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Summary 
 
 

The aim of the Essay is, using a historical perspective, traditional judicial 

method and comparative method, to examine whether the Case Law of the 

European Court of Human Rights (henceforth the ECHR) have influenced 

Swedish law in the field of freedom of religion. 

Freedom of religion have both a positive and a negative side. The 

positive side contain a right to have and practice a religion whereas the 

negative side contain the rights to not have a religion at all, nor to be 

constrained to confess one’s religious beliefs or to be forced to join a religious 

group. 

In Sweden, formal negative freedom of religion was introduced in 1951. 

The negative freedom of religion was vertical, meaning it applied to 

relationship between individual and the state. The individual had a right not be 

the subject of religious coercion. The freedom of religion is, to this day, still 

vertical. However, motions have been submitted to the constitutional 

committee that argues that the freedom of religion is indeed horizontal. 

According to ECHR Case Law, the negative freedom of religion of the 

European convention on human rights is both vertical and horizontal. Thus, it 

applies also to the relationship between individuals. The result of this is that 

individuals may have the right to not be exposed to religious manifestations of 

other individuals. The ECHR therefore weigh those opposed interests of 

exercising religion and not being exposed to religious manifestations. The  

Court often find that the negative freedom of religion weighs heavy. The Court 

may also be said to have considered Non-Christian symbols more oppressing 

than Christian symbols. 

When assessing whether a restriction on the freedom of religion is lawful, 

both Justitieombudmannen (JO) and the Swedish National Agency for 

Education have weighed those opposed interests of the negative and positive 

freedom of religion. The negative freedom of religion have been considered 

important. The positive freedom of religion is also weighed against other 

interests who are similar to the given legitimate reasons for restrictions on the 

human rights of the European Conventions. I conclude that a horizontal 

freedom of religion reduces the protection of the positive freedom of religion. 
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Given this, the scope of the right to exercise religion is wider in the Swedish 

constitution than in the European Convention. 

The conclusion of the Essay is that the ECHR Case Law have influenced 

Swedish law in the field of freedom of religion, since negative and positive 

freedom of religion are weighed, even though the Swedish constitution does 

not offer horizontal rights. The Case Law may also have influenced the 

motions of the constitutional committee. To what extent horizontal rights will 

be introduced in the Swedish constitution remains to be seen. 
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Sammanfattning 
 
 

Syftet med denna uppsats är att, med användning av ett 

rättsutvecklingsperspektiv, rättsdogmatisk metod och komparativ metod, 

besvara i vilken utsträckning Europadomstolens praxis gjort avtryck på svensk 

rättsutveckling på religionsfrihetens område. 

Religionsfriheten har en positiv och en negativ sida. Den positiva sidan 

innebär en rätt att ha och utöva sin religion, och den negativa en rätt att inte ha 

någon religion, rätt att inte av det allmänna tvingas uppge religiös tillhörighet 

samt rätt att slippa delta i religiös sammanslutning. 

I Sverige infördes formell negativ religionsfrihet 1951. Denna negativa 

religionsfrihet var vertikal, vilket innebär att den gällde i förhållandet mellan 

enskilda och staten. Den enskilde hade alltså rätt att slippa religiöst tvång från 

det allmänna. Religionsfriheten är enligt gällande rätt fortfarande vertikal. Trots 

detta har motionärer i konstitutionsutskottet hävdat att den är horisontell. 

Enligt Europadomstolens praxis är den negativa religionsfriheten enligt 

EKMR både vertikal och horisontell. Den gäller alltså också i förhållandet 

mellan enskilda. Detta medför att enskilda kan ha rätt att slippa utsättas för 

religiösa manifestationer av andra enskilda. Europadomstolen gör därför en 

intresseavvägning mellan enskildas motstående intressen av att få utöva religion 

respektive rätt att slippa utsättas för religion. Domstolen kan i denna 

bedömning sägas ha gynnat den negativa religionsfriheten och ha ansett 

ickekristna symboler mer påtryckande än kristna symboler. 

Vid bedömningen av tillåtligheten av en inskränkning i religionsfriheten 

har både JO och Skolverket gjort en intresseavvägning mellan enskildas 

positiva respektive negativa religionsfrihet. Den negativa religionsfriheten har 

då tillmätts betydelse. Den positiva religionsfriheten vägs också mot andra 

intressen som har stora likheter med de intressen som utgör legitima skäl för 

inskränkningar enligt EKMR. Jag konstaterar att utformningen av 

religionsfriheten såsom horisontell minskar skyddet för den positiva 

religionsfriheten. Detta medför att skyddet för religionsutövning enligt 

konstruktionen i RF är starkare än i EKMR. 

Arbetets slutsats är Europadomstolens praxis gjort avryck på svensk 

rättsutveckling på religionsfrihetens område på så sätt att en intresseavvägning 
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mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet görs, fastän RF inte 

ger enskilda horisontella rättigheter. Vidare kan praxis ha influerat lagförslag i 

motioner i konstitutionsutskottet. I vilken utsträckning horisontella rättigheter 

införs i RF återstår att se. 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 

Det svenska samhället står vid mötet med multireligiositet inför betydande 

utmaningar. Delar av allmänheten har framställt krav på religiös neutralitet i det 

offentliga rummet. Detta kan i rättsliga termer beskrivas som ett krav på utökat 

skydd för negativ religionsfrihet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att klargöra huruvida Europadomstolens praxis gjort 

avtryck på svensk rättsutveckling på religionsfrihetens område. Med anledning 

av syftet är frågeställningarna för uppsatsen följande: 

Har enskilda rätt till negativ religionsfrihet i förhållande till andra enskilda, 

Hur görs den rättsliga avvägningen mellan enskildas positiva respektive negativa 

religionsfrihet, och 

Har Europadomstolens praxis gjort avtryck på svensk rättsutveckling på 

religionsfrihetens område? 

 
1.3 Metod 

1.3.1 Rättsutvecklingsperspektiv 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt i vilket jag redogör för negativ religionsfrihet i 

Sverige ur ett rättsutvecklingsperspektiv. Jag använder mig av ett diakront 

perspektiv, med vilket avses att jag följer kronologin längs en tidslinje och på så 

sätt kan urskilja tidpunkter då innehållet i den negativa religionsfriheten 

förändrats. 

 
1.3.2 Rättsdogmatisk metod 

Arbetets första frågeställning syftar till att klargöra omfattningen av negativ 

religionsfrihet i gällande rätt. För att besvara denna del av frågeställningen 

används rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden är en 

tolkningslära där innehållet i gällande rätt fastställs genom tolkning av 

rättskällor samt med värdering av argument från doktrin.1 

 
 
 

 

1 Kleineman, s. 28–29. 
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1.3.3 Komparativ metod – Den funktionalistiska metoden 

För att bättre förstå hur intresseavvägning mellan positiv och negativ 

religionsfrihet kan göras i Sverige ges i uppsatsen också utrymme till att 

redogöra för hur sammanjämkning av enskildas intressen hanterats i Frankrike. 

I denna del använder jag komparativ metod. Som Valguarnera påpekar i  

Juridisk metodlära är det emellertid missvisande att tala om ”komparativ metod” 

i singularis, eftersom att det finns minst fyra centrala komparativa metoder.2 Av 

dessa fyra har jag valt att använda mig av den funktionalistiska metoden. 

 

Den funktionalistiska metoden har identifierat att en komparativ analys kan 

försvåras på grund av att de olika rättssystemen använder olika begrepp. Det är 

därför centralt att inte använda frågeställningar som utgår från begreppen i det 

egna rättssystemet. Istället ses i analysen till rättsreglernas funktion.3 Jag 

undersöker därför hur Frankrike rättsligt löser problemet att sammanjämka 

statens och individers intressen av att uttrycka, eller slippa bli utsatt för, 

religiösa manifestationer. Dessa lösningar jämförs sedan med svenska 

förhållanden. 

 

1.4 Material 

I det rättshistoriska kapitlet används äldre förarbeten och 

utredningsbetänkanden för att klargöra religionsfrihetens omfattning ur ett 

historiskt perspektiv. Prejudikat på religionsfrihetens område är nära nog 

obefintliga.4 Detta faktum påverkar kapitlet om religionsfrihetens nuvarande 

omfattning enligt RF. Förarbeten, utredningsbetänkanden och 

rättsvetenskaplig forskning på området är av stor betydelse. 

 

Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna, härefter 

EKMR, är ett levande instrument som utvecklas kontinuerligt genom 

Europadomstolens praxis. Denna praxis är därför av stor betydelse. EKMR:s 

levande karaktär medför också att förarbeten bör behandlas med stor 

varsamhet. Det ursprungliga syftet med en artikel får mindre betydelse efter 65 

års rättspraxis.5 

 
 

2 Valguarnera, s. 152. 
3 A.a., s. 153. 
4 Fahlbeck, (2011), s. 22–23. 
5 Danelius, s. 51. 
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Givet den begränsade mängden rättsavgöranden på religionsfrihetens område 

får andra källor än domar från Högsta domstolen, härefter HD, användas för 

att erhålla kunskap om rättstillämpningen. Jag använder mig därför av beslut av 

Justitieombudsmannen, härefter JO, samt Skolverket. Dessa bedriver i och för 

sig inte rättskipande verksamhet, men väl rättstillämpning. Materialet ger en 

inblick i hur begränsningar av religionsfriheten behandlas i myndigheternas 

verksamhet.6 Det är inte möjligt att dra generella slutsatser utifrån ett begränsat 

material men vissa ”tankesätt” torde kunna skönjas. 

 

I det komparativa kapitlet använder jag mig av den information om fransk rätt 

som framkommer i Europadomstolens domar. En djupare studie av fransk rätt 

hade kunnat ge en mer mångfacetterad och djupare förståelse. Givet 

uppsatsens omfattning bedömer jag ändå materialet tillräckligt och tillförlitligt 

för att kunna belysa vilka intressen som beaktas vid inskränkning av 

religionsfrihet. 

 

1.5 Forskningsläge 

Forskning på religionsfrihetens område från 1900-talets senare hälft berör till 

stor del negativ religionsfrihet.7 Att Sverige under denna tid hade statskyrka 

kan antas ha präglat den rättsvetenskapliga forskningen på området. 

Rättsfallet NJA 2005 s. 805, Åke Green, kommenterades vida i juridiska 

arbeten.8 

 
Av aktuell forskning kan särskilt lyftas fram två avhandlingar. Enkvist 

disputerade 2013 på avhandlingen Religionsfrihetens rättsliga ramar som särskilt 

berör tillåtligheten i vissa begränsningar av religionsfriheten. Zillén disputerade 

i februari 2016 på avhandlingen Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och 

samvetsfrihet: en rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård. 

 
Fahlbeck har skrivit om religionsfrihetens utrymme i arbetsliv och skola och på 

ett mycket omfattande sätt utrett Europadomstolens praxis på området. 

 
 

6 Enkvist, s. 216. 
7 För diskussion om barns negativa religionsfrihet i förhållande till sina vårdnadshavare, se Vahlne- 
Westerhäll; medlemskap i svenska kyrkan, se Bramstång. 
8 Se exempelvis Bull, Thomas, På yttrandefrihetens yttersta gren, Juridisk Tidskrift 2005/06, s. 514. 



13  

Fahlbeck har också gjort inlägg i debatten om aktuella händelser, såsom 

samvetsfrihet för vårdpersonal och vägran att skaka hand.9 

 
1.6 Avgränsning och disposition 

Uppsatsen behandlar intresseavvägningen mellan religionsfrihetens positiva 

och negativa sida, och mellan religionsfriheten och andra intressen. Jag 

undersöker dels vilka intressen som beaktas och dels vilka som ges företräde. 

Stort fokus läggs vid rättighetens utformning och utformningens betydelse för 

intresseavvägningen. 

 

I kapitel 2 beskrivs religionsfrihetens utformning i äldre rätt. Kapitel 3 och 4 

behandlar gällande rätt i RF och EKMR. Kapitel 5 behandlar myndigheters 

bedömning av begränsningar av religionsfriheten och kapitel 6 begränsningar 

av religionsfriheten i Frankrike. 

 

För att få en fullständig bild av religionsfrihetens omfattning måste också 

innebörden av, och begränsningarna i, övriga rättigheter som kan vara berörda 

undersökas. Yttrandefriheten har en central ställning eftersom den utgör ett 

moment i alla andra positiva opinionsfriheter.10 Uppsatsen rymmer emellertid 

inte en diskussion om de andra positiva opinionsfriheterna. 

 

Två teman med hög aktualitet är samvetsfrihet för vårdpersonal och 

yttrandefrihet i religiösa sammanhang. Dessa teman behandlas inte i denna 

uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Se Fahlbeck, (2002) och (2011), om religionsfrihet i arbetslivet i allmänhet; se Fahlbeck, (2014), om 
religionsfrihet för vårdanställda och vägran att skaka hand. 
10 Holmberg, s. 87. 
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2. Den negativa religionsfrihetens rättsutveckling i Sverige 
 
 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva religionsfrihetens utveckling i Sverige 

fram till 1974 års RF. Åren före 1951 beskrivs översiktligt medan åren därefter 

behandlas mer utförligt.11 Jag kommer att redogöra för hur religionsfriheten vid 

olika tillfällen definierats rättsligt samt klargöra vem den enskilde hade 

religionsfrihet från, d.v.s. om religionsfriheten var vertikal (förhållandet staten-

enskilda) eller horisontell (förhållandet individ-individ). 

 

2.2 Före år 1951 

Religionsfriheten före 1951 varierade beroende på vilken religion någon ansågs 

tillhöra. Religionsfriheten var begränsad för svenska kyrkans medlemmar 

medan viss tolerans visades bl.a. judar.12
 

 
År 1860 medgavs även svenska kyrkans medlemmar viss positiv 

religionsfrihet. ”Främmande trosbekännare” kunde få utträda ur svenska 

kyrkan för att i stället inträda i ett annat, av konungen godkänt, trossamfund. 

Enskilda saknade på grund av kravet på inträde i ett annat trossamfund 

formellt negativ religionsfrihet. Mot slutet upprätthölls kravet dock inte i 

praktiken, eftersom staten i låg utsträckning kontrollerade att medborgarna 

efter utträdet inträdde i ett annat trossamfund.13
 

 
Den positiva religionsfriheten utreddes kontinuerligt under första halvan av 

1900-talet. Avvisande remissuttalanden medförde att religionsfrihet infördes 

fullt först 1951 genom religionsfrihetslagen.14 Sammanfattningsvis fanns före år 

1951 viss positiv religionsfrihet medan formell negativ religionsfrihet saknades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Denna indelning motiveras med att riksdagen 1951 antog en lag som, trots att viss religionsfrihet funnits 
även i 1809 års regeringsform, revolutionerade religionsfriheten i Sverige. 
12 Enkvist, s. 61, 67. 
13 Prop. 1951:100, s. 30ff.; Enkvist, s. 60. 
14 Enkvist, s. 66. 
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2.3 1951 års religionsfrihetslag 

Religionsfrihetslagen (SFS 1951:680) antogs av riksdagen 1951.15 I 

religionsfrihetslagen tillerkändes för första gången envar rätt att fritt utöva sin 

religion (se bilaga 1).16
 

 
Förslaget till religionsfrihetslag behandlades i prop. 1951:100. Till grund för 

propositionen låg ett betänkande av Dissenterlagskommittén.17 Varken 

propositionen eller betänkandet använder termerna positiv respektive negativ 

religionsfrihet för att beskriva religionsfrihetens omfattning. 

Departementschefen anförde emellertid i prop. 1973:90 att 4§ 

religionsfrihetslagen bör anses ge uttryck för vad som idag kallas negativ 

religionsfrihet.18 Religionsfriheten omfattade enligt religionsfrihetslagen frihet 

att utöva religion, frihet att sammansluta sig för religiös gemenskap samt rätt 

att helt stå utanför trossamfund. 

 

Varken ordalydelsen i religionsfrihetslagen eller dess förarbeten säger explicit 

om religionsfriheten är horisontell eller vertikal. Lagförslagen i propositionen, 

som förutom religionsfrihet också innehåller förslag om främmande 

trosbekännares rätt att tillträda allmän tjänst, samt i skilda hänseenden 

jämställdhet mellan trossamfunden, rör emellertid sammantaget statens 

förhållande till enskilda individer och sammanslutningar. Propositionen präglas 

av synsättet att staten borde avlägsna de hinder som förelåg för enskildas fria 

religionsutövning vid tiden för lagstiftningsarbetet.19 Detta synsätt kan sägas ge 

uttryck för att individer har rätt till frihet från staten. Religionsfriheten, så som 

den uttrycktes i religionsfrihetslagen, kan således sägas ha varit vertikal. 

 

2.4 1974 års RF 

Regeringsformen (SFS 1974:152) innehöll en bestämmelse om religionsfrihet (2 

kap 4 § RF, se bilaga 2). Religionsfrihetslagen tillämpades parallellt med RF 
 
 
 
 
 

 

15 Riksdagens skrivelse 1951:280. 
16 5 § behandlar frihet att inrätta kloster, 6-12 §§ medlemskap i svenska kyrkan och 13-16 §§ 
särskilda bestämmelser. 
17 SOU 1949:20. 
18 Prop. 1973:90, s. 245. 
19 Prop. 1951:100, s. 33. 



25 Prop. 1975/76:209, s. 43, s. 85. 
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fram till dess upphävande i samband med separationen mellan stat och kyrka år 

2000.20
 

 
Termen negativ religionsfrihet förekommer i propositionen till RF. Begreppet 

definieras inte fullt ut men departementschefen konstaterar att rätten att slippa 

vara medlem i ett trossamfund är negativ religionsfrihet. 

Grundlagsberedningen anser att religionsfriheten enligt förslaget omfattar  

frihet för enskilda att sammansluta sig i trossamfund, utöva sin religion och rätt 

till skydd mot att av myndighet tvingas tillhöra trossamfund. Av ordalydelsen i 

2 kap. 4 § RF framgår att religionsfriheten är vertikal. Detta bekräftas av 

grundlagsberedningens betänkande som låg till grund för propositionen.21
 

 
Innan 1974 års RF trädde i kraft tillsattes en kommitté med namnet 1973 års 

fri- och rättighetsutredning (FRU). Utredningens uppgift var att ”föreslå 

förstärkning och utvidgning” av fri- och rättigheterna i regeringsformen.22 

Utredningsbetänkandet låg till grund för propositionen som föreslog ett 

utökande av rättighetskapitlet i RF.23
 

 
I FRU:s betänkande delades opinionsfriheterna, vari religionsfriheten ingår, in i 

positiva och negativa friheter. Utredningen fastslog att den positiva 

religionsfriheten omfattade rätt för enskilda att sammansluta sig och att utöva 

sin religion. Den negativa religionsfriheten innebar att ingen fick tvingas  

tillhöra trossamfund. Religionsfriheten var vertikal och innebar att medborgare 

var tillförsäkrade rätt gentemot det allmänna.24
 

 
I prop. 1975/76:209 användes återigen begreppen positiv respektive negativ 

religionsfrihet för att beskriva religionsfrihetens omfattning. Den positiva 

religionsfriheten omfattade rätten att sammansluta sig med andra till 

trossamfund och utöva sin religion. Den negativa friheten omfattade dels att 

medborgare inte fick tvingas tillhöra trossamfund och dels rätt att inte tvingas 

ge sin åskådning till känna. Religionsfriheten beskrevs som vertikal.25
 

 
20 Prop. 1973:90, s. 240; SFS 1998:1593. 
21 Prop. 1973:90, s. 238–245. 
22 SOU 1975:75, s. 13. 
23 Prop. 1975/76:209, s. 17–18. 
24 SOU 1975:75, s. 121, 132, 321. 
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3. Positiv och negativ religionsfrihet i regeringsformen 
 
 

3.1 Inledning 

Den positiva religionsfriheten regleras i 2 kap. 1 § 6 p. och den negativa 

religionsfriheten i 2 kap. 2 §. Vilka av fri- och rättigheterna i 2 kap. som får 

begränsas anges i 2 kap. 20 § och förutsättningar för dessa begränsningar i 2 

kap. 21 §. 

 

3.2 RF 2 kap. 1 § – Positiv religionsfrihet 

Den positiva religionsfriheten är enligt ordalydelsen i 2 kap. 1 § 6 p. RF 

vertikal, vilket bekräftas av bestämmelsens förarbeten.26 Denna åsikt har 

också framförts i doktrin.27
 

 
Av 2 kap. 20 § RF framgår vilka fri- och rättigheter som får begränsas samt att 

detta måste ske genom lag. 2 kap. 21 § anger förutsättningarna för att kunna 

begränsa fri- och rättigheter. Den positiva religionsfriheten finns inte med  

bland de rättigheter som får begränsas enligt 2 kap. 20 § RF. En motsatsvis 

läsning leder till slutsatsen att religionsfriheten är absolut. Holmberg poängterar 

att religionsfriheten är den enda av de positiva opinionsfriheterna som inte får 

begränsas.28 Av förarbetena till religionsfrihetsbestämmelsen framgår emellertid 

att detta bara är halva sanningen. Den positiva religionsfriheten får begränsas i 

den mån den tar sig uttryck genom handlingar som utgör utflöden av andra 

opinionsfriheter, vilka får begränsas.29 Det finns brett stöd för denna slutsats i 

doktrin.30 Den positiva religionsfriheten anses således, trots sin ordalydelse,  

vara relativ i den del den utgör sådana utflöden. Exempel på sådana handlingar 

är yttrande- mötes och föreningsfrihet. I den mån handlingar som i övrigt faller 

inom ramen för den enskildes religionsfrihet utgör sådana utflöden kan dessa 

begränsas, förutsatt att villkoren i 2 kap. 21 § RF är uppfyllda. 

 

Lämpligheten i att den positiva religionsfriheten utifrån sin ordalydelse i 2 kap. 

1 § och möjliga begränsningar i 2 kap. 20 § tycks vara absolut, men i stora delar 
 
 

 

26 SOU 2008:125, s. 404. 
27 Wenander, s. 590. 
28 Holmberg, s. 100. 
29 SOU 1975:76, s.133, Prop. 1975/76:209, s. 48, s. 115. 
30 Holmberg, s. 100; Enkvist, s. 93–95; Zillén, s. 120–121; Strömberg, s. 85; Fahlbeck, (2011), s. 28. 



18  

inte har avsetts tillämpas så, har ifrågasatts i doktrin eftersom utformningen 

kan leda till tillämpningssvårigheter.31
 

 
Den positiva religionsfriheten skyddar enskilds rätt att ensam eller tillsammans 

med andra utöva sin religion. Rättighetens omfattning förstås genom tolkning 

av rekvisiten religion, utöva (2 kap. 1 § 6 p.) samt begränsning (2 kap. 20 §). 

 

Begreppet religion saknar definition i RF och definieras inte heller i RF:s 

förarbeten.32 I prop. 1975/76:209 konstateras emellertid att en definition av 

religion svårligen låter sig göras.33 I en senare SOU för utredaren Gunner ett 

närmast teologiskt resonemang om innebörden av begreppet, snarare än ger 

det en rättslig innebörd.34
 

 
Begreppet religion har i låg utsträckning behandlats i doktrin.35 Strömberg har 

emellertid diskuterat begreppet och kritiserat att det saknas en tydlig 

religionsdefinition. Han anför att detta utgör en brist med hänsyn till 

religionsfrihetens absoluta utformning.36 Enkvist och Zillén påpekar att en 

definition av religion kan verka exkluderande.37 Sammantaget anser jag att 

avsaknaden av definition av begreppet religion medför att religionsfrihetens 

omfattning på denna punkt förefaller oklar. 

 
Även begreppet religionsutövning38 saknar definition. Det förekommer 

emellertid viss diskussion kring begreppets innebörd i förarbetena. FRU 

noterar att det utgör ett problem att religionsutövning kan bestå i närmast vad 

som helst. Utredningen ger exempel på olika typer av handlingar som kan 

utgöra religionsutövning, men ger inte någon allmän definition. Vidare ger 

utredningen exempel på vad som inte utgör religionsutövning, exempelvis 
 
 
 
 
 
 

 

31 Strömberg, s. 89–90; Enkvist, s. 99; Zillén, s. 121. 
32 Prop. 1973:90; SOU 1975:75; prop. 1975/76:209; SOU 2008:125; prop. 2009/10:80. 
33 Prop. 1975/76:209, s. 238. 
34 SOU 1999:9, s. 68–70. 
35 Enkvist, s. 87. 
36 Strömberg, s. 83-84. Enkvist instämmer i denna kritik, se Enkvist, s. 87. 
37 Enkvist, s. 88; Zillén, s. 120. 
38 Innebörden av begreppet religionsutövning diskuteras ofta i Europadomstolens praxis. Denna praxis 
diskuteras emellertid i kapitel 4 om religionsfrihet i EKMR. 
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objektiv religionsundervisning i skolan.39 Gunner diskuterar innebörden av 

religionsutövning utifrån religionsfrihetslagen, vilken inte längre är i kraft.40
 

 
Strömberg påpekar att handlingar som utgör religionsutövning varierar mellan 

olika religioner, varför det förefaller rimligt att tolka begreppet vitt.41 En vid 

tolkning av begreppet stämmer överens med utgångspunkten för tolkning av 

enskildas fri- och rättigheter gentemot det allmänna, nämligen att dessa ska 

tolkas generöst.42
 

 
Enkvist har i sin avhandling konstaterat att manlig omskärelse, religiöst 

motiverad slakt och bärandet av huvudduk utgör religionsutövning.43 Vidare 

utgör de inte utflöden av andra positiva opinionsfriheter varför de inte heller 

får begränsas.44
 

 
Det är av stor betydelse om en rättsregel, som har begränsande effekt för 

enskildas religionsfrihet, anses utgöra en begränsning även i RF:s mening. 

Denna distinktion har särskilt stor betydelse för den positiva religionsfriheten 

eftersom denna till viss del är absolut.45 Allmänna begränsningar av mänskligt 

handlande och underlåtenhet utgör exempelvis inte sådan begränsning,46 och 

religionsfrihet medför inte heller straffrihet.47 Sådana regler träffas därför inte 

av förbudet mot begränsningar av handlingar som inte utgör utflöde av de 

positiva opinionsfriheterna. 

 

3.3 RF 2 kap. 2 § – Negativ religionsfrihet 

Negativ religionsfrihet regleras i 2 kap. 2 § RF. Den negativa religionsfrihetens 

skyddar enligt sin ordalydelse enskilda från det allmänna och är således vertikal. 

Av förarbetena till 2 kap. 2 § RF framgår att ”skyddet avses gälla enbart 

gentemot det allmänna”.48 Denna uppfattning delas av Grundlagsutredningen.49
 

 
 

 

39 SOU 1975/76:209, s. 325. 
40 SOU 1999:9, s. 52–53. 
41 Strömberg, s. 86. 
42 Holmberg, s. 41. 
43 Se Enkvist, kap. 5–7. 
44 A.a. kap. 5-7. 
45 Zillén, s. 140. 
46 Prop. 1975/76:209, s. 48. 
47 SOU 1975:75, s. 114, 321. 
48 SOU 1975:75, s. 133; prop. 1975/76:209, s. 117. 
49 SOU 2008:125 del I, s. 404. 
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Den negativa religionsfriheten har i diverse motioner hävdats vara horisontell. 

KU har avstyrkt dessa motioner utan att närmare kommentera just detta 

påstående.50
 

 
De fri- och rättigheter som får begränsas anges i 2 kap. 20 § RF. Av 

bestämmelsen kan motsatsvis utläsas att skyddet för samtliga negativa 

opinionsfriheter, där den negativa religionsfriheten ingår, är absolut och får 

således inte begränsas. Den negativa religionsfrihetens absoluta karaktär 

bekräftas i förarbetena.51
 

 
Den negativa religionsfriheten omfattar som framgår av ordalydelsen i 2 kap. 2 

§ en rätt att inte tvingas ge sin religiösa åskådning till känna samt rätt att inte 

tvingas att delta i trossamfund. Utbildning med offentlig huvudman ska vara 

konfessionslös.52 Däremot ska elever fostras till tolerans i enlighet med ”den 

etik som förvaltas av kristen tradition”.53
 

 
Det är av stor betydelse för religionsfrihetens omfattning om rättigheten är 

vertikal eller horisontell. Vertikal negativ religionsfrihet kan sammantaget sägas 

innebära att staten inte får påtvinga enskilda en viss religiös uppfattning. Om 

religionsfriheten också är horisontell omfattar den en rätt för enskilda att slippa 

påtvingade andra enskildas religiösa manifestationer. Om antalet aktörer som  

är skyldiga att inte påtvinga andra enskilda religiösa uppfattningar ökar, så ökar 

det geografiska område som måste vara religiöst neutralt markant. 

 
3.4 Horisontellt skydd för enskilda i svensk rätt 

Enskilda är inte, p.g.a. RF:s vertikala utformning, skyddslösa i förhållande till 

andra enskilda. Den vertikala utformningen beror på att skydd gentemot staten 

måste ske i en form som binder denna. För att skydda enskilda mot angrepp 

från andra enskilda är vanlig lag tillräcklig.54
 

 
 
 
 

 

50 Se bl.a. bet. 2009/10:KU27, 2011/12:KU14, 2013/14:KU14, 2015/16:KU15. 
51 Prop. 1975/76:209, s. 117. 
52 Skollag (2010:800), se 1 kap. 6§. 
53 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2015), s. 7. 
För diskussion om den konfessionslösa skolan som samtidigt har en värdegrund och ett demokratiskt 
fostringsuppdrag, se Bernitz och Warnling-Nerep, s. 39–51. 
54 Prop. 1975/76:209, s. 85. 
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Enskilda skyddas mot angrepp från andra enskilda genom civil- och 

straffrättsliga bestämmelser. Westberg har därvid uppmärksammat att allmänna 

domstolar, vid genomdrivandet av privaträttsliga anspråk, kan få en roll som 

genomdrivare av fri- och rättigheter.55
 

 
Av SOU 2008:125 framgår att regeringen anser sig uppfylla sina åtaganden 

enligt EKMR, som också ålägger stater positiva förpliktelser att upprätthålla 

enskildas fri- och rättigheter, genom kriminalisering av vissa handlingar.56
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55 Westberg, s. 324, 327. 
56 SOU 2008:125, s. 395 ff. 
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4. Positiv och negativ religionsfrihet i Europakonventionen 
 
 

4.1 EKMR:s relation till svensk rätt samt tolkning av konventionen 

Sverige ratificerade EKMR 1951 och sedan 1 januari 1995 gäller konventionen 

såsom svensk lag.57 Konventionen är således svensk gällande rätt. 2 kap. 19 § 

RF stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med EKMR. 

 

Fahlbeck har uttryckt att EKMR är den enda användbara rättskällan för 

religionsfrihet i Sverige, med hänsyn till att bestämmelserna i RF är generellt 

utformade och praxis utan överdrift begränsad.58
 

 
EKMR:s bestämmelser är allmänt hållna och måste tolkas för att få konkret 

innebörd.59 Ordalydelsen är central, men även sammanhang och syfte kan 

tillmätas betydelse.60 EKMR ska ses som en helhet på så sätt att tolkningen av 

en bestämmelse inte får medföra konflikt med en annan. Konventionen ska 

tolkas dynamiskt och autonomt. Proportionalitetsprincipen och margin of 

appreciation beaktas också. 61
 

 
4.2 Art. 9(1) EKMR – Positiv religionsfrihet 

Positiv religionsfrihet regleras i art. 9(1) EKMR. Innebörden av begreppen i 

artikeln diskuteras närmare nedan. 

 
Det framgår inte av ordalydelsen i art. 9(1) huruvida religionsfriheten är vertikal 

eller horisontell. Av Europadomstolens praxis framgår emellertid att 

religionsfriheten är både vertikal och horisontell. Enskilda har således  

rättigheter mot både stater och andra individer.62
 

 
Konventionsstaterna ska utöver att respektera fri- och rättigheterna även aktivt 

främja dess åtnjutande: de har s.k. positiva förpliktelser.63 Konventionsstaterna 
 
 

 

57 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
58 Fahlbeck, (2011), s. 22–23. 
59 Danelius, s. 50. 
60 Allmänna principer för tolkning av traktater är tillämpliga. Se Wienkonventionen om tolkning av 
internationella instrument, art. 31 och art. 32. 
61 Danelius, s. 50–54. 
62 Leyla Sahin v. Turkey, paragraph 115; Karaduman v. Turkey; Fahlbeck, (2011), s. 68. 
63 Se Fahlbeck, (2014), s. 24; jmf. EKMR art. 1. 



23  

är skyldiga att ”… genom aktiva (positiva) åtgärder främja enskildas religiösa 

situation”.64
 

 
Den positiva religionsfriheten är relativ. Detta framgår direkt av ordalydelsen i 

art. 9(2), vilken också anger under vilka förutsättningar religionsfriheten får 

inskränkas. 

 

Begreppet religion saknar definition i EKMR. Europadomstolen har i praxis 

uttalat att det ska vara fråga om ”religions, or theories on philosophical or 

ideological universal values”.65 Förutom världsreligionerna omfattas också bl.a. 

sjundedagsadventism, ateism och kommunism men däremot inte 

förintelseförnekelse.66
 

 
Religionsutövning saknar också definition i konventionen. Av praxis kan dock 

utläsas att för att en manifestation ska anses utgöra religionsutövning som 

skyddas av konventionen krävs att det föreligger en ”intimate link” mellan 

religionen och handlingen, att handlingen i sig ger uttryck för en viss religion 

samt att handlingen sker på ett vedertaget sätt. Av art. 9(1) framgår att 

gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer är handlingar som kan uttrycka 

en viss religion.67
 

 
I Karaduman v. Turkey uttrycktes att art. 9(1) främst skyddar privata och 

personliga övertygelser och inte varje handling i det offentliga rummet som är 

påbjuden av sådana övertygelser.68
 

 
Efter att ha konstaterat att den aktuella åskådningen är en religion, och att 

handlingen utgör religionsutövning, behandlas frågan om huruvida 

inskränkningen är tillåten eller inte.69 Art. 9(2) anger att en inskränkning måste 

vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Angivna legitima skäl är allmän 
 

 

64 Fahlbeck, (2014), s. 24. 
65 Mål 19459/92, F.P. v. Germany. 
66 Se Fahlbeck (2011) s. 136; mål 24949/94, Konttinen mot Finland (sjundedagsadventism); mål 30814/06 
Latusi v. Italy (ateism); mål 16311/90, Hazar v Turkey (kommunism); mål 19459/92, F.P. v. Germany 
(förintelseförnekelse). 
67 Kommissionen mål 7050/75, Arrowsmith v. United Kingdom samt målen 48420/10, 59842/10, 51671/10 
and 36516/10, Case of Eweida and others v. United Kingdom; se också Fahlbeck, (2014), s.8–11. 
För en utförlig redogörelse för handlingar som anses utgöra religionsutövning, se Fahlbeck, (2011). 
68 Kommissionen mål 16278/90, Karaduman v. Turkey. 
69 För en utförlig redogörelse för praxis rörande tillåtligheten i inskränkningar i religionsfriheten, se 
Fahlbeck (2011) kap. 2, s. 31–82. 
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säkerhet, allmän ordning, hälsa eller moral samt skydd för andra personers fri- 

och rättigheter. En åtgärd ska också, med hänsyn till målet, vara 

proportionerlig.70
 

 
4.3 Negativ religionsfrihet i EKMR 

Det framgår inte av ordalydelsen i art. 9(1) att religionsfriheten omfattar 

negativ religionsfrihet. Europadomstolen har emellertid i praxis uttalat att så är 

fallet.71
 

 
Av Europadomstolens praxis framgår att den negativa religionsfriheten är både 

vertikal och horisontell.72 Konventionsstaterna har också positiva förpliktelser 

att säkerställa att enskilda kan komma i åtnjutande av fri- och rättigheterna 

enligt konventionen.73
 

 
Den negativa religionsfriheten är absolut och får således inte inskränkas.74

 

 

Vertikal negativ religionsfrihet omfattar rätt att inte ha en religion.75 

Rättigheten innebär också en rätt att slippa uppge religiös tillhörighet.76 

Horisontell negativ religionsfrihet omfattar rätt att slippa utsättas för den 

religiösa manifestation som t.ex. åsynen av en huvudduk innebär.77
 

 
4.4 Intresseavvägning mellan positiv och negativ religionsfrihet 

Konflikten mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet har 

behandlats i fallen Karaduman v. Turkey, Dahlab v. Switzerland, Leyla Sahin v. 

Turkey, Dogru v. France och S.A.S. v. France. Staterna inskränkte de enskildas 

positiva religionsfrihet med hänvisning till skydd för andra personers fri- och 

rättigheter. Samtliga fall rör bärande av slöja av religiösa skäl. Fahlbeck har mot 

bakgrund av denna praxis konstaterat att eftersom art. 9(1) skyddar såväl 
 
 
 
 
 

 

70 För utförligt om proportionalitetsbedömning, se Danelius. 
71 Mål 14307/88, Kokkinakis v. Greece; mål 24645/94, Buscarini and others v. San Marino. 
72 Se mål 44774/98 Leyla Sahin v. Turkey; Mål. 16278/90 Karaduman v. Turkey; se Fahlbeck (2011) s. 68. 
73 Danelius, s. 53–54. 
74 Se mål 24645/94 Buscarini and others v. San Marino. 
75 Mål 24645/94, Buscarini and others v. San Marino, para. 34. 
76 Mål nr. 21924/05 Sinan Isik v. Turkey, para. 41; se också Fahlbeck, (2011), s.138–139. 
77 Mål. 16278/90 Karaduman v. Turkey. 
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religionsfrihetens positiva som negativa sida måste en intresseavvägning göras 

vid en eventuell konflikt.78
 

 
I samtliga ovan nämnda fall vägde enskildas negativa religionsfrihet tyngre än 

en enskilds positiva religionsfrihet.79 Det framstår således som att enskildas 

intresse av negativ religionsfrihet har företräde i avvägningen mellan positiv 

och negativ religionsfrihet. Fahlbeck har emellertid uttalat att konflikten mellan 

den positiva och negativa religionsfriheten ”[…] tar ut varandra och 

slutresultatet blir ett noll, [sic!] ’ett nollsummespel’”.80
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78 Fahlbeck, (2011), s. 149. 
79 Mål  44774/98,  Leyla  Sahin  v.  Turkey;  mål  16278/90     Karaduman  v.  Turkey;  admissibility  decision 
42493/98, Dahlab v. Switzerland. 
80 Fahlbeck, (2011), s. 150. 
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5. Svenska myndigheters bedömning av begränsningar 

av religionsfriheten 
 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka intressen JO samt Skolverket 

beaktar i sin bedömning av tillåtligheten i begränsningar av religionsfriheten. 

Vidare kommer jag att redogöra för vilka av dessa intressen som ges företräde i 

de enskilda fallen. För diskussion om materialet, se avsnitt 1.4. 

 
5.2 JO 

JO har i flera fall bedömt om en person kan utvisas ur rättssalen för att denne 

stör ordningen genom att bära ett religiöst plagg.81 De enskilda personernas rätt 

att närvara vid offentlig domstolsförhandling, klädda som de själva önskar och 

deras religionsfrihet har vägts mot intresset av att upprätthålla ordningen i 

rättssalen.82 Det tillmättes betydelse i samtliga fall att det inte förelåg ett konkret 

eller tydligt hot mot ordningen.83
 

 
JO har också bedömt polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan den 

huvudbonad eller slöja hon bär av religiösa skäl. JO vägde kvinnans rätt till 

religionsfrihet mot ett allmänt intresse av att kunna identifiera misstänkta och 

allmän säkerhet. JO godtog att behovet av identifiering och allmän säkerhet i 

enskilda fall kan väga tyngre än individens religionsfrihet samt ansåg att det 

ankommer på polisen att, från fall till fall, bedöma om så är nödvändigt.84
 

 
I flera fall har JO också bedömt frågor om religionsfrihet för intagna.85 JO har 

vägt intagnas rätt till positiv religionsfrihet mot det faktum att de intagna också 

är skyldiga att fullgöra vissa plikter, samt vad som kan krävas av en myndighet 

avseende anpassning av verksamheten med hänsyn till enskilda religionsutövare. 

JO konstaterade dels att religionsfriheten inte väger tyngre än dessa andra 

intressen och dels att frihetsberövandet, som i och för sig verkar begränsande 
 
 
 

 

81 JO 2007/08, s. 30 (muslimsk kalott); JO 2013/14, s. 39 (heltäckande slöja). 
82 JO 2007/08, s. 30 ff; JO 2013/13, s. 39 ff. 
83 JO 2013/13, s. 39 ff. 
84 JO 2011/12, s. 111 ff. 
85 JO 2009/10, s. 181; JO 2015/16 s. 279. 
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för den enskildes möjlighet att utöva sin religionsfrihet, inte är att anse som en 

begränsning i RF:s mening.86
 

 
I fråga om gudstjänstutövning på anstalt vägde JO de intagnas intresse av 

positiv respektive negativ religionsfrihet mot varandra. JO uttryckte att rätten 

till positiv religionsfrihet inte utan vidare väger tyngre än andra individers 

negativa religionsfrihet: 
Mot den bakgrunden framstår det som direkt olämpligt att genomföra 

gudstjänst på en låst bostadsavdelning där det fanns intagna som inte 

ville delta i den. Jag är kritisk till anstaltens agerande i denna del. 87 

 
 

5.3 Skolverket 

Skolverket har vid flertalet tillfällen behandlat frågan om skolors möjlighet att 

förbjuda elever att bära slöja.88 I en skrivelse från 2003 ansåg Skolverket, med 

hänvisning till expertuttalanden, att det inte var fastslaget huruvida burka eller 

niqab utgör en religiös manifestation. Skolverket intog således en annan 

hållning än JO ovan. Osäkerheten avseende om klädseln är en religiös 

manifestation eller inte medförde svårigheter att ta ställning till 

religionsfrihetens roll i sammanhanget. Skolverket ansåg dock att även om 

klädseln anses utgöra religiösa uttryck bör skolor, av pedagogiska skäl, ändå 

kunna förbjuda bärande av dessa. 89
 

 
Skolverket vägde flickornas positiva religionsfrihet mot en rad andra värden, 

bl.a. andra individers negativa religionsfrihet. Skolverket hävdade 

att ”…bärandet av religiöst värdeladdade plagg strider mot 

Europakonventionen […]. 90 

 
Vidare tillmättes kommunikationen mellan lärare och elever, elevernas 

kunskapsutveckling, säkerhetsaspekter samt den allmänna ordningen i skolan 

betydelse. Samtliga nämnda intressen förväntades påverkas negativt av flickor i 

heltäckande slöja. Skolverket konstaterade att skollagen inte stödde ett generellt 
 
 

 

86 JO 2009/10, s. 181 ff. 
87 JO 2015/16, s. 279 ff. 
88 Skolverkets skrivelse dnr 58-2003:2567, Skolverkets riktlinjer, Elever med heltäckande slöja (senast 
granskad 2016-01-15). 
89 Skolverkets skrivelse, s. 9, 11. 
90 Skolverkets skrivelse, s. 5. 
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slöjförbud men att skolledningen kan utfärda generella ordningsregler eller 

förbjuda bärandet i ett enskilt fall.91
 

 
I Skolverkets riktlinjer Elever med heltäckande slöja i skolan92   härrör många 

argument från 2003 års skrivelse. I vissa frågor har Skolverket dock ändrat åsikt. 

Riktlinjerna anger att religionsfriheten, vari rätten att bära religiös klädsel ingår, 

skyddas av RF, EKMR och diskrimineringslagen. Uttalandet bör ses i ljuset av 

att Skolverket i skrivelsen från 2003 ansåg att bärandet av religiös klädsel strider 

mot EKMR. 

 

Skolverket anser fortsatt att generella förbud mot bärande av heltäckande slöja 

inte är tillåtna. Bärande kan dock förbjudas i ett enskilt fall. Acceptabla skäl är i 

korthet om klädseln ”väsentligen försvårar kontakten med läraren”, utgör en 

säkerhetsrisk, eller strider mot hygienregler inom vissa branscher. Skolan ska 

dock försöka anpassa undervisningen och svårigheter bör i de flesta fall kunna 

övervinnas.93
 

 
Av redogörelsen för skrivelsen respektive riktlinjerna följer att dessa till stor del 

berör samma motstående intressen till religionsfriheten. I riktlinjerna betonas 

emellertid elevernas positiva religionsfrihet i högre utsträckning och andra 

elevers negativa religionsfrihet nämns inte alls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

91 Skolverkets skrivelse, s. 9–11. 
92 För ett utomjuridiskt perspektiv på Skolverkets riktlinjer, se Osbeck och Skeie s. 250–252. 
93 Skolverkets riktlinjer, (2016), s. 1–2. 
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6. Komparation 
 
 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att undersöka vilka intressen som beaktas vid 

inskränkning av religionsfriheten i Frankrike. Jag klargör vidare vilka intressen 

som ges företräde då dessa intressen vägs mot varandra. Slutligen jämför jag 

den rättsliga lösningen på enskildas konkurrerande intressen av religionsfrihet i 

Frankrike med hur denna konflikt löses i svensk lagstiftning. För diskussion 

om materialet, se avsnitt 1.4. 

 
6.2 Frankrike 

Den 15 mars 2004 antog det franska parlamentet lag nr. 2004-228, kallad Lagen 

om sekularism, vilken förbjuder elever i statliga grundskolor att bära symboler 

eller klädsel som omedelbart manifesterar dennes religionstillhörighet. Lagen 

inskränker således individens religionsfrihet såsom den stadgats i både 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen94 art. 10 och EKMR art. 9(1).95
 

 
Lag nr. 2004-228 tycks skilja mellan å ena sidan rätt till religionsfrihet, och 

därmed en rätt att bära diskreta religiösa symboler, och å andra sidan bärande 

av symboler som är av proselytisk96 karaktär. Muslimsk huvudduk omnämns 

särskilt som en sådan religiös symbol som gör bärarens religiösa tillhörighet 

omedelbart identifierbar och därmed är otillåten.97
 

 
Den inskränkning av religionsfriheten som 2004 års lag medför motiveras bl.a. 

av intresset av en neutral utbildning där elever är skyddade från påtryckande, 

proselytisk, religiös manifestation. Vidare omnämns intressena hälsa, allmän 

säkerhet och pedagogiska skäl.98 Dessa intressen väger tyngre än den enskildes 

positiva religionsfrihet, d.v.s. rätt att utöva och manifestera religion. 
 
 
 
 
 
 
 

 

94 Engelsk översättning “The Declaration of the rights of Man and of the Citizen” (1789). 
95 Mål 27058/05, Dogru v. France, s. 9. 
96 Proselytism innebär ”religiös värvning”, se Fahlbeck (2011) s. 48. 
97 Mål 27058/05, Dogru v. France, s. 9. 
98 Mål 27058/05, Dogru v. France, s. 8–9. 
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Vidare tillmäts den franska sekularismen99 som koncept stor betydelse. Det 

framgår att även om religionsfrihet har en central roll i den franska republiken, 

så är sekularismen dess verkliga hörnsten. Sekularismen beskrivs som ett 

kontrakt, där individen erhåller skydd för sin religionsfrihet och i utbyte måste 

respektera det offentliga rummets neutralitet. 100
 

 
I maj 2010 antog det franska parlamentet en lag om förbud mot att dölja 

ansiktet på allmän plats.101 Avsikten var att förbjuda heltäckande slöja på 

allmän plats, bestämmelsen fick dock en mer allmän formulering. Den 

enskildes intresse av positiv religionsfrihet vägdes mot intressena av allmän 

säkerhet och allmän ordning, jämlikhet mellan könen och mänskligt värde. De 

två senare intressena hänfördes till de principer som republiken Frankrike vilar 

på, nämligen frihet, jämlikhet och broderskap.102 Bärande av heltäckande slöja 

beskrivs som oförenligt med dessa värden. Förbud mot att täcka ansiktet på 

allmän plats är också oförenligt med republikens värden, men acceptabelt om 

avsikten är att förhindra något som till sin natur strider mot republikens 

värden.103
 

 
Med mänskligt värde avses inte bara det mänskliga värdet hos den som bär 

heltäckande slöja, utan också hos den som ”tvingas se” en annan människa 

bära sådan klädsel. Här kan skymtas att horisontell negativ religionsfrihet 

beaktas och att detta intresse väger tyngre än den positiva.104
 

 
6.3 Komparation 

6.3.1 Intressen som beaktas vid bedömning av en rättighetsinskränkning 

Vid bedömningen av om förbudet mot bärandet av religiösa symboler i 

grundskolan var tillåtet med hänsyn till den enskildes religionsfrihet beaktades 

intressena utbildningens neutralitet, hälsa, allmän säkerhet och pedagogiska 

skäl. Vidare hade skydd från påtryckande religiösa manifestationer, vilket kan 

omformuleras till skydd för horisontell negativ religionsfrihet, stor betydelse. 
 

 

99 I Mål 27058/05, Dogru v. France (den engelska versionen av domen) används begreppet secularism. I mål 
27058/05, Affaire Dogru c. France (den franska versionen) används laïcité, se s. 3. Huruvida secularism är en 
korrekt översättning av laïcité, eller huruvida laïcité alls kan översättas, är en semantisk fråga. I den  
fortsatta framställningen används försvenskningen ”sekularism” som synonymt med laïcité. 
100 Mål 27058/05, Dogru v. France, s. 3–4. 
101 Mål 43835/11, S.A.S. v. France, s. 7–8. 
102 Mål 43835/11, S.A.S. v. France, s. 5, 7–9. 
103 Mål 43835/11, S.A.S. v. France, s. 7–8. 
104 Mål 43835/11, S.A.S. v. France, s. 8. 
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Dessa intressen har också diskuterats av svenska myndigheter vid bedömning 

av begränsningar av religionsfriheten. 

 

Vid bedömningen av om förbudet mot att täcka ansiktet på allmän plats tas 

hänsyn till intresset av allmän säkerhet och allmän ordning, jämlikhet mellan 

könen, mänskligt värde och negativ religionsfrihet. Vidare beaktas om slöja är 

förenligt med frihet, jämlikhet och broderskap ur ett 

samhällskontraktsperspektiv. Dessa intressen har, med undantag för det 

samhällskontraktsliga resonemanget, också diskuterats av svenska myndigheter. 

 

6.3.2 Rättslig lösning på individers konkurrerande rätt till positiv respektive negativ 

religionsfrihet 

Den franska principen om sekularism, som beskrivits som ett kontrakt där den 

enskilde erhåller skydd för sin religionsfrihet i utbyte mot respekt för det 

offentliga rum som delas av alla, medför att konkurrensen mellan enskildas 

positiva respektive negativa religionsfrihet löses genom neutralitet i det 

offentliga rummet. 

 

Neutralitet i det offentliga rummet ger ett större skydd för individen mot  

religiös påtryckning och oönskade religiösa manifestationer. Å andra sidan 

tillerkänns den enskilde en begränsad rätt att utöva och manifestera sin religion. 

 

Neutraliteten i det offentliga rummet bör också nyanseras. Modéer anser att de 

europeiska författningarna i hög utsträckning präglas av kristna värden.105 

Vidare finns anledning att uppmärksamma att alla religiösa manifestationer inte 

uppfattas som lika upprörande. I Lautsi v. Italy uppgav Europadomstolen att 

krucifix är en passiv symbol som inte kan bedömas ha påtryckande karaktär. 

Italienska staten hävdade att korset inte bara är en kristen symbol utan en 

symbol för västerländsk tolerans och humanism. 106
 

 
Den muslimska huvudbonaden är däremot en kraftfull symbol som kan anses 

vara en ”uppmaning” mot andra.107 Huvudduken bedöms vidare ofta vara 
 

105 Modéer, s. 183–184. 
106 Mål 30814/06 Lautsi and others v. Italy, p. 72. 
107 Admissibility decision 42493/98, Dahlab v. Switzerland; mål 16278/90 Karaduman v. Turkey 108. 
Angående muslimsk huvudduk kan också noteras att traditionell somalisk kvinnoklädsel i hög utsträckning 
påminner om den nunnedräkt som används i många kloster. Nunnedräkt förs sällan fram som ett hot mot 
jämställdhet mellan könen och som direkt stridande mot franska republikens värden. 
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oförenlig med principen om jämlikhet mellan könen. I Dogru v. France anses det 

vara förenligt med principen om sekularism att bära mindre religiösa symboler, 

t.ex. smycken, vilket medför att traditionella kristna kors är acceptabla. Slöja är 

däremot inte acceptabelt eftersom det gör bärarens religiösa tillhörighet 

omedelbart identifierbar.108
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

108 Mål 27058/05, Dogru v. France, s. 9. 
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7. Analys och slutsatser 
 
 

7.1 Enskildas horisontella rätt till negativ religionsfrihet 

Den negativa religionsfriheten har som framgår av den rättshistoriska 

redogörelsen haft en vertikal struktur: den enskilde skyddades från religiöst 

tvång från staten. Av detta kan dras slutsatsen att eventuella nutida horisontella 

inslag i religionsfriheten är en förändring. 

 

I nu gällande RF är den vertikala strukturen oförändrad. Enskilda kan enbart 

kräva negativ religionsfrihet gentemot det allmänna. Genom 

Europadomstolens praxis är det emellertid tydligt att EKMR tillerkänner 

enskilda horisontell negativ religionsfrihet. I vilken utsträckning denna 

horisontella negativa religionsfrihet ska få genomslag i Sverige är inte klart. 

EKMR är svensk lag, och rättigheter ska tolkas generöst. Detta bidrar 

emellertid inte till klarhet. Enskilda som önskar utöva sin religion får snävare 

rätt om den negativa religionsfriheten är horisontell, medan enskilda som 

önskar frihet från religiösa uttryck får snävare rätt om den negativa 

religionsfriheten är vertikal. 

 

I Frankrike anses enskilda, som nämnt, skyldiga att respektera det offentliga 

rummets neutralitet. Respekten för detta neutrala rum har företräde framför 

enskildas positiva religionsfrihet. Genom att se till funktion förstås att denna 

princip sammanjämkar olika individers motstående intressen och ger enskilda 

en sorts horisontell negativ religionsfrihet. 

 
Sammantaget har enskilda, ur ett rättshistoriskt perspektiv, inte haft horisontell 

negativ religionsfrihet. Enligt RF är religionsfriheten fortsatt vertikal men 

däremot har enskilda horisontell negativ religionsfrihet enligt EKMR. Sådan 

horisontell rätt tillerkänner även Frankrike enskilda. Beroende på hur 

konflikten mellan RF och EKMR löses har, eller har inte, enskilda i Sverige 

horisontell negativ religionsfrihet. 
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7.2 Rättslig avvägning mellan enskildas positiva respektive negativa 

religionsfrihet 

 

7.2.1 Lagtekniska lösningar 

I svensk lagstiftning löses konflikten mellan enskildas positiva respektive 

negativa religionsfrihet formellt genom civil- och straffrättsliga regler. Detta 

medför att vissa, särskilt stötande yttringar är otillåtna – men inte alla religiösa 

yttringar i det offentliga rummet. I EKMR, som ger enskilda horisontell negativ 

religionsfrihet, löses konflikten genom en intresseavvägning i det enskilda  

fallet. I Europadomstolens praxis framstår den negativa             

religionsfriheten som gynnad. I Frankrike löses nämnda konflikt dels genom en 

intresseavvägning mellan motstående intressen, och dels genom principen om 

sekularism, som har stor betydelse. 

 

Jag drar slutsatsen att utformningen av en rättighet såsom horisontell, istället 

för vertikal, leder till att den negativa sidan av rättigheten förstärks på 

bekostnad av den positiva. Genom att frihet från religion gäller mot både det 

allmänna och mot andra enskilda, skapas en större geografisk ”zon” där den 

enskilde kan räkna med att inte behöva utsättas för religiösa uttryck. 

 
Den utökade zonen av ”frihet från” behöver inte vara olycklig så länge olika 

religiösa uttryck behandlas lika. Som framgått av Europadomstolens praxis kan 

emellertid kristna symboler beskrivas som ”passiva” och ”utan religiös 

uppmaning”, medan muslimsk huvudduk beskrivs som en ”kraftfull religiös 

symbol” och en ”utmaning” för andra som inte bär huvudduk. 

 

7.2.2 Resultat av intresseavvägningen mellan enskildas positiva 

respektive negativa religionsfrihet 

Av JO-beslut och Skolverkets skrivelse framgår att rena intresseavvägningar 

mellan enskildas positiva och negativa religionsfrihet faktiskt gjorts. Så sker då 

trots att RF är utformad på så sätt, att om en handling som utgör 

religionsutövning inte utgör ett utflöde av övriga positiva opinionsfriheter kan 

handlingen inte begränsas. Detta måste medföra att en intresseavvägning inte 
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alls ska göras, eftersom begränsningen per definition är otillåten. JO har varit 

kritisk mot att intagna utsatts för andra intagnas religiösa manifestationer. 

 

I Skolverkets skrivelse vägdes enskildas (horisontella) negativa religionsfrihet 

tyngre än andra enskildas positiva religionsfrihet. När den positiva 

religionsfriheten i de senare riktlinjerna vägdes mot andra intressen, såsom 

pedagogiska skäl och säkerhetsskäl, vägde de senare tyngre. 

 
Europadomstolen har i anförd praxis inte ansett den positiva religionsfriheten 

väga så tungt att de inskränkningar som – enligt staterna – gjorts till skydd för 

andras negativa religionsfrihet ansetts vara otillåtna. Vidare kan 

Europadomstolens bedömning av religiösa manifestationer sägas ha varit 

strängare mot ickekristna religiösa manifestationer. 

 

I Frankrike har enskildas rätt till horisontell negativ religionsfrihet, och 

principen om sekularism, vägt tyngre än enskildas rätt till positiv religionsfrihet. 

Även Frankrike har varit mer restriktiva mot ickekristna manifestationer då  

små smycken – såsom kristna kors, men däremot inte muslimsk huvudduk – 

bedömdes förenliga med principen om sekularism. 

 
Jag drar slutsatsen att JO och Skolverket gjort intresseavvägningar, trots att 

sådana inte ska göras. I synnerhet Skolverket har varit strängt mot positiv 

religionsfrihet. Dessa intresseavvägningar har gemensamma drag med de som 

gjorts av Europadomstolen och i Frankrike. 

 
7.2.3 Andra intressen som beaktas vid begränsning av positiv 

religionsfrihet 

De intressen som beaktas i JO-besluten är snarlika de angivna legitima skälen i 

EKMR art. 9(2), nämligen allmän säkerhet och allmän ordning. I JO:s beslut 

väger enskildas positiva religionsfrihet tyngre än den allmänna säkerheten om 

enbart ett diffust hot mot allmän säkerhet föreligger. Mer konkreta hot mot 

allmän säkerhet, såsom risk för att inte kunna identifiera misstänkta, vägde 

tyngre än den enskildes positiva religionsfrihet. 
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I Skolverkets skrivelse beaktades, förutom enskildas positiva religionsfrihet, 

kommunikationen mellan lärare och elever, elevernas kunskapsutveckling, 

säkerhetsaspekter samt den allmänna ordningen i skolan. I de senare 

riktlinjerna framfördes återigen säkerhetsaspekter samt elevernas 

kunskapsutveckling och kommunikationen lärare och elever emellan. Dessa 

bedömdes väga tyngre än den enskildes positiva religionsfrihet. 

 

De intressen som Europadomstolen beaktar torde ha styrts av de legitima skäl 

för rättighetsinskränkningar som anges i art 9(2). Dessa stämmer som nämnt i 

hög utsträckning överens med de intressen eller skäl som svenska myndigheter 

beaktat vid sin avvägning mellan individens positiva religionsfrihet och andra 

intressen. Europadomstolen har i mycket hög utsträckning tolererat att andra 

intressen vägt tyngre än den enskildes intresse av positiv religionsfrihet. 

 

I Frankrike vägdes den enskildes positiva religionsfrihet mot intresset av 

sekularism och en neutral utbildning, samt hälsa, allmän säkerhet och 

pedagogiska skäl. Tonvikten kan dock sägas ha legat på skydd för andra 

enskildas fri- och rättigheter. Dessa stämmer i likhet med svenska myndigheters 

intresseavvägning i hög utsträckning överens med de legitima skäl som anges i 

art. 9(2). Dessa intressen vägde tyngre än den enskildes positiva religionsfrihet. 

 
Jag drar härvid slutsatsen att det finns en hög grad av följsamhet mellan 

svenska myndigheter, Europadomstolen och Frankrike gällande vilka intressen 

som beaktas i förhållande till enskildas positiva religionsfrihet. Vidare finns en 

hög grad av följsamhet gällande vad som bedöms väga tyngre: Allmän säkerhet 

tycks generellt väga tungt. 

 

7.3  Har Europadomstolens praxis gjort avtryck på svensk 

rättsutveckling på religionsfrihetens område? 

Europadomstolens praxis, i meningen att den ger enskilda horisontell negativ 

religionsfrihet, har inte medfört att horisontella rättigheter införts i RF. 

Däremot kan konstateras att JO och Skolverket genomfört intresseavvägningar 

mellan enskildas positiva respektive negativa religionsfrihet. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom religionsfriheten enligt RF är absolut i den del den 
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inte utgör utflöden ur andra positiva opinionsfriheter. Europadomstolens 

praxis kan därför i någon mån sägas ha gjort visst avtryck på dessa 

myndigheters rättstillämpning, eftersom en intresseavvägning mellan enskildas 

positiva respektive negativa religionsfrihet faktiskt görs. Vidare har krav på 

horisontella rättigheter i allmänhet, och horisontell negativ religionsfrihet i 

synnerhet, framställts i form av motioner i konstitutionsutskottet. Detta kan 

sägas utgöra del av påverkan från Europadomstolen. 

 
Europadomstolens praxis, med vilken avses horisontell negativ religionsfrihet, 

kan sammantaget sägas ha gjort ett visst avtryck på svensk rättstillämpning på 

myndighetsnivå. Om den i framtiden gör ännu större avtryck, genom att gå 

från lagförslagsnivå, till ny lag eller grundlag, återstår att se. 
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9. Bilaga 1 
 
 

Utdrag ur lag (1951:680) om religionsfrihet m.m. 
 
 

1§ Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom 

stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. 

2§ Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst 

och sammansluta sig med andra 

3§ För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i 

allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har 

tillträde. 

4§ Ej må någon vara skyldig att tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot 

denna bestämmelse vare utan verkan. 

Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning 

för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst. 
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10. Bilaga 2 
 
 

Utdrag ur lag (1974:152) om regeringsform 
 
 

2 kap.  
 

4§ Varje medborgare skall gentemot det allmänna vara tillförsäkrad […] 

6. religionsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra till 

trossamfund och utöva sin religion. 


