet till detta hade han erbjudits att få be ensam i skolan. Ahmad fick 
en anställning vid en skola där det inte medgavs ledighet på grund av verksamhetens 
bedrivande. Ahmad blev i stället erbjuden en deltidstjänst som innebar att han skulle 
kunna delta i fredagsbönen, men han tackade nej och sade upp sig. Målet avgjordes till 
fördel för Storbritannien och Kommissionen ansåg därmed att inget brott hade skett mot 
rättigheten enligt Europakonventionens artikel 9 om religionsfrihet.58 

Ahmads fall ger anledning till många kommentarer. För det första gäller det de positiva 
åtgärder, som behandlas noggrant av Kommissionen. På en skola hade Ahmad fått 
tillåtelse att bevista fredagsbönen, men när det på en annan skola uppstod ”allvarliga 
svårigheter”,59 som innebar verksamhetshinder, var det inte möjligt att ge Ahmad 
tillåtelse att vara frånvarande under tjänstgöringen. Kommissionen menade med detta att 
skolmyndigheten hade försökt ta hänsyn till Ahmads religionsutövning.60 Avgörandet i 
detta mål har visat att artikel 9 inte bara innebär ett skydd mot intrång, den föreskriver 
också positiva förpliktelser till en viss gräns för att underlätta religionsutövningen. 
Kommissionen klargör att artikel 9 främst skyddar individen mot intrång av staten, men 

                                                
54 Mål T 7324-08, s. 17. 
55 Fahlbeck, 2011, s. 89. 
56 Kommissionen mål 8160/78, beslut 12 mars 1981. 
57 Fahlbeck, 2011, s. 36. 
58 Kommissionens mål 8160/78, s. 38, p. 28-29. 
59 Kommissionens mål 8160/78, s. 37, p. 21. 
60 Fahlbeck, 2011, s. 38-39. 
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med detta följer också positiva åtgärder för att främja individers religionsfrihet.61 Detta 
innebär att det kan krävas av staten eller dess organ att de ska vidta positiva åtgärder.62  

I målet mellan Karaduman och Turkiet63 behandlade Kommissionen en kvinnlig students 
rätt till att bära slöja vid ett examensbevis (som innehöll ett fotografi). Karaduman 
studerade vid ett statligt, sekulariserat universitet. För att få ut sitt examensbevis krävdes 
att Karaduman lämnade in ett foto utan slöja. Universitetet hade strikta regler om att 
ingen huvudbonad fick bäras samt att håret skulle vara välklippt. Karaduman förde 
ärendet vidare men utan framgång. Kommissionen konstaterade att artikel 9 i 
Europakonventionen främst skyddar privata och personliga övertygelser och inte de 
gärningar som är motiverade av denna religiösa övertygelse och sker i offentligheten.64 
Avgörandet föranleder en del synpunkter. Kommissionen bygger sitt beslut dels på att 
Karaduman självmant hade börjat vid universitetet, dels på hur andra studenter skulle 
påverkas av att vissa bar religiösa plagg eller symboler och att syftet med universitetets 
strikta regler var att skydda sin republikanska och sekulära individualitet. Karaduman 
hävdade att det inte var förenligt med hennes religion att visa sig utan slöja. Den negativa 
religionsfriheten var inget som universitetet hade åberopat men i avgörandet anförde 
Kommissionen den på eget hand. Den åsyftade att skydda två parters rätt till negativ 
religionsfrihet: universitetets samt övriga studenters. Enligt Kommissionen innebar ett 
tillåtande av slöja vid universitetet en påtryckningseffekt på de studenter som inte utövar 
sin religion eller tillhör en annan sådan.65 

3.3 Avgöranden från Europadomstolen 
Fallet Kokkinakis mot Grekland66 har haft stor betydelse för praxis från 
Europadomstolen, och uttalanden från målet har blivit stilbildande och har kommit att 
kallas för Kokkinakis-principerna. Målet berör den grekiske medborgaren Kokkinakis 
som tillhörde Jehovas vittnen. Vid upprepade tillfällen hade han försökt värva personer 
till  Jehovas  vittnen  och  på  grund  av  detta  blivit  arresterad.  Det  ansågs  ha  skett  en  
kränkning av artikel 9, första delen. Målet avgjordes till Kokkinakis fördel och 
Europadomstolen fann att Grekland hade kränkt rättigheterna i artikel 9, andra delen. 
Avgörandet har kommit att få stor betydelse för framtida mål genom de principuttalanden 
domstolen gjorde. De tre viktiga principerna som Europadomstolen fastslår är att artikel 9 
omfattar både den positiva religionsfriheten (rätten till religion) men också den negativa 
religionsfriheten, rätten att inte ha någon religiös övertygelse (rätten från religion). För 
det andra klargörs att artikel 9 inte enbart skyddar den enskilda övertygelsen utan även 
rätten att manifestera denna öppet. Slutligen redogör domstolen för att i ett samhälle med 
många olika religiösa övertygelser kan religionsfriheten behöva begränsas, detta med 
hänsyn till andra.  Europadomstolen visar att det är tillåtet med begräsningar av 

                                                
61 Kommissionens mål 8160/78, s. 33, p. 3. 
62 Fahlbeck, 2002, s. 495. 
63 Kommissionens mål 16278/90, beslut 3 maj 1993. 
64 Kommissionens mål 16278/90, s. 93. 
65 Fahlbeck, 2011, s. 44-46. 
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religionsfriheten enligt artikel 9, andra del.67 Straffet som Kokkinakis tilldömdes hade 
stöd i lag och hade som avsikt att skydda andra individers rättigheter. Vid avgörandet 
ansågs dock denna inskränkning i religionsfriheten vara oproportionerlig och därmed var 
den inte nödvändig i ett demokratiskt samhälle.68 

Betydelsen av den negativa religionsfriheten visas tydligt i Europadomstolens avgörande 
i målet Buscarini och andra mot San Marino.69 Situationen handlade om två nyvalda 
ledamöter till parlamentet i San Marino. Dessa ombads att avlägga ed och med detta 
”svärja på de Heliga Evangelierna” att de skulle lyda konstitutionen. De två 
parlamentsledamöterna avlade eden men hänvisade inte till Evangelierna. De hävdade 
sedan att deras rätt till religionsfrihet enligt artikel 9 hade kränkts på grund av denna 
omständighet. Regeringen i San Marino framförde att eden som ledamöterna ombads läsa 
hade förlorat sin religiösa karaktär och att dennes innebörd nu snarare var historisk och 
traditionsenlig. Europadomstolen betonade i sitt utlåtande att artikel 9 är en betydelsefull 
grundpelare i ett demokratiskt samhälle och att den inte enbart skyddar troende utan även 
de som väljer att stå utanför. Religionsfriheten innebär friheten att ha en religiös 
övertygelse likväl som att inte ha någon, och att få ge uttryck för denna eller att välja att 
inte manifestera den.70 Europadomstolens avgörande visar att det rör sig om en fast praxis 
där den negativa religionsfriheten upprätthålls.71 

3.4 Sambandsprincipen 
Arrowsmithprincipen (som i denna uppsats benämns sambandsprincipen) bygger på 
målet från Europakommissionen mellan Arrowsmith och Storbritannien.72 Fallet berörde 
en pacifist, Arrowsmith, som delade ut flygblad till brittiska soldater med indirekta eller 
direkta uppmaningar om att inte delta i tjänstgöringen på Irland. I avgörandet framgick att 
handlingen som innebar att dela ut flygblad inte kunde ha det samband mellan handling 
och religion som krävdes. Detta var det första avgörandet rörande artikel 9 som gjorde en 
tydlig uppdelning mellan manifestation och motivation.73  

Denna princip har varit väl använd i andra mål där Kommissionen har kommit fram till 
att det inte funnits någon kränkning av artikel 9. I ett annat avgörande som också rörde 
utdelning av flygblad74 anförde Kommissionen ett liknande resonemang. Målet rörde en 
man som på grund av sin religiösa övertygelse var emot aborter och delade ut flygblad 
med bilder på aborterade foster utanför en abortklink. När han förbjöds att fortsätta med 
detta hävdade han att hans religionsfrihet enligt artikel 9 hade kränkts. I avgörandet 
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kommenterade Kommissionen att detta handlade inte gav uttryck för någon tro i den 
mening som skyddas av artikel 9.75  

Denna princip har visat att alla handlingar som påstås ha en religiös innebörd inte är 
omfattade av skyddet för den enskilda att manifestera sin religion. Det finns ett krav på 
ett sambandsrekvist för att uttrycken ska kunna omfattas av forum externum. Detta krav 
innebär att manifestationen och religionen ska ha en mycket nära förbindelse.76 Genom 
Arrowsmith-fallet utvecklade Kommissionen ett ”nödvändighetstest”, också kallat 
Arrowsmithtestet. Detta innebar att den enskilda individen måste kunna visa att han eller 
hon var tvungen att handla eller uttrycka sig på ett visst sätt på grund av sin religiösa 
övertygelse.77 När Kommissionen eller domstolen använder sig av Arrowsmithtestet är 
det för att avgöra om en enskild handling beror på individens religion eller på dennas tro. 
Detta avgörs på ett objektivt sätt och varken Kommissionen eller domstolen har tagit det 
som individen hävdar angående sin tro eller religion i beaktning. Individens egen åsikt 
har inte varit av stor betydelse för hur avgörandet blir. Kritiska röster har hävdat att 
Kommissionen och domstolen till för stor del själva bestämmer och avgör hur kraven från 
en religion eller tro ser ut, detta utan att uppmärksamma den enskildes egna åsikter om 
sin tro.78  

                                                
75 Kommissionens mål, 22838/92, s. 3. 
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4. Motstridiga intressen − en 
diskussion  

I detta kapitel diskuteras problem som kan uppstå rörande religionsfrihet i arbetslivet. 
Praxis från Arbetsdomstolen, Europakommissionen samt Europadomstolen kopplas 
samman för att tydliggöra vilka situationer arbetstagare och arbetsgivare kan hamna i på 
en arbetsplats. Kapitlet belyser även arbetsgivarens åtagande i en anställningssituation, 
krav på aktiva åtgärder samt anställningsavtalets betydelse.  

4.1 Problemen med religionsutövning i arbetslivet 
Det finns en rad praktiska vardagssituationer där det kan uppstå problem med individers 
olika religiösa övertygelser. Europadomstolen har ännu inte berört mål som rör alla dessa, 
men problematiska situationer skulle kunna vara toaletter och hygienutrymmen, bön och 
andaktsrum, hälsningsformer, ledighet, arbetsuppgifter, identitetshandling med foto, 
personalmatsalar och mat samt klädesplagg och personlig utsmyckning.79 I Sverige är det 
främst frågan om tillåten klädsel på arbetsplatserna som har orsakat svårigheter för 
arbetsgivare.80  

4.1.1 Klädsel 

I Sverige kom det första avgörandet rörande klädsel på arbetsplatsen i mitten av 1980-
talet. De målen behandlade sikhernas rätt att bära turban.81 De klädesplagg med religiös 
innebörd som fått störst uppmärksamhet är den muslimska slöjan och sikhernas turban. 
På en arbetsplats där en person väljer att bära slöja påverkas alla runtomkring. Kollegor 
och arbetsgivare påverkas då de blir utsatta för den religiösa manifestationen, denna är 
också påtvingad eftersom de sällan gett sitt samtycke. Kunder kan också påverkas, men 
de har oftast valet att till exempel gå till en annan affär och därmed undvika det religiösa 
uttrycket.82  

Enligt 3 kap 4§ DiskrL finns krav på att arbetsgivaren ska anpassa arbetsplatsen så att 
denna ska lämpa sig för alla arbetstagare, vilket gäller även för personer med olika typer 
av religion. Att arbeta med aktiva åtgärder för att förbättra arbetsförhållanden kan enligt 
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DO innebära att möjliggöra bärandet av turban och slöja. Vid arbetsplatser med speciell 
arbetsklädsel eller särskild skyddsklädsel kan ett alternativ vara att ta fram en huvudduk 
eller turban i företagets färger som kan bäras som en del av arbetsklädseln. Att arbeta på 
detta sätt innebär enligt DO att diskriminering kan förebyggas.83 

En uppmärksammad undersökning från Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) visar 
att sju av tio arbetsgivare inte skulle välja att anställa en person som bär slöja eller turban. 
Undersökningen berörde vilka egenskaper arbetsgivaren valde och valde bort vid 
anställandet av ny personal. SEB lät sin företagspanel, som består av 1300 företag av 
olika storlek, svara på frågan: Hur ser du på att anställda har synliga attribut som religiöst 
betingade klädesplagg (såsom slöja, turban)? 40 % av de som svarade angav 
svarsalternativet ”otänkbart”, 32 % svarade ”helst inte”, resterande del angav att de inte 
hade några synpunkter på detta. Det största motståndet mot att anställa en person med 
religiös klädsel tycks finnas i mindre företag med under nio anställda. Där valde fyra av 
fem svarsalternativen ”otänkbart” eller ”helst inte”.84  

Professor Fahlbeck menar att rätten att bära slöja inte är större än arbetskamraternas rätt 
att slippa se denna, och stödjer detta uttalande på praxis från Europadomstolen. Kvinnor 
som vänder sig till Europadomstolen för att få ha slöja möter många gånger en omgivning 
som kräver att inte få ta del av denna religiösa manifestation. Kritik som riktas mot 
Fahlbecks uttalande hävdar att det inte går att ställa en positiv och en negativ rättighet 
emot varandra i ett ”nollsummespel” utan någon form av gråzon i mitten. De menar 
vidare att de mänskliga rättigheterna inte kan tolkas på ett sätt där den negativa 
religionsfriheten tar ut den positiva.85  

Institutet för arbetsmarknads – och utbildningspolitisk  utvärdering (IFAU) genomförde 
2012 en experimentell studie av rekryteringsprocessen.86 Målet var att se till vilken som 
är ”den rätta” profilen för att få ett jobb. Resultatet visar att arbetsgivare bland annat 
väljer bort sökande till en tjänst som är icke-européer, muslimer och judar.87 Detta 
resultat visar ett motstånd från arbetsgivarsidan att anställa sökande som bland annat har 
vissa religiösa övertygelser. 

4.1.2 Ledighet 

I det tidigare nämnda målet rörande den muslimske läraren Ahmad aktualiseras problemet 
med krav på ledighet för att få delta i fredagsbönen. Skolan hade försökt vidta positiva 
åtgärder för att möjliggöra att Ahmad kunde vara frånvarande från sin arbetsplats under 

                                                
83 http://do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Arbetsforhallanden/ 
84 Undersökning publicerad i metro, http://www.metro.se/metrojobb/foretagare-inga-slojor-pa-
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85 Artikel ”-Därför kan slöja förbjudas på jobbet”, http://www.lag-
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86 IFAU – vad är rätt profil för att få ett jobb?, rapport 2012:13. 
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bönestunden, men när det uppstod ”allvarliga problem” kunde detta inte längre ske.88 
Arbetsgivarens positiva åtgärder diskuteras vidare i avsnitt 4.2.2.  

I Sverige har det diskuterats huruvida det är tillåtet att ha bönestunder på arbetsplatsen. 
Arbetsplatser kan ha rätt att förbjuda bön i personalrummet om detta kan störa andra 
arbetstagare. Ett verkligt exempel på detta är en muslimsk man som förbjöds att utföra 
andakter i allmänna platser på sitt arbete, inga andra bönestunder kopplade till andra 
religioner var heller tillåtna. Mot denna bakgrund ansågs det inte ha inneburit en 
kränkning av mannens rätt till religionsfrihet.89 

Det kan uppstå problem om arbetstagaren önskar vara ledig för att delta i en religiös 
tillställning. Våra helgdagar är till stor del uppbyggda på den kristna traditionen och av 
dessa dagar är många arbetsbefriade. Det finns inte någon motsvarighet för andra 
religioners betydelsefulla dagar. Detta innebär att vår kalenders helgdagar/röda dagar inte 
sammanfaller med exempelvis muslimska eller judiska högtider. Enligt arbetsrättsliga 
regler finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att godkänna ledighet för att kunna delta i 
religiösa manifestationer.90 2002 förslog en statlig utredning91 att en lag som innebar 
flexibel ledighet skulle införas. Förslaget hade inte en direkt koppling till religion, men 
det är tydligt att en sådan bestämmelse skulle kunna underlätta för en stor del arbetstagare 
som önskar vara lediga för att exempelvis delta i gudtjänster eller religiösa tillställningar. 
Utredningen som presenterades har inte lett till någon lagstiftning.92 Vissa arbetsgivare 
har genom kollektivavtal valt att ge anställda med en annan religiös övertygelse möjlighet 
att byta bort kristna helgdagar och helgaftnar. Apotekets kollektivavtal är ett exempel på 
detta och målet har varit att ta till vara på mångfalden på arbetsplatserna.93 

Skulle en arbetstagare vägra att utföra arbete på vissa dagar med hänvisning till sin 
religion kan detta leda till disciplinära åtgärder från arbetsgivarens sida. Det kan även 
utgöra grund för avsked, utan att det strider mot Europakonventionen. Här ska dock ett 
krav på proportionalitet uppställas. En betydelsefull faktor när proportionaliteten i 
åtgärden bedöms är huruvida den anställde redan vid ingåendet av anställning var 
medveten om att tjänsten skulle ställa krav som var svåra att förena med hans eller hennes 
religiösa övertygelse. Arbetsgivaren kan ha rätt att kräva att arbetstagarna arbetar på 
helgdagar och dagar som kan ha religiös betydelse för vissa anställda. Det är inte säkert 
att deltagandet i en religiös högtid är skyddat av artikel 9 i konventionen.94  

DO menar att vissa krav kan ställas på arbetsgivaren om en arbetstagare önskar att få vara 
ledig för att delta i en religiös högtid. Arbetsgivarparten som ska arbeta enligt DiskrL:s 
krav på aktiva åtgärder, vilket innebär att han eller hon ska arbeta för att arbetet ska 
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lämpa sig för alla. DO föreslår att arbetsgivaren ska försöka anordna arbetet så att det är 
möjligt att byta bort kalenderns röda dagar mot andra traditioners helgdagar.95  

4.1.3 Seder och traditioner 

I februari kom avgörandet i det så kallade ”handskakningsmålet” där en muslimsk man 
fick sin aktivitetsersättning indragen på grund av att han vägrat ta en kvinnlig 
företagsledare i hand. Detta motiverades med att det var emot hans religion att ta okända 
kvinnor i hand. DO drev målet i tingsrätten där målet avgjordes till deras fördel.96  

Fallet fick mycket stor uppmärksamhet och både journalister och jurister har debatterat 
utfallet. Professor Fahlbeck anser att domen inte faller under skyddet för religionsfriheten 
och att den aldrig skulle hålla vid ett avgörande från Europadomstolen. Ett vägrat 
handslag faller under det tredje ledet i religionsfrihet och skyddas därför inte av 
Europakonventionen, handlingen är inte motiverad av religionen men inte nära 
sammankopplad med denna. Arrowsmithprincipen visar även på samma resultat, 
handlingen att vägra ta någon i hand är motiverad och påverkad av den skyddade 
trosuppfattningen, men handlingen som sådan ger inte uttryck för denna åsikt och därför 
skyddas den inte av artikel 9 i Konventionen. Det finns inget prejudikat från 
Europadomstolen som berör just denna situation, men praxis från bland annat 
Arrowsmith mot Storbritannien97 visar att ett vägrat handslag skulle falla under det tredje 
ledet.98  

En annan situation som belyser problem i arbetslivet kan komma att uppstå vid den 
traditionsenliga muslimska fastan, ramadan. Frågan som kan uppstå är om de som deltar i 
ramadan har rätt till anpassad arbetstid under denna period. Arbetsmiljöverket klargör att 
det inte finns ett klart ja eller nej på den frågan och att arbetstagare och arbetsgivare 
tillsammans bör försöka komma fram till en lösning. Vidare hänvisar Arbetsmiljöverket 
till arbetsmiljölagen99 3 kap 3§ som innebär att arbetsgivaren ska anpassa 
arbetsförhållandena med hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. 
Även 2 kap 1§ som beskriver att arbetstagaren själv ska kunna medverka i utformning av 
sin arbetssituation, kan vara relevant i det här fallet.100 

4.1.4 Arbetsuppgifter 

Vissa arbetsuppgifter kan vara förbjudna eller motbjudande på grund av religiösa skäl för 
vissa arbetstagare. Det kan röra sig om stamcellsforskning, aborter eller försäljning av 
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96 Se tidigare avsnitt 3.1. 
97 Kommissionens mål 7050/75, beslut 12 oktober 1978. 
98Artikel ”vägrat handslag faller inte under religionsfrihet”, 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/vagrat-handslag-faller-inte-under-
religionsfrihet_4321063.svd 
99 SFS 1977:1160. 
100 http://www.av.se/fragorochsvar/525.aspx 
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preventivmedel. I Sverige aktualiserades hur arbetsuppgifter kan innebära ett problem 
med religionsfriheten i fallet med äldreaktiveraren.101  

En person som ingår ett anställningsavtal kan anses ha underkastat sig de krav som gäller 
för anställning. Detta innebär att denna arbetstagare har medgivit att hans eller hennes rätt 
till religionsfrihet kan komma att bli inskränkt. Mot denna bakgrund kan arbetstagaren 
inte vägra att utföra en uppgift som förekommer på arbetsplatsen. Skulle arbetsgivaren 
vidta disciplinära påföljder för denna arbetsvägran skulle detta inte strida mot artikel 9 i 
konventionen.102  

Debatten idag rör till stor del huruvida läkare och sjuksköterskor ska ha rätt att vägra att 
utföra abort på grund av sin religiösa övertygelse.103 Europarådets resolution 1763 ger 
läkare, sjuksköterskor och hela sjukhus rätt att vägra att utföra abort, med hänvisning till 
samvetsfriheten.104 Resolutionen menar att konventionsländerna har en skyldighet att 
respektera arbetstagare som erbjuder medicinsk vård rätt till tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet. Det är dock viktigt att poängtera att en resolution som denna inte är 
juridiskt bindande.105 

En annan intressant aspekt som berör situationer när arbetstagare vägrar att utföra vissa 
arbetsuppgifter är arbetsskyldigheten. Detta kommer behandlas mer ingående i nästa 
avsnitt som handlar om arbetsgivarens roll.    

4.2 Arbetsgivarens roll 
Arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller att skapa en arbetsmiljö som är lämplig för 
alla arbetstagare oavsett religion eller annan trosuppfattning. Kraven på detta regleras 
främst i DiskrL:s 3 kapitel. I och med anställningsavtalet följer vissa skyldigheter för 
arbetsgivaren som att exempelvis arbeta med aktiva åtgärder. Arbetstagaren å andra sidan 
har också plikter, som involverar en arbetsskyldighet. 

4.2.1 Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet 

Arbetsgivarens roll på en arbetsplats är att leda och fördela arbetet bland de anställda. 
Detta innebär att arbetstagaren måste utföra alla arbetsuppgifter som är inom 
kollektivavtalsområdet och som är inom dennes kompetens. Det kan sägas att 
arbetsgivaren har rätt att besluta vilka arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra, samt var 
de ska utföras och när. Detta ligger inom arbetsledningsrätten. Detta regleras inte genom 
lagstiftning, eftersom en sådan allmän lagregel saknas, utan bygger till stor del på 
rättspraxis.106  

                                                
101 Se tidigare avsnitt 3.1. 
102 Danelius, 2007, s. 359-360. 
103 Se bland annat artikel ”Svensk chock efter abortkritiskt beslut”, 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/svensk-chock-efter-abortkritiskt-beslut/ samt ”Rätten till abort 
undergrävs”, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-till-abort-undergravs_5552691.svd. 
104 Se tidigare avsnitt 2.2.3. 
105 Fahlbeck, 2011, s. 250-255. 
106 Källström & Malmberg, 2009, s. 214-215. 
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Det personliga avtalet mellan arbetsgivaren och dennes anställde innebär att arbetstagaren 
har skyldighet att utföra arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen.107 I och med 
anställningsavtalet har arbetstagaren en primär arbetsskyldighet som innefattar dennes 
åtagande vad det gäller arbetsuppgifter, arbetsplats och arbetstid.108 

En generell slutsats när det gäller arbetsvägran på grund av religiösa skäl är att en person 
som vet med sig själv att han eller hon inte kan utföra vissa arbetsuppgifter på grund av 
sin religion inte bör ta anställning vid en arbetsplats där dessa arbetsuppgifter existerar. 
Ett alternativ skulle kunna vara att vid anställningstillfället förhandla med arbetsgivaren 
om att slippa utföra vissa delar av de uppgifter som finns vid arbetsplatsen. Detta kan 
verka vara en stark ståndpunkt, men den ska också ses med tanke på att arbetsgivaren har 
krav på sig att vidta aktiva åtgärder för att anpassa arbetsförhållandena till varje enskild 
arbetstagare.109  

Att arbetsgivaren beordrar en arbetstagare att utföra en viss arbetsuppgift som normalt 
förekommer på arbetsplatsen kan aldrig anses strida mot god sed på arbetsmarknaden. Att 
beordras att utföra ett arbete enligt vad som är vetenskapligt beprövat kan inte heller 
strida mot god sed. En arbetstagares religiösa övertygelse är i huvudsak inte en giltig 
anledning till att vägra utföra vissa arbetsuppgifter, och att vägra detta kan vara saklig 
grund för uppsägning.110 

4.2.2 Krav på positiva åtgärder 

Arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller att skapa en arbetsplats som lämpar sig för 
alla religiösa övertygelser och personer av olik etnisk härkomst. I DiskrL står föreskrivet 
att arbetsgivaren är skyldig att arbeta aktivt med dessa åtgärder.111 Arbetsgivaren är enligt 
lag skyldig att arbeta för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare. Det 
kan röra sig om enkla och praktiska saker som att anställda ska ha möjlighet att byta om 
på arbetsplatsen eller att det ska finnas separata toaletter för män och kvinnor. Arbetet för 
att skapa en bra arbetsplats för alla innebär också att arbetsgivaren ska arbeta för att 
erbjuda arbetstagare en arbetsorganisation som innebär att arbetstider, semesterledighet 
och annan ledighet ska kunna anpassas för den enskilde arbetstagaren, inom ramen för 
arbetsgivarens organisation.112 

Kraven på positiva åtgärder från arbetsgivarsidan aktualiserades i fallet om den 
muslimske läraren.113 Positiva åtgärder hade vidtagits men när önskemålet om att vara 
frånvarande från skolan ledde till ”allvarliga problem” fick andra aktiva åtgärder ge vika 
för problemen som uppstod. Enligt artikel 9 i konventionen finns det en skyldighet för 
staten och dess organ att bidra med någon form av positiv åtgärd för att ta hänsyn till 
individens religiösa övertygelse, både när denna innebär positiv eller negativ 
                                                
107 Källström & Malmberg, 2009, s. 214-215. 
108 Källström & Malmberg, 2009, s. 216. 
109 Fahlbeck, 2011, s. 251. 
110 Fahlbeck, 2011, s. 251- 252. 
111 DiskrL 3 kap 4§. 
112 Karlsson, 2009, s. 132-133. 
113 Kommissionen mål 8160/78, beslut 12 mars 1981. 
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religionsfrihet.114 Kravet på åtgärder från arbetsgivarparten är situationsanpassat och 
omfattningen av denna skyldighet beror på flera olika faktorer. Praxis har visat att ju 
större motstående intressen som har funnits desto lägre krav har ställts på arbetsgivaren 
att vidta aktiva åtgärder. Motstående intressen kan vara av verksamhetskaraktär och 
innebära att verksamheten måste kunna bedrivas på ett godtagbart och hållbart sätt. I den 
muslimska lärarens fall gick gränsen för arbetsgivarens aktiva åtgärder vid punkten då 
”allvarliga problem” uppstod och därmed fick verksamhetens intresse gå före.115  

Det motstående intresset skulle även kunna tänkas vara rätten att stå utanför, då det 
uppkommer en konflikt mellan positiv och negativ religionsfrihet. I situationer som denna 
kan kravet på arbetsgivarens positiva åtgärder helt försvinna eftersom sådana åtgärder 
skulle främja den positiva religionsutövningen och därmed inkräkta på andras negativa 
religionsfrihet. Om dessa två intressen ställs mot varandra innebär det att kraven på 
åtgärder inte längre finns.116 Detta syns i avgörandet från Kommissionen i målet om 
Karaduman, där diskuteras det inte ens kravet på aktiva åtgärder, som skulle kunna 
tillmötesgå studentens önskan att få bära huvudduk.117  

4.2.3 Anställningsavtalets betydelse 

Det frivilligt ingångna avtalets betydelse har lyfts fram som en viktig faktor i avgöranden 
från Europakommissionen och Europadomstolen. Det är tydligt i praxis att en sådan 
frivillig anslutning till ett arbete eller till en skola är av stor betydelse för utgången i 
domstolens avgörande. Det som främst har betonats är att anslutningen har skett på egen 
vilja, och att valet funnits att välja en arbetsplats eller skola där problem med 
religionsutövning inte skulle uppstå.118  

I målet Karaduman mot Turkiet119 anförde Kommissionen att i och med anslutningen till 
universitetet underkastade sig Karaduman att följa de föreskrivna reglerna som gällde. 
Hon valde självständigt att förlägga sin utbildning till ett sekulariserat universitet och 
denna frivilliga anslutning innebar att hennes religionsfrihet begränsades med hänsyn till 
andra studenters negativa rätt att stå utanför och inte behöva utstå påtryckningar.120 

I avgörandet rörande den muslimske läraren Ahmad121, framför Kommissionen ett 
liknande resonemang. Det konstaterades att en arbetstagare inte kan bortse från de 
avtalsförpliktelser som finns med anledning av religiösa krav. I detta fall hade inte 
arbetstagaren vid avtalstillfället upplyst motparten om de religiösa kraven på att få vara 
ledig under fredagen för att bevista fredagsbönen. Vidare framfördes att Ahmad under 
tidigare perioder hade accepterat att han på grund av sitt anställningsavtal var tvungen att 
vistas på skolan under skoldagen, och att detta medförde att han inte kunde medverka vid 
                                                
114 Fahlbeck, 2011, s. 153. 
115 Fahlbeck, 2011, s. 153-154. 
116 Fahlbeck, 2011, s. 155. 
117 Kommissionens mål 16278/90, beslut 3 maj 1993. 
118 Fahlbeck, 2011, s. 163-165. 
119 Kommissionens mål 16278/90, beslut 3 maj 1993. 
120 Kommissionens mål 16278/90, s. 108. 
121 Kommissionens mål 8160/78, beslut 12 mars 1981. 
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fredagsbönen.122 Vid tillämpningen av Ahmads avtal hade skolmyndigheten valt att 
bortse från hans religionsfrihet123. Kommissionen ansåg att behandlingen av Ahmads fall 
hade stöd av anställningsavtalet och därmed hade skolan inte åsidosatt skyldigheten att ta 
hänsyn till hans rätt till religionsfrihet.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 Kommissionens mål 8160/78, s. 35, p. 9. 
123 Kommissionens mål 8160/78, s. 36, p. 18. 
124 Kommissionens mål 8160/78, s. 38, p. 22. 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer mina tankar och åsikter kring ämnet religionsfrihet i arbetslivet att 
presenteras. Analysens syfte är att diskutera de frågor som ställdes vid uppsatsens början 
samt  att  försöka  komma  fram  till  slutsatser  och  generella  principer.  Avsnittets  mål  är  
således att besvara mina frågeställningar. Detta kommer göras mot en bakgrund av 
lagstiftning, rättspraxis och andra rättskällor som tidigare redogjorts för i uppsatsen. 

5.1 Olika kolliderande intressen 
På en arbetsplats är det alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att de 
anställda ska kunna arbeta under bra arbetsförhållanden samt att detta förhållande ska 
lämpa sig för andra. I situationer när arbetstagare vill ge utryck för sin religionsfrihet 
finns det ofta ett motsatt intresse som arbetsgivaren måste ta hänsyn till. En arbetstagare 
kan vilja bära slöja på arbetsplatsen och anse sig ha rätt till detta medan andra 
arbetstagare inte vill bli exponerade för denna religiösa manifestation. Det kan också vara 
en situation där arbetstagarens önskemål om ledighet hamnar i konflikt med 
verksamhetens intresse.  

I situationer som dessa uppstår en skärningspunkt mellan arbetstagarens och 
arbetsgivarens intressen, eller mellan arbetstagaren och den övriga personalstyrkans 
intressen. Det är värt att ha i åtanke att å ena sidan har arbetsgivaren skyldighet att genom 
aktiva åtgärder verka för att den enskilde arbetstagarens positiva religionsfrihet och å 
andra sidan de övriga anställdas rätt att stå utanför, den negativa religionsfriheten.  

5.1.1 Kolliderande intressen mellan arbete och religion 

I DiskrL tredje kapitel föreskrivs att arbetsgivaren måste arbeta med aktiva åtgärder för 
att skapa arbetsförhållanden som lämpar sig för alla arbetstagare. Var gränsen går för när 
arbetsgivaren har bidragit med tillräckligt många positiva åtgärder är svårt att veta.  

Praxis ger ytterligare klarhet i vilka krav som tycks åligga arbetsgivarsidan. I fallet som 
rörde den muslimske läraren Ahmad125 gick gränsen när ”allvarliga problem” för 
verksamhetens bedrivande uppstod. Det känns förståeligt att en arbetstagares rätt till 
religionsfrihet inte ska kunna innebära att en hel verksamhet ska anpassas efter detta. Vid 
detta fall var det verksamhetens intresse som fick gå före den enskilde arbetstagarens. Ur 

                                                
125 Kommissionens mål 8160/78, beslut 12 mars 1981. 
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ett proportionalitets tänkande känns avgörandet som en självklarhet, en persons krav på 
religionsfrihet fick stå tillbaka för att verksamheten skulle kunna bedrivas på ett adekvat 
sätt. 

En annan faktor som spelade en roll i fallet var det ingånga avtalet mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren. Eftersom Ahmad inte hade uttryckt sina krav på ledighet under 
fredagen vid anställningens ingående, kunde det ses som att han på så sätt valt att inte 
utnyttja sin religionsfrihet. Vid en anställningssituation kan det dock vara förståeligt att 
den arbetssökande inte väljer att ta upp sina anspråk på ledighet på grund av sin religiösa 
övertygelse. Frågan som uppkommer är om detta innebär att arbetstagaren i praktiken har 
gått miste om sin rätt till att utöva sin frihet till religion. Väljer den arbetssökande att inte 
nämna något om sitt krav på ledighet på grund av religion så har individen därmed 
förlorat sin chans till detta. När dessa situationer uppstår anser jag inte att det bör ses som 
om arbetstagaren har förlorat sin rätt till religionsfrihet utan det snarare som att det 
anställningsavtalet som ingåts måste få gå före. 

Praxis visar att det inte enbart är denna faktor som avgör ett sådant beslut, men det kan 
spela in i hur utgången i målet blir. Ett anställningsavtal kan därmed inte innebära att en 
arbetstagare har förhandlat bort sin rätt till religionsfrihet. Det är förståeligt att en 
arbetstagare inte väljer att komma med en ”kravlista” vid ett anställningstillfälle på grund 
av risken att bli uppfattad som krävande eller ge ett negativt intryck. Det kan dock 
påpekas att när anställningsavtalet väl har ingåtts bör arbetstagaren omgående diskutera 
sina religiösa önskemål med arbetsgivaren. I Ahmads fall lade Kommissionen vikt vid att 
han under flera år i början av sin anställning inte hade kommit med några krav på ledighet 
för att bevista fredagsbönen.126 Ur ett arbetsgivarperspektiv, kan det framstå som 
egendomligt att en arbetstagare som varit anställd under flera år helt plötsligt kräver att få 
vara frånvarande under arbetstid varje fredag. I en sådan situation kanske arbetsgivaren 
kan ifrågasätta hur viktigt det är med ledighet eftersom arbetstagaren aldrig tidigare har 
kommit med krav om detta. 

I svensk rättspraxis har konflikten mellan religion och arbete uppkommit i och med att en 
anställd som tillhörde Jehovas vittnen vägrade utföra vissa arbetsuppgifter och därmed 
blev omplacerad.127 Utifrån AD:s resonemang i domen kan utläsas att det är rimligt att en 
arbetsgivare måste kunna utgå från att den som anställs för en viss tjänst kan utföra 
samtliga sysslor som är förknippat med arbetet. Slutsatsen som kan dras av denna dom är 
att om en person vet att dennes tro kan komma att innebära att denne inte kan utföra alla 
arbetsuppgifter bör personen avstå från tjänsten eller åtminstone diskutera situationen 
med arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste kunna utgå från att personen som han eller hon 
anställer kan utföra arbetet på ett adekvat sätt. En religiös övertygelse är inte direkt en 
anledning till att vägra att utföra vissa arbetsuppgifter. 

Mot bakgrund av detta resonemang kan det tyckas märkligt att det i ett modernt samhälle 
som Sverige kan finnas vårdpersonal som vägrar att utföra vissa medicinska ingrepp på 
grund av sin religion. Alla personer i Sverige ska ha rätt till all medicinsk vård som finns. 

                                                
126 Kommissionen mål 8160/78, s. 28, p. 4. 
127 AD 2005:21, s. 152-165. 
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Detta ska kunna garanteras och inte vara beroende av vilket sjukhus eller läkarmottagning 
man befinner sig på. Det ska inte heller ha någon betydelse vilken läkare eller 
sjuksköterska som utför behandlingen. En kvinna som har valt ett yrke som exempelvis 
barnmorska borde rimligtvis inte ha gjort detta om hon är emot aborter. I och med valet 
av yrke kan det tyckas att det medföljer vissa plikter. I detta fall innebär denna plikt att 
arbetstagaren ska erbjuda den vård som patienten önskar. Idag är detta inte ett problem 
som har aktualiserats i något rättsfall eller som är ett problem på arbetsplatser i Sverige, 
men det kan tänkas att Europarådets resolution128 kan komma att ha större påverkan i 
andra länder som inte har den liberala synen på aborter som vi har.  

Professor Fahlbecks åsikt är att att en läkare som vägrar utföra en abort på grund av sin 
religion inte kan bli uppsagd med hänsvisning till Europarådets resolution. Med bakgrund 
i fallet från AD rörande Jehovas vittne, har jag en annan åsikt. I det fallet klargjordes att 
en religiös övertygelse inte är en anledning att vägra att utföra arbetsuppgifter. Jag anser 
därför att en läkare som inte utför sina arbetsuppgifter ska kunna bli uppsagd eller 
omplacerad. Som tidigare klargjort måste en arbetsgivare kunna utgå från att en person 
som är anställd för en viss tjänst kan utföra alla arbetsuppgifter som tjänsten innebär. Om 
detta skulle visa sig inte vara fallet så anser jag att arbetsgivaren har rätt att säga upp 
personen eller, i den mån det är möjligt, erbjuda denne en annan tjänst med andra 
arbetsuppgifter. 

5.1.2 Kolliderande intressen mellan arbete och religiösa seder 

Det mål där denna situation har aktualiserats är i den så kallade ”handskakningsdomen”, 
där mannen som vägrade skaka hand blev vinnande part i tingsrätten.129 Debatten  som  
följde denna dom har behandlat frågan om tingsrätten verkligen kom fram till rätt 
avgörande. Det finns ingen tidigare praxis varken från svenska domstolar eller från 
Europadomstolen som behandlar situationen där en person vägrar att skaka hand med 
kvinnor med hänvisning till sin religion.  

Professor Fahlbecks åsikt om domen är att ett vägrat handslag inte skyddas av 
Europakonventionen. Det som skyddas av artikel 9 i konventionen är dels forum 
internum, själva åsikten eller trosuppfattningen, dels forum externum, vissa religiösa 
manifestationer som är nära sammankopplade med själva åsikten. Begränsningar av det 
senare kan dock vara tillåtna i enlighet med artikel 9. Fahlbeck anser att vägra att ta i 
hand hamnar under det tredje ledet, som kan ses som motiverade av religionen men som 
inte är nära sammankopplad med denna. Detta innebär att det vägrade handslaget faller 
utanför skyddet i Europakonventionen.130 Resonemanget stöds också av 
Arrowsmithprincipen, som kräver ett sambandsrekvisit för att handlingen ska kunna vara 
skyddad av konventionen.  

                                                
128 Europarådets resolution 1763, om samvetsfrihet. 
129 Mål T 7324-08, dom 2 februari 2010. 
130 Artikel ”Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet”, 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/vagrat-handslag-faller-inte-under-
religionsfrihet_4321063.svd. 



 40. 

Tingsrätten dömde till mannens fördel i målet, och mannen ansågs ha blivit diskriminerad 
på grund av sin religion. Frågan som uppkommer är hur utfallet hade blivit om en 
hypotetisk jämförelseperson hade vägrat skaka hand med en kvinnlig chef på grund av en 
annan anledning. Detta skulle antagligen leda till att arbetsgivaren inte skulle vilja ha 
denna person anställd hos dem. I tingsrätten anförde den svarande parten att problemet 
inte enbart var grundat på det vägrade handslaget utan mannens beteende överlag. 
Generellt kan det betraktas som respektlöst att vägra att ta en kvinnlig chef i hand. Seden 
i Sverige att skaka hand med nya människor är inte bara en hälsningsgest utan också ett 
tecken på respekt. Fahlbecks åsikt att en handling som innebär vägran att ta i hand med en 
kvinna inte kan anses ha ett så pass nära samband med religionen känns mycket rimlig 
och detta skulle innebära att denna handling inte åtnjuter något skydd av 
Europakonventionen. 

5.1.3 Kolliderande intressen mellan arbete och religiösa 
manifestationer  

Med religiösa manifestationer åsyftas i detta fall bärande av religiös klädsel som turban 
eller slöja på arbetsplatsen. Slöjan och turbanen är det som har kommit att diskuteras 
mest i media. ”Turbanmålen” är på grund av sin ålder inte direkt relevanta i dagens 
arbetsliv, men det är mycket intressant att se hur religionsfrihetsfrågan behandlades av 
domstolarna på 1980-talet. I arbetsdomstolens dom bortsåg man helt från den religiösa 
aspekten,  medan  den  i  tingsrättens  dom  fick  stå  i  centrum.  Det  är  också  intressant  att  
poängtera att tingsrätten valde att inte följa rättspraxis från den högsta instansen i 
arbetsfrågor utan gick på sin egen linje och dömde till fördel för arbetstagaren.  

Europakommissionens avgörande i målet Karaduman131 har kommit att bli vägledande 
gällande religiösa manifestationer i form av klädsel. Händelserna utspelade sig visserligen 
på ett universitet och inte i arbetslivet, men praxis från domen har kommit att gälla även 
på detta område. Vid bedömningen tog Kommissionen fasta på de andra studenternas 
påverkan av den religiös manifestationen. I likhet med fallet rörande Ahmad, den 
muslimska läraren, var också den frivilliga anslutningen till anställningsavtalet av 
betydelse. 

Praxis från Karaduman trycker mycket på vikten av den negativa religionsfriheten. Detta 
var inte ett argument som universitetet hade framfört, utan kommissionen lyfte själva 
fram det som en avgörande del. I arbetslivet kan det tänkas att arbetskamraternas rätt att 
få stå utanför religiösa manifestationer skulle innebära att den enskilde arbetstagarens rätt 
till religionsfrihet blir inskränkt. Kommissionen tog inte tydligt ställning till huruvida 
bärandet av slöja är en del av forum externum eller om huvudduk endast är motiverat av 
själva trosuppfattningen och därmed hamnar utanför skyddet av Europakonventionen. 
Vid det fall slöjan kan anses ha en nära sammankoppling är det ändå tillåtet att begränsa 
rätten till att bära denna med hänvisning till artikel 9 andra del.  

En fråga som uppkommer i och med diskussionen om religiös klädsel, är huruvida detta 
borde förbjudas vid arbetsplatser. I Frankrike finns i dagsläget ett sådant förbud. 

                                                
131 Kommissionens mål 16278/90, beslut 3 maj 1993. 
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Offentliganställda ska ta av sig alla religiösa symboler när de kommer till arbetet.132 En 
potentiell svårighet med detta är att det kan vara svårt att definiera vad som kan 
klassificeras som en religiös symbol. Att det inkluderar slöja och turban är självskrivet, 
men innefattar det även den kristna symbolen korset? Att införa ett slöjförbud skulle 
troligtvis påverka mångfalden i vårt samhälle negativt. De kvinnor som bär huvudduk på 
grund av sin religiösa övertygelse skulle kunna bli tvungna att välja bort att arbeta 
eftersom deras klädsel inte var tillåten. Detta skulle kunna leda till en ökad uppdelning i 
samhället och skapa ett läge där inte alla svenska medborgare kan komma ut i arbetslivet.  
 
Å andra sidan har arbetsgivare visat ett motstånd till att anställa personer som bär religiös 
klädsel enligt SEB:s undersökning. Ett förbud skulle kunna innebära att fler av dessa 
kommer ut i arbetslivet eftersom de tvingats avstå från att bära religiös klädsel och 
därmed blir mer attraktiv arbetskraft för arbetsgivarna. Detta känns dock inte som ett lika 
trovärdigt scenario som det förstnämnda. De individer som burit slöja eller turban hela sin 
vuxna ålder skulle förmodligen fortsätta med det och därmed välja bort att arbeta.  
 

5.2 Skärningspunkten mellan den negativa och den 
positiva religionsfriheten i arbetslivet 

I arbetslivet och i samhället ställs ständig den positiva religionsfriheten mot den negativa. 
Rätten till  religion står  mot  rätten att  få  stå  utanför.  Det  kan vara svårt  att  se  var  denna 
skärningspunkt går, då praxis från Europadomstolen ibland ger känslan av en starkare 
positiv religionsfrihet för kristendomen än för andra mindre religioner. 

Vi är gissningsvis relativt omedvetna om i hur stor omfattning vårt samhälle är uppbyggt 
på den kristna normen. Den största religionen i Sverige är kristendom och denna tro har 
präglat vårt samhälle och arbetsliv under flera generationer. Det kan tyckas att andra 
mindre religioner får stå tillbaka för majoritetens religiösa övertygelse. Arbetstagare kan 
ha ett kors runt halsen utan att någon reagerar men när en muslimsk kvinna bär slöja är 
situationen annorlunda. Både dessa är religiösa symboler och de kan anses vara 
likvärdiga, men avgörande från domstolar visar på en annan sanning. Praxis har visat att 
en muslimsk student inte hade rätt att bära slöja på universitet med hänvisning till andras 
rätt att slippa religiösa påtryckningar. Skulle en kristen person kunna bli förbjuden att 
använda sitt halsband med ett kors med samma hänvisning, svaret blir antagligen nej. 
Detta kan bero på att korset bärs av många människor, utan att nödvändigtvis vara menat 
som en religiös symbol som ska visa på deras trosuppfattning. 

Det kan ibland upplevas som om den negativa religionsfriheten har fått ett för stort 
utrymme i diskussionen om frihet till religion. I många mål har den enskildes rätt till 
religionsfrihet fått stå tillbaka för att andra ska slippa bli utsatta för religiös påtryckning. I 
målet rörande Kokkinakis133  utformade domstolen de så kallade Kokkinakis-principerna. 
Principerna bygger delvis på att artikel 9 i Europakonventionen skyddar både rätten till 

                                                
132 Trenning-Himmelsbach, 2012, ”Förskola fick rätt i ”slöjbråk”, 
http://www.ka.se/index.cfm?c=101798. 
133 Mål 14307/88, dom 25 maj 1993. 
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religion och rätten från religion, och att även om vissa religiösa manifestationer är 
skyddade av konventionen kan det vara möjligt att dessa måste begränsas i ett 
mångreligiöst samhälle. Detta resonemang medför en uppfattning att den negativa 
religionsfriheten ibland kan anses ha ett övertag i arbetslivet även om det i själva verket 
inte är så.  

Det är viktigt att komma ihåg att den inre kärnan (forum internum), själva åsikten och 
trosuppfattningen aldrig får inskränkas. Artikel 9 i konventionen tillåter dock 
begränsningar i det ”yttre skalet” som skyddar rätten att visa sin tro offentligt, det vill 
säga att manifestera den. Detta är nödvändigt för att en arbetsplats ska lämpa sig för alla 
arbetstagare, och det är nödvändigt i ett mångkulturellt samhälle. En anledning till att det 
kan tyckas att kristendomen ibland åtnjuter en större positiv religionsfrihet är att det 
saknas tydliga religiösa symboler. Korset är den vanligaste och denna har inte längre en 
stämpel som en religiös symbol. Den muslimska slöjan eller sikhernas turban innebär 
däremot ett tydlig religiöst ställningstagande.   

Den positiva och den negativa religionsfriheten kan liknas vid ett nollsummespel där 
ingen sida ska ha ett övertag. Fahlbeck menar dock att situationen i de nordiska länderna 
är det mer likt ett plussummespel till fördel för den positiva religionsfriheten. Det finns 
inget som ges ett övertag enligt Europakonventionen eller i den ”juridiska verkligheten”, 
men hur vardagen ser ut kan vara annorlunda.134 I det svenska arbetslivet kan det 
uppfattas som om den negativa religionsfriheten mycket sällan eller aldrig berörs. Det 
talas om den enskildas rätt till religion men inte ofta om övrigas rätt att slippa religiösa 
manifestationer och påtryckningar. Skulle en arbetsgivare förbjuda slöja på en arbetsplats 
med hänvisning till andra arbetstagares rätt att slippa påverkan, skulle förmodligen en 
stor del människor uppfatta detta som att arbetsgivaren diskriminerat kvinnas rätt att visa 
sin religiösa övertygelse. Vid en prövning i Europadomstolen skulle arbetsgivarens 
agerande antagligen inte innebära någon kränkning av den enskildes rätt till 
religionsfrihet. I den juridiska verkligheten har inte positiv religionsfrihet något övertag, 
och det finns inte heller något som tyder på detta i Europakonventionen. Dock kan den 
positiva friheten ha ett visst övertag i vårt samhälle och detta kan återspeglas i arbetslivet.  

Europakonventionen visar på att skärningspunkten mellan positiv och negativ 
religionsfrihet i slutändan hamnar på ett nollvärde. Skulle den positiva sidan få för stort 
utrymme skulle den inskränka på den negativa religionsfriheten och vise versa. Det ska 
råda ett jämviktsläge, och det är viktigt att aktivt upprätthålla detta. Även om praxis 
ibland kan ge intryck av att den negativa rätten tagit för stor plats finns det inget i artikel 
9 som tyder på detta. Begränsningarna i religionsfriheten rör aldrig individers åsikt och 
trosuppfattning utan endast deras rätt att manifestera den. Skulle rätten att ge uttryck för 
sin religion öka hade också rätten att slippa religiösa påtryckningar minskat. Det är tydligt 
att det jämviktsläge som råder också är det som är det mest optimala för att samhället och 
arbetslivet ska kunna fungera för alla människor.  

                                                
134 Fahlbeck, 2011, s. 192. 
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5.3 Avslutande reflektioner 
Som nämdes tidigare togs det i dagarna ett beslut som innebär att moskén i Fittja nu har 
kommit närmare att få tillstånd för böneutrop. Detta innebär ett steg framåt för 
religionsfriheten i Sverige, eftersom böneutrop aldrig har förekommit här tidigare. Det 
tidigare förbudet som fanns i detaljplanen anses sakna lagstöd och kan därmed inte 
tillämpas.135 Ordförande i den Islamistiska föreningen anförde ”Vi har gett mycket till 
Sverige. Nu vill vi ha lite tillbaka. Nu vill vi ha religionsfrihet.”136 Moståndet kommer 
främst från Kristdemokraterna som menar att godkänna ett böneutrop innebär att tillåta en 
religion att proklamera ett meddelande som kan komma att kränka andra grupper.137 

Detta exempel är inte hämtat från arbetslivet men belyser ändå en situation som inte är 
ovanlig när det gäller friheten att utöva sin religion. Ett intresse ställs mot ett annat. I 
första hand kan det tyckas att ett böneutrop inte är något som borde besvära någon, men 
samtidigt finns det en stor grupp människor som har rätt att stå utanför, att slippa 
påtryckningar av detta slag. I artiklarna liknar den islamistiska ordföranden böneutropet 
vid kyrkklockorna i våra svenska kyrkor, men det är inte samma sak. När kyrkans klockor 
ringer är det en del av vardagen, en del av vårt samhälle och av vår kultur och tradition. 
Många svenska kyrkor har funnits i flera hundra år, medan de moskéer som finns i 
Sverige idag alla är relativt nybyggda. Det går inte att likna kyrkklockorna vid ett 
böneutrop. Om det skulle införas skulle det bli påtagligt för en stor grupp människor som 
inte delar den åsikt eller budskap som kungörs.  

Det intressanta med detta exempel är inte om böneutrop blir tillåtna eller inte. Situationen 
visar på den problematik som uppstår när två intressen ställs mot varandra i samhället och 
i arbetslivet: friheten till och från religion.  

                                                
135Artikel ”Böneutrop från minaret kan godkännas”, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15515190.ab 
136Artikel ”Nu kan böneutrop snart bli verklighet i Botkyrka”, http://www.dagen.se/nyheter/nu-
kan-boneutrop-snart-bli-verklighet-i-botkyrka/ 
137Artikel ”Nu kan böneutrop snart bli verklighet i Botkyrka”, http://www.dagen.se/nyheter/nu-
kan-boneutrop-snart-bli-verklighet-i-botkyrka/ 
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Bilaga 1.  
 

Apotekets avtal om flexibla helgdagar 

 

2007-12-06 

Företagsavtal om möjligheten att byta ut helgdagar och helgdagsaftnar 
Som ett led i Apoteket AB:s och de fackliga organisationernas strävan att bejaka 
mångfalden inom företaget överenskommer parterna om följande. 
Om en medarbetare tjänstgör på helgdag eller påsk-, pingst-, midsommar-, jul- eller 
nyårsafton utges ersättning enligt § 6 mom. 4c.  
Medarbetare kan begära att få byta ut helgdagar och helgdagsaftnar enligt ovan mot 
motsvarande antal dagar förlagda till andra dagar under året. 
En sådan begäran skall göras hos arbetsgivaren senast 31 oktober eller senast vid tidigare 
tidpunkt enligt lokalt beslut och gälla för kommande kalenderår.  
Har sådan begäran inkommit, skall arbetsgivaren godkänna ett byte i den omfattning som 
verksamheten möjliggör tjänstgöring vid ordinarie helgdagar och helgdagsaftnar enligt 
ovan. Godkännandet gäller för ett kalenderår. Om godkänt byte av helgdagar inte kan 
fullföljas, ska lönereglering ske. 

Detta avtal gäller f o m 2008-01-01 och tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
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