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Abstract  
Islamophobia is an increasing problem in Europe which has a negative effect on Muslims’ con-

ditions and opportunities within the society. At the same time, freedom of religion is a human 

right and one of the foundations in a democratic and pluralistic society. This thesis examines 

how islamophobia affects the implementation of freedom of religion in Sweden. The result 

shows that Muslims’ right to practice their religion is substantially threatened by islamophobic 

practices, such as attacks against mosques, resistance towards Muslim organizations and ban-

ning of the veil. The study also explores the state’s obligations and responsibility to counteract 

islamophobia and promote Muslims’ rights and equal opportunities – and thus be able to 

achieve a truly democratic and pluralistic society where vulnerable groups are protected. 

 

Keywords: Islamophobia, anti-Muslim racism, freedom of religion, human rights.   
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Sammanfattning  
Islamofobi är ett växande problem i Europa som negativt påverkar muslimers förutsättningar 

och möjligheter i samhället. Samtidigt är religionsfriheten en mänsklig rättighet och en av 

grundvalarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Denna uppsats undersöker hur 

islamofobi påverkar religionsfrihetens implementering i Sverige. Resultatet visar att muslimers 

rätt att utöva sin religion hotas av islamofobiska praktiker, så som attacker mot moskéer, mot-

stånd mot muslimska organisationer och förbud av slöjan. Studien utforskar även statens för-

pliktelser och ansvar för att motverka islamofobi och främja muslimers rättigheter och lika 

möjligheter – för att på så sätt kunna uppnå ett verkligt demokratiskt och pluralistiskt samhälle 

där utsatta grupper beskyddas.   

 

Nyckelord: Islamofobi, antimuslimsk rasism, muslimer, religionsfrihet, mänskliga rättigheter.  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Händelser som har destabiliserat säkerhetsläget i olika länder har medfört människors flykt till 

säkrare territorium. I många västerländska nationer dit migrationsströmmarna har tilltagit har 

politiker svarat med att stänga gränser och skärpa kontroller av vilka som släpps in i landet. 

Denna politiska trend är en av många faktorer som har ökat polariseringen i det allt mer mång-

kulturella Europa.1 Sverige är ett av de europeiska länder som har tagit emot flest flyktingar, 

som enbart år 2015 tog emot 163 000 asylsökande.2  

Flyktingströmmarna har bidragit till en religiös pluralism - en samhällsutveckling 

som har gett upphov till nya dilemman och konflikter. Religion och religionsfrihet har varit ett 

ständigt återkommande ämne inom den världspolitiska agendan. En annan global trend är män-

niskorättsdiskursen som får allt större genomslag som politiskt verktyg. Men att använda sig av 

religionsfrihet som mänsklig rättighet för att tillvarata sin rätt till religionsutövning är inte alltid 

helt lyckat. I mångt och mycket finns ett motstånd mot vissa religioner och dess praktiker, bland 

annat för att de anses kollidera med andra rättigheter eller normer så som icke-diskriminering, 

jämställdhet och yttrandefrihet.3 I de svenska SOM-undersökningarna som genomfördes 1993-

2016 märks en trend av ökad skepticism gentemot invandrares religionsutövning i samhället. 

Under 90-talet och 00-talet ökade antalet svenskar som var positivt inställda till religionsfrihet, 

men år 2016 skedde en förändring. Då var det enbart 26 procent som svarade ”helt riktigt” på 

frågan om ”Invandrarna i Sverige skall fritt kunna utöva sin religion här”, till skillnad mot för 

år 2015 då siffran var 35 procent. De som hade svarat att det är ”delvis riktigt” sjönk från 67 

procent år 2015 till 55 procent år 2016. Markanta skillnader kunde noteras beroende på parti-

tillhörighet, där de som stödjer immigranters religionsfrihet var högst bland Miljöpartiets väl-

jare och lägst bland Sverigedemokraternas.4 Detta kommer kanske inte som någon överrask-

ning, då Sverigedemokraterna är ett högernationalistiskt parti som för en restriktiv invandrings-

politik. Trenden av högerpopulistiska partiers framväxt märks i Europa likväl som i Sverige, 

där stödet för Sverigedemokraterna har ökat markant de senaste åren.5 Sveriges utrikesminister 

                                                
1 Catarina Kinnvall, “Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Se-
curity”, Political Psychology, Vol. 25, No. 5, 2004, s. 741-742. 
2 Migrationsverket, Årsredovisning 2015, https://www.migrationsverket.se/down-
load/18.2d998ffc151ac3871593f89/1485556210405/%C3%85rsredovisning%202015.pdf, hämtad 2019-03-05, s. 
3.  
3 Hans Ingvar Roth, Är religion en mänsklig rättighet?, 2012, Stockholm: Norstedt, s. 9.  
4 Marie Demker, ”Ökat motstånd mot flyktingmottagning och invandrares religionsfrihet”, i Larmar och gör sig 
till, redigerad av Ulrika Andersson et al., Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, s. 479-480.   
5 Andrej Kokkonen, ”Vad kan förklara Sverigedemokraternas framgång?”, Ekonomisk debatt, vol. 43, nr. 4, 
2015.  
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skriver i en debattartikel 2018 att religionsfriheten hotas på flera håll runt om i världen, och att 

Sverige inte är något undantag. Religiösa minoriteter är mest utsatta och drabbas hårt när syna-

gogor och moskéer bränns ner och kristna flyktingar utsätts i flyktingläger. Utrikesministern 

menar att dessa övergrepp hotar Sveriges mångfald och demokrati.6 

Den lagstiftade religionsfriheten tillkom år 1951 i Sverige, men har lämnats rätt 

oprövad till dess att samhället blev allt mer pluralistiskt. Då har dess implementering kommit 

att debatteras allt mer, och det har visat sig att lagens tillämpning inte alltid är helt tydlig.7 

Diskussionerna tvistar om religionsfrihetens egentliga omfattning och i vilka fall den bör be-

gränsas. Ett återkommande dilemma är avvägningen mellan de två inbyggda rättigheterna i re-

ligionsfrihet; rätten till religion och rätten från religion.8 Islam är en religion som till stor del 

har hamnat i brännpunkten av detta. Böneutrop, religiösa skolor och slöjan är exempel som har 

legat till grund för dessa debatter.9 När en moské i Växjö tilläts ha böneutrop en gång i veckan 

under drygt tre minuter väcktes starka reaktioner och åsikter, där motståndslägret menade att 

böneutrop ökar segregationen och kolliderar med rätten att inte tro.10 Flera europeiska länder, 

däribland Frankrike och Danmark, har redan infört förbud mot den heltäckande slöjan på all-

männa platser, och vissa politiker föreslår att Sverige ska göra detsamma.11 Det existerar även 

ett motstånd mot slöjor som inte är heltäckande. En förklaring till detta kan vara att slöjan ofta 

betraktas som ett uttryck för patriarkalt förtryck och existerande fördomar om att muslimska 

kvinnor inte själva har valt att bära dessa.12  

Varför debatterna till allra högsta grad har kommit att handla om muslimers utö-

vande av religion kan delvis förstås mot bakgrund av att motståndet mot islam har ökat. Relig-

ionen betraktas ofta i termer av extremism och antas vara oförenlig med sekulära och liberala 

värderingar. Många menar därmed att religionen utgör ett hot mot det moderna samhället och 

                                                
6 Margot Wallström, ”Wallström: Måste säkra religionsfriheten.”, SvD.se, 10 juli 2018, https://www.svd.se/mar-
got-wallstrom-religionsfriheten-maste-sakras, hämtad 2019-03-25  
7 Pia Karlsson och Ingvar Svanberg (red.), Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende, Lund: 
Studentlitteratur, 1997, s. 14. 
8 Se bland annat Cecilia Broke, ”Religionsfriheten – en långtgående rättighet”, Svt.se, 2 mars 2018. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/religionsfriheten-en-langtgaende-rattighet, hämtad 2019-03-31. 
9 Se bland annat Ann Heberlein, ”Böneutrop strider tydligt mot religionsfriheten”, Svd.se, 28 februari 2018, 
https://www.svd.se/boneutrop-strider-tydligt-mot-religionsfriheten, hämtad 2019-03-31, och Ardalan Shekarabi 
och Philip Botström, ”Vi är emot religiösa friskolor, oavsett religion”, Aftonbladet.se, 29 augusti 2018, 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/m6jX1q/vi-ar-emot-religiosa-friskolor-oavsett-religion, hämtad 2019-03-31.  
10 Karl-Magnus Lundvall, ”Böneutrop beviljas i Växjö”, Smp.se, 8 maj 2018, 
http://www.smp.se/vaxjo/boneutrop-beviljas-i-vaxjo/, hämtad 2019-04-01. 
11 Motion 2018/19:110, Förbud mot heltäckande slöja, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku-
ment/motion/forbud-mot-heltackande-muslimsk-sloja-_H602110, hämtad 2019-03-25. 
12 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination 
and Islamophobia, 2006, https://fra.europa.eu/en/publication/2012/muslims-european-union-discrimination-and-
islamophobia, hämtad 2019-04-03. 
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att dess utövande måste förskjutas helt till den privata sfären.13 Forskning visar hur islamofobi 

har ökat under 2000-talet, med 11 september-attackerna som en katalysator för detta. Negativa 

föreställningar om islam och muslimer har lett till trakasserier, diskriminering och exkludering 

av muslimer inom olika sfärer i samhället, så som arbetsmarknad, utbildning, politik och bo-

stadsmarknad.14 Detta kan även märkas i och med att en ökning av islamofobiska hatbrott har 

skett. År 2015 var antalet anmälda islamofobiska hatbrott 558, som kan jämföras med år 2009 

då antalet anmälningar var 194. Det utgör den vanligaste typen av hatbrott med antireligiöst 

motiv, där även kristofobiska och antisemitiska medräknas. Dessa hatbrott är dessutom enbart 

de som rubricerades som islamofobiska, medan de som kategoriserades som främlingsfient-

liga/rasistiska uppgick till 4765 antal anmälningar år 2015.15  

 

1.2 Problemformulering och syfte 
Religionsfriheten ses som en av grundvalarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle.16 

Sverige är bunden av flera internationella människorättskonventioner där religionsfriheten fast-

slås.17 Stater som har ratificerat dessa konventioner har en skyldighet att respektera och tillgo-

dose medborgarnas rättigheter, bland annat genom nationell lagstiftning och effektiva skydds-

åtgärder.18 I Sverige är religionsfriheten inskriven i grundlag som en av de grundläggande fri- 

och rättigheterna.19 Men frågan är hur religionsfriheten implementeras och tillgodoses i prakti-

ken när främlingsfientliga och hotfulla fenomen som islamofobi sker i allt större utsträckning. 

Är det rimligt att påstå att alla kan åtnjuta denna grundläggande rättighet till fullo, när en mi-

noritetsreligion utsätts för allt mer diskriminering och hat? Och vad är en rimlig förståelse av 

statens ansvar för att respektera religionsfriheten och skydda människor i deras utövande av 

religion? Avsikten med denna uppsats är att undersöka dessa problem mer grundligt. Det över-

                                                
13 Saba Mahmood, “Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?”, The University of 
Chicago Press, vol. 35, nr. 4, 2009, s. 64-65. 
14 Flertalet studier visar att islamofobi är vidsträckt i samhället, se bland annat Oxford Research (konsultföretag), 
Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige, 2014, http://www.do.se/om-
diskriminering/publikationer/forskning-om-diskriminering-av-muslimer-sverige/, hämtad 2019-03-15. 
15 Brottsförebyggande Rådet, Hatbrottsstatistik, https://www.bra.se/statistik/statistiska-
undersokningar/hatbrottsstatistik.html, hämtad 2019-03-36.  
16 European Court of Human Rights, Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Free-
dom of thought, conscience and religion, 2018, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf, 
hämtad 2019-04-10, s. 7-8. 
17 Bland annat FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, och FN:s Konvention om med-
borgerliga och politiska rättigheter, 1966. 
18 Malin Greenhill och Christina Ulfsparre, Mänskliga rättigheter för alla och envar, Stockholm: Norstedts Juri-
dik, 2007, s. 13, s. 21.  
19 Se kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap.  
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gripande syftet med studien är att granska vad islamofobi får för konsekvenser för religionsfri-

heten. Vidare ämnar studien problematisera och diskutera statens skyldigheter att skydda relig-

ionsfriheten och motverka islamofobi. Vad som motiverar denna studie är idén om att en för-

tryckt och marginaliserad grupp i samhället har svårt att tillvarata och tillförsäkras sina rättig-

heter på grund av direkt eller indirekt diskriminering av majoriteten. När diskrimineringen dess-

utom grundar sig i religionstillhörighet - där aversioner finns gentemot den specifika religionen 

- blir det av särskild betydelse att studera dess påverkan på religionsfrihetens implementering. 

Denna studie blir relevant i dagens samhälle där forskningsstudier visar att islamofobi ökar. 

Detta kan ses som ett alarmerande demokratiskt problem då förtryck och diskriminering av en 

minoritetsgrupp står i strid med flera av de grundläggande fri- och rättigheterna.  

 

De primära frågeställningarna som används för att besvara syftet med studien är följande:   

- Hur påverkar islamofobi religionsfriheten för muslimer?  

- Hur bör staten agera för att effektivt skydda religionsfriheten och motverka islamofobi? 

 

För att besvara dessa frågor behöver först och främst en förståelse av religionsfrihet och isla-

mofobi klarläggas. Således ställs två sekundära frågeställningar som ämnar utgöra en grund för 

de primära frågeställningarna. Dessa är följande:  

- Vad innebär religionsfrihet i Sverige?  

- Hur kan islamofobi förstås och vilka uttryck tar den sig? 

 

1.3 Metod och material 
Avsikten med denna studie är att den ska utmynna i en politisk-filosofisk analys och diskussion. 

Men för att kunna svara till det övergripande syftet med studien är det nödvändigt att först och 

främst redogöra för religionsfrihetens innebörd i Sverige, vilket klarläggs genom den rådande 

lagstiftningen som reglerar religionsfriheten. Således tillämpas en klassisk rättsdogmatisk me-

tod för att besvara den första frågeställningen. Denna metod innebär att fastställa gällande rätt 

genom att beskriva och tolka rättskällor. De rättskällor som kommer att användas är enligt rätt-

skälleläran; lagar, förarbeten, rättspraxis och rättsdoktrin.20 Först och främst presenteras 

svenska lagar och tillhörande förarbeten som berör området. Religionsfriheten är även en 

mänsklig rättighet som regleras i folkrättsliga konventioner som Sverige har ratificerat och är 

                                                
20 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, Stockholm: 
Norstedts juridik, 2018, s. 45-49.  
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förpliktigad enligt. Den mest relevanta i detta fall är Europakonventionen21 som är det regionala 

skyddet för mänskliga rättigheter med tillhörande domstol.22 Konventionen är dessutom inkor-

porerad som svensk lag sedan 1995, och annan svensk lag får inte stå i strid med konventions-

bestämmelserna.23 Sålunda redovisas relevanta artiklar i Europakonventionen med syfte att 

fastställa religionsfrihetens innebörd i Sverige. Rättspraxis som rör religionsfrihet i svensk kon-

text är sparsam, där rättigheten inte har tillämpats i rättsfall i särskilt stor utsträckning. Europa-

domstolens rättspraxis däremot sker fortlöpande och är vägledande för konventionsstaternas 

implementering av religionsfriheten.24 Utifrån detta presenteras till största del rättspraxis enligt 

Europakonventionen som har bedömts av något av de tillhörande konventionsorganen (Euro-

padomstolen25, eller Europakommissionen26 för äldre fall). Vidare tillämpas rättsdoktrin och 

annan litteratur som kommenterar lagarnas skyddsområde och eventuella begränsningsmöjlig-

heter. Religionsfriheten i Europakonventionen är en relativ rättighet varav det blir centralt att 

fastställa vilka begränsningsmöjligheter som finns, i syfte att erhålla en förståelse av hur om-

fattande rättighetsskyddet är och vilka motstående intressen som kan legitimera en inskränk-

ning av rättigheten.27     

  För att besvara den andra sekundära frågeställningen, det vill säga hur islamofobi 

kan förstås och vilka uttryck den tar sig, presenteras tidigare forskning som redogör för be-

greppsdefinitioner, teoretiska perspektiv och praktiska uttryckssätt av islamofobi. Ambitionen 

är att problematisera och kontrastera bilden av islamofobi genom att lyfta fram perspektiv och 

empiri från olika studier. Valet av studier har gjorts utifrån kända och väl etablerade forsknings-

institut och författare inom forskningsområdet. Här används både svensk och europeisk forsk-

ning, med anledning av att islamofobi visar sig förekomma på mer eller mindre liknande sätt 

runt om i Europa, som bekräftas av de olika empiriska studierna. Vidare presenteras även tre 

olika fall/företeelser som har skett under de senaste åren. Dess koppling till islamofobi kommer 

att diskuteras i anknytning till varje fall med hjälp av den tidigare presenterade forskningen om 

islamofobi. Ambitionen med dessa fall är att de ska tydliggöra islamofobiska förekomster och 

utgöra en grund för analysen. Här används material i form av forskningsrapporter, tidningsar-

tiklar och debattartiklar. 

                                                
21 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, 1950. 
22 David I. Fischer, Mänskliga rättigheter. En introduktion, Stockholm: Norstedts Juridik, 2015, s. 41-43. 
23 SFS 1994:1219, och Regeringsformen 2 kap. 19 §.  
24 Reinhold Fahlbeck, ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter”, Juridisk tidskrift, nr. 1, 2014-15, s. 4-5.  
25 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  
26 Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna 
27 Jämför Victoria Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, Uppsala: Iustus förlag, 2013, s. 89-91. 
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De två primära frågeställningarna ämnar utgöra den analytiska delen av uppsat-

sen, där underlaget från de två sekundära frågeställningarna används för att analysera de pri-

mära frågorna. Avsikten är att först analysera hur islamofobi påverkar religionsfriheten för 

muslimer, för att sedan föra en normativ diskussion om hur staten borde agera för att skydda 

religionsfriheten och motverka islamofobi. Analysen kommer att ske med stöd av de tidigare 

presenterade perspektiven om islamofobi, samt en teori som berör politisk sekulärism och sta-

tens förhållande till olika religioner. I nedanstående delavsnitt presenteras och diskuteras de 

valda perspektiven och teorin.  

1.3.1 Teoretiskt ramverk 
Frågeställningarna analyseras med stöd av teorier som specifikt knyter an till islamofobi och 

religionsfrihet. En del av den presenterade forskningen om islamofobi (under avsnitt 4. Isla-

mofobi) kan betraktas som teoribildning i sig. Det finns forskare som bidrar med perspektiv på 

islamofobi som fenomen och diskurs, och förklaringar till dess historiska, sociala och politiska 

omständigheter. Islamofobi har inte uppkommit i ett vakuum, oavhängigt omkringliggande fak-

torer, varpå det är väsentligt att introducera omkringliggande kontexter.28 De valda perspekti-

ven utgör således en grund för hur islamofobi kan förstås. Dessa perspektiv används sedan 

genomgående under uppsatsen – för att studera de tre valda fallen i ljuset av islamofobi, likväl 

som i den senare analysen av de primära frågeställningarna. Framförallt används den svenska 

professorn Mattias Gardells perspektiv på islamofobi, där han bland annat beskriver ”den isla-

mofobiska kunskapsregimens” existens och verkande.29  

När det kommer till religionsfrihet finns det många teorier om hur rättigheten bör 

förstås, vilket även bidrar till olika synsätt på hur staten bör förhålla sig gentemot religioner 

(och filosofiska övertygelser) för att tillförsäkra religionsfrihet. Vissa av dessa teorier är klas-

siskt liberala, och menar att religionsfrihet främst är en frihet i negativ bemärkelse. Enligt detta 

synsätt behöver stater framförallt respektera den enskilde individens fria och autonoma val i 

förhållande till religion.30 Vissa teoretiker anser även att stater med en eller flera etablerade 

religioner ändå kan upprätthålla liberala principer av religionsfrihet så länge religiösa minori-

teters rättigheter respekteras.31 Dessa synsätt leder till en relativt begränsad syn på religionsfri-

het, där staten förväntas ingripa enbart om det är uppenbart att individens frihet till religion 

                                                
28 Jämför Chris Allen, Islamophobia, London: Ashgate. 2010, s. 18, s. 66.  
29 Mattias Gardell, Islamofobi, Stockholm: Leopard förlag, 2011. 
30 Se till exempel John Rawls rättviseteori i A Theory of Justice, Cambridge: The Belknap Press, 1999, och Ro-
nald Dworkins perspektiv på förhållandet mellan stat och religion i Religion without God, Cambridge: Harvard 
University Press, 2013.  
31 Jonathan Fox, “Religious Freedom in Theory and Practice”, Human Rights Review, vol 16, nr. 1, 2015, s. 8. 
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hotas eller kränks.32 Sedan finns det tänkare som menar att religionsfrihet inte enbart konstitue-

ras av en rättighet i denna negativa bemärkelse. De hävdar att stater, förutom att respektera 

individers frihet till religion, även aktivt behöver verka för att garantera jämlikhet mellan olika 

religioner och icke-religioner för att samtliga av dessa ska kunna utgå från en jämn spelplan. 

Annars riskerar en religion eller icke-religion att favoriseras över en annan vilket bidrar till 

ojämlika förutsättningar. Detta perspektiv på religionsfrihet bidrar till en bredare syn på relig-

ionsfrihetens innebörd (och inte bara som en frihet från olovligt ingripande från staten).33  

Rajeev Bhargava är en professor och politisk teoretiker från Indien, och en av 

dem som bidrar med ett mer långtgående perspektiv på religionsfrihetens innebörd och hur en 

stat bör försäkra den.34 I denna uppsats används hans teori om politisk sekulärism som ger 

förslag på hur sekulära stater bör förhålla sig gentemot religioner och icke-religioner för att 

förhindra att en minoritetsreligion blir förtryckt eller marginaliserad.35 Teorin tillämpas vid 

analysen av hur Sverige bör agera för att skydda religionsfriheten och motverka islamofobi. 

Valet av teori har gjorts utifrån idén om att all form av förtryck och diskriminering som grundar 

sig i religiös tillhörighet, så som antisemitism och islamofobi, missgynnar den specifika grup-

pen vilket leder till ojämlika förutsättningar i jämförelse med majoritetsreligioner (eller icke-

religioner) att existera och verka i samhället. Utifrån detta synsätt kan olika gruppers religions-

frihet behöva säkras och stärkas genom att staten agerar mer aktivt för att motverka sådant 

förtryck och främjar lika förutsättningar för alla religioner.  

 

1.4 Tidigare forskning  
Ämnet religionsfrihet har genererat teorier och perspektiv inom många olika vetenskapsdisci-

pliner, så som filosofi, statsvetenskap och rättsvetenskap. Inom den rättsvetenskapliga discipli-

nen återfinns bland annat följande verk: Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt, och Fred-

rik Sterzel, före detta justitieråd, ger en utförlig beskrivning av regeringsformen, inklusive re-

ligionsfriheten, i boken Regeringsformen – en kommentar (2015).36 Religionsfrihetens rättsliga 

ramar (2013) är en avhandling av Victoria Enkvist, doktor i konstitutionell rätt, som analyserar 

religionsfrihetens utformning och tillämpningsområde utifrån svensk lagstiftning och Europa-

konventionen. Enkvist ställer sig kritisk till att religionsfriheten genom en e contrario-tolkning 

                                                
32 Jämför Roth, Är religion en mänsklig rättighet?, s. 200. 
33 Fox, Religious Freedom in Theory and Practice, s. 7-9. 
34 Rajeev Bhargava, “Is European Secularism Secular Enough?”, i Religion, Secularism, and Constitutional De-
mocracy, redigerad av Jean L. Cohen och Cécile Laborde, New York: Columbia University Press, 2016. 
35 Ibid.  
36 Thomas Bull och Fredrik Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, Lund: Studentlitteratur, 2015. 
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av regeringsformen erhåller ett absolut skydd, trots att religionsutövning de facto kan begränsas 

i vissa fall.37 Reinhold Fahlbeck, professor vid Lunds universitet, har skrivit artikeln Religions-

frihet och mänskliga rättigheter (2014) som handlar om religionsfriheten enligt Europakon-

ventionen, och huruvida två olika rättsliga frågor som har aktualiserats i Sverige faller inom 

ramen för rättighetsskyddet.38 Hans Danelius som är en framstående svensk jurist, presenterar 

en omfattande översikt av Europakonventionens rättspraxis i Mänskliga rättigheter i Europeisk 

praxis : en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (2015).39 Vidare 

finns det otaliga perspektiv och forskning om religionsfrihet inom det filosofiska och politisk-

filosofiska området. Pia Karlsson och Ingvar Svanberg, forskare vid Stockholms universitet, 

har i deras bok Religionsfrihet i Sverige – om möjligheten att leva som troende (1997) sökt 

beskriva hur religionsfriheten ser ut i Sverige och vilka förutsättningar troende och religiösa 

personer har i ett av de mest sekulära länderna i världen.40 Professorn Hans Ingvar Roth erbju-

der filosofiska förklaringar till religionsfriheten samt presenterar argument för och emot till 

varför det bör vara en mänsklig rättighet, i boken Är religion en mänsklig rättighet? (2012).41 

Dessa verk och författare är enbart ett axplock inom detta breda forskningsfält. 

Islamofobi däremot är ett relativt nytt forskningsområde som främst började stu-

deras under 2000-talet. Många forskare påpekar att det finns relativt lite forskning inom områ-

det och att behovet för vidare studier är stort. Storbritannien har varit ledande inom forskning 

om islamofobi med The Runnymede Trusts rapport Islamophobia: A Challenge for Us All 

(1997) som startskott för detta, där begreppet och fenomenet islamofobi presenteras.42 20 år 

senare släpptes uppföljaren Islamophobia: Still a Challenge for Us All (2017) som beskriver att 

islamofobin fortfarande är ett stort samhälleligt problem.43 Chris Allen är en brittisk sociolog 

som har medverkat till Storbritanniens forskning inom ämnet, bland annat med hans bok Isla-

mophobia (2010). I boken problematiserar och kritiserar han begreppet islamofobi som det för-

klaras i Runnymede-rapporten, samt beskriver fenomenets verkan i Storbritannien likväl som i 

                                                
37 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar. 
38 Fahlbeck, ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter”. 
39 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis : en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, Stockholm: Norstedts Juridik, 2015.  
40 Karlsson och Svanberg (red.), Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende. 
41 Roth, Är religion en mänsklig rättighet?. 
42 The Runnymede Trust, Islamophobia: a Challenge for Us All, 1997, https://www.runnymedetrust.org/up-
loads/publications/pdfs/islamophobia.pdf, hämtad 2019-03-18.  
43 Elahi, Farah och Khan, Omar (red.), Islamophobia: Still a Challenge for Us All, 2017, https://www.runny-
medetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018%20FINAL.pdf. Hämtad 2019-03-18. 
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resten av Europa.44 Den svenska professorn Mattias Gardell har givit ut många verk inom äm-

net, i Islamofobi (2011)45 och What’s Love Got To Do With It?: Ultranationalism, Islamophobia 

and Hate Crime in Sweden (2015) ges en grundlig beskrivning av historiska, politiska, och 

sociala faktorer som bidragit till fördomar och aversioner mot muslimer samt hur dessa kommer 

till uttryck i Sverige.46 Några författare i Sverige som tidigare har avhandlat ämnet är Göran 

Larsson, Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi (2006),47 och Håkan Hvitfelt i kapitlet 

Den muslimska faran – om mediebilden av islam (2004) i en bok som speglar svensk nyhets-

journalistik om invandrare och rasism.48 Vidare har flertalet empiriska studier gjorts om musli-

mers levnadsvillkor och utsatthet i europeiska länder, bland annat rapporterna Muslims in the 

European Union: Discrimination and Islamophobia (2006),49 och European Islamophobia Re-

port som har släppts årligen sedan 2015.50  

Det finns relativt lite forskning om hur islamofobi påverkar religionsfriheten för 

muslimer. Då religionsfriheten är hotad runt om i världen och islamofobi har ökat markant 

under de senaste decennierna är behovet av mer forskning inom detta område påkallande.  

 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats klarläggs religionsfrihetens innebörd utifrån svenska lagar och Europakonvent-

ionens artiklar som berör rättigheten. Andra internationella konventioner och deklarationer som 

innehåller religionsfrihetsartiklar förklaras inte närmare. Detta med anledning av att det fram-

förallt är den nationella lagstiftningen och Europakonventionen som styr innehållet av relig-

ionsfriheten i Sverige. Dessutom är innehållet i Europakonventionen avseende religionsfriheten 

i stora drag identisk med andra människorättskonventioner eller förklaringar.51 För att fastställa 

gällande rätt redogörs för bestämmelser och begränsningar av religionsfriheten i övergripande 

drag. Jag har valt att inte gå in på Europakonventionens begrepp om tankefrihet och samvets-

frihet som återfinns i samma rättighetsartikel som religionsfriheten, då dessa inte är av relevans 

                                                
44 Allen, Islamophobia.  
45 Gardell, Islamofobi. 
46 Mattias Gardell, ”What’s Love Got To Do With It?: Ultranationalism, Islamophobia and Hate Crime in 
Sweden”, i Journal of Religion and Violence, vol 3, nr. 1, 2015.  
47 Göran Larsson, Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi, Stockholm: Makadam förlag, 2006. 
48 Håkan Hvitfelt, ”Den muslimska faran – om mediebilden av islam”, i Mörk magi i vita medier. Svensk 
nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism, redigerad av Ylva Brune, Stockholm: Carlssons bokför-
lag, 2001. 
49 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination 
and Islamophobia. 
50 Enes Bayrakli och Farid Hafez (red.), European Islamophobia Report, 2017, http://www.isla-
mophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2018/07/Sweden.pdf, hämtad 2019-05-01.  
51 Jämför bland annat med FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18. 
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för denna studie som enbart kommer att beröra religionsfriheten. I lagtexter har det inte alltid 

varit helt tydligt vad som avses med religion enligt svensk lag och Europakonventionen.52 Då 

denna studie berör muslimers religionsfrihet, och islam rent vedertaget anses vara en religion 

enligt religionsfrihetsartikeln i Europakonventionen, problematiseras inte innebörden av relig-

ion enligt lagarna och artiklarna i större utsträckning.   

 

1.6 Disposition  
I första avsnittet följer en introduktion till uppsatsen med inledning, problemformulering och 

syfte, metod och material, tidigare forskning, avgränsningar och disposition. Andra kapitlet 

presenterar Rajeev Bhargavas teori om politisk sekulärism samt tillhörande teorireflektion. Vi-

dare är uppsatsen indelad i avsnitt utifrån ämnesområdena i frågeställningarna. I tredje kapitlet 

följer därmed en redovisning av religionsfrihet i Sverige, där gällande rätt fastställs utifrån 

svensk lagstiftning och Europakonventionen. Fjärde kapitlet avhandlar ämnet islamofobi, där 

relevant forskning och studier presenteras. Den teoribildning och perspektiv om islamofobi som 

används i denna uppsats redovisas under fjärde avsnittet och inte i teoriavsnittet. Detta med 

anledning av att dessa perspektiv inte enbart används som teoretiskt utgångspunkt i uppsatsen 

utan även används för att skapa en förståelse av och kontextualisera islamofobi. I avsnitt fem 

följer en presentation av de tre fall/företeelser av islamofobi som berörs i denna studie. Därefter 

följer ett analysavsnitt, där de två primära frågeställningarna analyseras och besvaras med stöd 

av den valda teorin och perspektiven. Slutligen följer en avslutande diskussion som rundar av 

uppsatsen och dess resultat.  

  

                                                
52 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 87, s. 102. 
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2. Teori  
I detta avsnitt presenteras Rajeev Bhargavas teori om politisk sekulärism. I slutet av kapitlet 

förs en reflektion över teorin och beskrivning av hur den kommer att tillämpas i denna uppsats.  

2.1 Rajeev Bhargavas teori om politisk sekulärism 
Bhargava gör skillnad på etisk sekulärism och politisk sekulärism, där den förstnämnda består 

av filosofiska ideal om hur vi bör leva våra liv för det optimalt bästa, oberoende av något annat 

liv eller värld än detta här och nu. Den politiska sekulärismen å andra sidan är en form av 

statsskick som separerar den organiserade politiska makten och institutioner från organiserad 

religiös makt och institutioner. Genom denna särskiljning av etisk och politisk sekulärism klar-

görs att både etiska sekulärister och religiöst troende kan vara överens om de konstitutionella 

principer som utgör politisk sekulärism – som varken förutsätter eller innebär etisk sekulärism. 

Bhargava fokuserar sedan på den politiska sekulärismen, där han menar att den breda innebör-

den av detta bör ses som motsatsen till religiös dominans, religiös tyranni, och exkludering eller 

diskriminering på grund av religion. Avsikten med politisk sekulärism är därmed att se till att 

religionsfrihet flödar genom att befria den sociala och politiska ordningen från institutionell 

religiös dominans för att på så sätt kunna främja jämlikhet mellan medborgare. Detta behöver 

inte motsätta sig att religion existerar i det offentliga, då det centrala med sekulärismen är att 

möjliggöra ett samhälle fritt från tyranni, förtryck och dominans mellan och inom olika reli-

giösa grupper – inte att förkasta värdet av religionens roll.53  

Enligt Bhargava kan en stat vara sammankopplad eller frånkopplad en religion på 

tre olika nivåer, nämligen: 1) ändamål, 2) institutioner och personal och 3) offentlig politik och 

lagar. En teokrati är knuten till en religion på alla dessa nivåer, medan en stat med en etablerad 

religion är bunden till religionen på nivå 1 och 3, men inte på nivå 2. Sekulära stater skiljer sig 

från dessa, men inte bara med anledning att kyrka-stat är frånskild (nivå 2). Politisk sekulärism 

innebär även att staten måste etablera ändamål (nivå 1) som är helt frånskilda de ändamål som 

den tidigare etablerade religionen innehar. När det kommer till nivå 3 argumenterar många po-

litiska filosofer att även denna behöver vara frånskild för att en stat ska kunna kallas sekulär. 

Men Bhargava motsätter sig detta och menar att det inom denna nivå kan förekomma en bred 

räckvidd av olika förhållningssätt. De sekulära stater som har separerats från endast en religion 

är de traditionella modellerna. Men de modeller som många inte medräknar eller betraktar som 

                                                
53 Bhargava, “Is European Secularism Secular Enough?”, s. 158.  
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ett ideal är de stater som har separerat från flera olika religioner.54 Bhargava kritiserar europe-

iska stater för att inte vara sekulära nog - varav de inte lever upp till måttet när det gäller att 

ackommodera religiös mångfald. Detta beror till mångt och mycket på att denna typ av sekulä-

rism växte fram från en-religion-stater. Denna konstitution lever kvar än idag, och när nya re-

ligiösa grupper har etablerat sig i europeiska länder har det blivit svårt för de sekulära mo-

dellerna att anpassas efter detta. Europeiska stater brukar dock ofta betraktas som sekulära på 

grund av att kyrkans makt och inflytande över sociala och politiska angelägenheter har begrän-

sats avsevärt, likväl som religiositeten och tron har avtagit hos stor del av befolkningen. De 

flesta av dessa stater beskriver sig själva som liberal-demokratiska istället för kristna. Trots 

detta har många av dem fortfarande en viss förbindelse till kyrkan (eller flera kyrkor) på alla 

tre nivåer. Detta sker i form av en fortsatt ömsesidig relation, där vissa stater tillhandahåller 

bidrag till bland annat religiösa institutioner, skolor eller välgörenhetsorganisationer. I vissa 

fall finns fortfarande en officiellt etablerad religion. Denna fortsatt ”svaga” särställning är enligt 

Bhargava en anledning till varför dessa stater misslyckas med att uppnå de värden som sekulä-

rism eftersträvar – det vill säga jämlikhet mellan olika religioner och icke-religioner.55 

Således menar Bhargava att denna typ av sekulära modeller har mycket att lära 

av den modell som återfinns i Indien och som enligt honom lyckas bättre med att tillvarata ett 

mångkulturellt och multireligiöst samhälle. I Indien har olika religiösa grupper och trossystem 

levt sida vid sida under en längre tid i ett harmoniskt tillstånd, åtminstone fram till kolonialtiden. 

Det var först då som det blev mer problematiskt att tala om religiös samexistens, och idén be-

hövde införas mer explicit för att komma till stånd. Staten är inte formellt anknuten till någon 

religion, och behöver förhålla sig likvärdigt till alla religioner och övertygelser. Den politiska 

sekulärismen blev till en funktion där staten var tvungen att distansera sig från alla religioner 

för att kunna främja harmoni och samexistens mellan de många religiösa och icke-religiösa 

grupperna i samhället. Samtidigt innebär detta inte strikt neutralitet eller exkludering av relig-

ion, utan ett förhållningssätt som Bhargava kallar för principled distance. Denna princip inne-

bär att staten försöker balansera olika intressen mellan religioner och icke-religioner i syfte att 

motverka interreligiös dominans - där en religiös grupp tillåts dominera i samhället på bekost-

nad av andra grupper. Denna modell söker uppnå värden av religiös frihet, jämlikhet och bro-

derlighet (fraternity).56 Det kan innebära att religioner behandlas olika om så behövs, inte för 

att söka missgynna eller favorisera en viss religion, utan snarare i strävan efter att uppnå religiös 

                                                
54 Ibid, s. 159-167.  
55 Ibid. 
56 Ibid, s. 169-174. 
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jämlikhet. Sådan varierande behandling kan ske både i form av särskilt stöd till en viss minori-

tetsreligion, eller att en religiös grupp tillåts undantag från lagar och bestämmelser som försvå-

rar eller förhindrar deras religionsutövning. Exempelvis har sikher tillåtits bära turban till de 

annars strikta uniformskraven i vissa arbeten, och judar och muslimer har beviljats undantags-

tillstånd från regeln om söndagsstängning på grund av att deras religion har annorlunda vecko-

system. Vidare har vissa högtider för alla religioner införts i kalendersystemet och erhållit nat-

ionell status i landet. Sådana undantag kan beviljas med hänsyn till att det kan vara orättvist att 

låta minoriteter styras av lagar som de själva inte har samtyckt till, där en viss grupp har social 

och politisk dominans i samhället och kan ”styra” de andra grupperna med deras beslut. Detta 

motsätter sig inte en strävan efter allmän konsensus och rättfärdigande av lagar som alla kan 

godta, utan blir snarare en lösning till om detta skulle misslyckas. En än mer ambitiös sekulär 

modell kom att skrivas in i den indiska konstitutionen, där staten även tillåts ingripa i religiösa 

praktiker för att skydda individer som riskerar att bli förtryckta eller förnekas jämlik värdighet 

av den egna gruppen, så kallad intrareligiös dominans. Exempel på detta är när den indiska 

staten förbjöd ”untouchability” inom det hinduiska kastsystemet och istället beslutade att alla, 

oavsett kasttillhörighet, får lov att inträda i hinduiska tempel. Statens ingripande ska dock inte 

motsätta sig aktiv respekt gentemot den specifika religionen. Om staten ingriper för att för-

hindra vissa förtryckande praktiker så måste den fortfarande visa aktivt stöd och respekt för 

religionen i helhet.57  

Bhargava menar att denna sekulärism är mer kontextuell och dynamisk för att 

svara till den sociala och etiska komplexiteten i ett pluralistiskt samhälle - där religion ses som 

en viktig del av det allmänna och inte bara som en privat angelägenhet. Detta kan jämföras med 

sekulära stater som låter sig styras av en fast och rigid sekulär doktrin där kontentan redan är 

förhandsbestämd och inte låter sig böjas inför det verkliga behovet i samhället.58 I jämförelse 

med denna modell menar Bhargava att europeiska länder misslyckas med att ens vara ”modestly 

secular” (han hänvisar här till Tariq Moodods definition av sekulärismen inom västeuropeiska 

stater: ”modest secularism”), då de ignorerar den religiösa diversitet som existerar samt att kris-

tendomen fortsätter privilegieras i mer eller mindre utsträckning. Övergången till liberal-demo-

kratiska samhällen har bidragit till att alla religiösa grupper har erhållit rättigheter, men detta är 

inte tillräckligt för att undvika interreligiös dominans. Bhargava menar att muslimer är särskilt 

utsatta och marginaliserade i de västeuropeiska länderna, där flertal fall visar på hur de miss-

gynnas av statliga beslut. Som exempel har vi slöjan som fortsätter att förbjudas på allmänna 

                                                
57 Ibid.  
58 Ibid, s. 172-174. 
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platser (bland annat i Frankrike), och att väldigt få muslimska skolor erhåller statligt bidrag. En 

anledning till denna interreligiösa ojämlikhet är islamofobins uppgång och fortsatta existens i 

Europa. Detta är ett praktexempel på hur interreligiös dominans får lov att fortskrida om inte 

staten bidrar med de rätta förutsättningarna för religiös pluralism och jämlikhet, och om politisk 

sekulärism fortsätter att tolkas som strikt avhållsamhet eller exkludering av religion. Även när 

det kommer till att förhindra intrareligiös dominans kan det finnas religiösa praktiker som euro-

peiska stater gladeligen skulle vilja ingripa i, så som till exempel bärandet av den heltäckande 

slöjan (niqab). Men för att kunna tillämpa sådana interventioner behöver staten först och främst 

reformera sin strikta avhållsamhet gentemot religioner och istället anta denna mer passande 

sekulärism. Bhargava framhåller dock att en sådan övergång är svår, då det moderna Europa 

misslyckas med att uppskatta religiös och kulturell mångfald, vilket får som följd att sociala 

och kulturella problem förtrycks istället för att finna rimliga lösningar till dem.59 Detta förklarar 

även varför islam fortsätter betraktas som ett hot mot sekulärismen:  

While secularism continues to be a value everywhere in Europe, its transgression 
is not seen as a threat to it because the meaning of secularism has not shifted from 
the one developed in the nineteenth century to another more suited to conditions 
of deep religious diversity. That is also why European secularism is not that sec-
ular. As a result, it continues to see virtually all versions of Islam as a threat to 
secularism, not recognizing that religious Muslims may be unsettling only one 
version of political secularism and providing in the process an opportunity to shift 
to the deeper, richer conception.60 
 

Därmed är Bhargavas slutkläm att europeiska sekulära stater måste skifta till en mer passande 

sekulär modell för religiös mångfald - för att kunna hantera dagens pressande sociala behov.61  

2.1.1 Teorireflektion  
Om Bhargavas kritik mot dessa sekulära modeller tas på allvar behöver de europeiska staterna 

förbättra de rådande förhållanden för olika religiösa minoriteter. Även Sverige kan behöva un-

derlätta mer för muslimer och svara till den komplexa mångreligiösa verklighet som existerar i 

dagens samhälle. Utifrån detta kommer jag att tillämpa denna teori genom att föreslå hur den 

svenska staten kan agera i enlighet med den modell som Bhargava förespråkar. Utifrån den 

modellen kan undantag behöva beredas för vissa grupper för att sudda ut de ojämlika förutsätt-

ningarna för religioner att verka i samhället, exempelvis genom särskilt stöd till en religion eller 

genom undantag från lagar. Jag kommer därmed föreslå hur staten kan motverka islamofobi 

                                                
59 Ibid, s. 175-178. 
60 Ibid, s. 178.  
61 Ibid. 
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(genom att förhindra majoritetens förtryck av en minoritet), men även genom att ge förslag på 

positiv särbehandling gentemot muslimska grupper, i form av särskilt stöd eller undantag från 

regler som annars gäller. Detta görs i förståelse med hur Bhargava menar att den politiska se-

kulärismens mål är att uppnå interreligiös jämlikhet och frihet – vilket islamofobi och musli-

mers sämre förutsättningar i det svenska samhället måste förstås som motsatsen till.  

Bhargava beskriver det indiska samhället där det förefaller vara religiösa grupper 

som riskerar marginalisera eller förtrycka en annan religiös grupp. För att applicera denna teori 

i en svensk kontext skulle jag vilja påpeka att det inte främst är kristna eller någon annan religiös 

grupp som utgör det stora hotet mot muslimer. Sverige har blivit rankad som ett av världens 

mest sekulära länder, bland annat i det avseende att religion spelar allt mindre roll i samhället.62 

Allt färre är troende eller religiösa, varav även praktiserande kristna utgör en minoritetsgrupp 

och kan möta hinder och oförståelse från omgivningen för deras tro och utövning.63 Dock har 

Svenska kyrkan fortfarande en viss särställning i Sverige trots att systemet av statskyrka från-

gicks år 2000, vilket bland annat märks av att trossamfundet regleras genom en särskild lag till 

skillnad mot för andra trossamfund.64 Det kristna arvet lever till viss del kvar, exempelvis i 

form av kalendersystemet med kristna högtider, kristna symboler i det offentliga rummet, och 

skolans läroplan som utgår från den kristna etiken. Kristendomen betraktas dock inte som ett 

lika stort hot mot sekulärismen som islam gör.65 Enligt min förståelse av Bhargava hade han 

förmodligen menat att den svenska sekulariseringen - där Svenska kyrkan fortfarande innehar 

en viss särställning i jämförelse med andra trossamfund – är problematisk i det avseende att det 

förhindrar sann religiös jämlikhet. Utifrån detta skulle en kunna föreslå att denna ”favorisering” 

torde upphöra för att förbättra förutsättningarna för muslimer likväl som andra minoritetsrelig-

ioner. I denna uppsats väljer jag dock att inte applicera teorin så långtgående som att hävda att 

islam måste uppnå total jämlikhet med kristendomen i Sverige. Detta utifrån min idé om att ett 

land borde kunna ha kvar sina religiösa traditioner och ett något starkare band till en viss relig-

ion, trots att andra religioner likaledes bereds plats och inflytande. Då majoritetsgruppen i Sve-

rige dessutom inte utgörs av praktiserande kristna kan inte den primära lösningen för att mot-

verka islamofobi vara att begränsa kristendomen eller sträva efter total jämlikhet mellan olika 

                                                
62 World Values Survey, Findings and Insights. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, hämtad 
2019-04-02.  
63 Pia Karlsson och Ingvar Svanberg (red.), Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende, s. 7-
12. 
64 Se Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, och Lag (1998:1593) om trossamfund 
65 Gardell, Islamofobi, s. 83-87, s. 172. Jämför även Pia Karlsson och Ingvar Svanberg (red.), Religionsfrihet i 
Sverige. Om möjligheten att leva som troende, s. 5-14. 
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religioner. Bhargavas teori kan dock vara rimlig i en svensk kontext då att han menar att kol-

lisioner och oenigheter även kan ske mellan religioner och ”icke-religioner”. Därmed kommer 

denna teori att tillämpas med förståelsen att majoriteten i detta fall inte är en specifik religions-

grupp, utan snarare olika individer och grupper (med varierande ideologier eller övertygelser) 

som på olika sätt försöker motverka islam och muslimers religionsutövning.  

Vidare beskriver Bhargava om den indiska statens möjligheter att ingripa i reli-

giösa praktiker för att motverka förtryck inom den egna gruppen, det vill säga intrareligiös 

dominans. Jag anser dock att detta förhållningssätt är problematiskt då det lätt kan leda till 

etnocentrism. Om vi tar slöjan som exempel, där vissa grupper i Sverige och Europa betraktar 

den som en symbol för kvinnoförtryck och oförenlig med liberala värden så som jämställdhet 

(se mer under avsnitt 4. Islamofobi). Vilka värderingar och normer är det som staten ska ha som 

ramar för att bestämma vilka praktiker som är att betrakta som förtryck och inte? Ett sådant 

förhållningssätt kan i min mening leda till att staten får allt för stort spelrum att bestämma etiska 

värden i enlighet med landets egna kultur, där risken är stor att minoritetsreligioner och kulturer 

kritiseras utan ett kulturrelativistiskt förhållningssätt. Jag kommer således inte att applicera 

denna del av Bhargavas teori, då den dessutom faller utanför ramen för uppsatsens ämne. Stu-

dien ämnar inte innehålla en moralisk diskussion kring olika värderingar inom islam eller jäm-

föra dessa med exempelvis liberala eller kristna värderingar. Därmed kommer enbart den del 

av teorin som berör statens ingripande för att motverka interreligiös dominans och förtryck 

användas, i syfte att föreslå hur staten kan agera mer slagkraftigt och effektivt mot islamofobi.  

Slutligen vill jag poängtera att det kan vara problematiskt att tala om rättigheter 

eller undantag som bereds för vissa grupper, åtminstone ur ett människorättsperspektiv där de 

flesta människorättsdokument gör gällande att rättigheter tillfaller individer och inte grupper. 

De undantag som föreslås syftar dock inte till att verka som rättigheter i sig, utan snarare som 

medel för att kunna tillförsäkra alla individers fullgoda skydd av de mänskliga rättigheterna. I 

detta fall är det främst muslimers rätt till religionsfrihet som eftersträvas. 
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3. Religionsfrihet i Sverige 
I detta avsnitt redovisas rättskällor som berör religionsfriheten enligt svensk lag och Europa-

konventionen i syfte att fastställa rättighetens innebörd i Sverige.  

3.1 Religionsfrihet enligt svensk lag 
Religionsfriheten regleras i svensk grundlag, regeringsformen (RF). Grundlagarna står över 

andra svenska lagar i rättskällehierarkin, vars syfte är att skydda demokratin.66 De rättigheter 

som regeringsformen uppräknar liknar de mänskliga rättigheterna men kallas här istället för 

grundläggande fri- och rättigheter, med anledning att benämningen mänskliga rättigheter bru-

kar vara förbehållen internationell rätt.67 Det som ibland kallas för positiv religionsfrihet – rät-

ten att tro och att utöva sin religion - är en av de sex så kallade positiva opinionsfriheterna som 

återfinns i RF 2 kap. 1 §: ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad” (punkt 6) ”relig-

ionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”. Vad denna lag 

innebär framstår i allmänna ordalag som tämligen tydligt. Men ur ett rättsligt perspektiv är det 

emellertid inte helt klart vad som faller inom ramen för rättigheten. Begreppen religion och 

utöva är inte definierade i lagtexter eller förarbeten, vilket lämnar utrymme för viss tolkning 

vid tillämpning av denna lag.68  

RF 2 kap. 20 § fastslår att vissa av de fri- och rättigheter som anges i andra kapitlet 

kan begränsas med stöd av lag. Där inkluderas fem av de positiva opinionsfriheterna som upp-

räknas i RF 2 kap. 1 §, varav religionsfriheten är den enda som inte ingår i denna bestämmelse. 

RF 2 kap. 21-24 §§ sätter ramar för begränsningarna. 21 § lyder ”Begränsningar enligt 20 § får 

göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begräns-

ningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 

den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom 

en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, reli-

giös, kulturell eller annan sådan åskådning.”. Att religionsfriheten inte uppräknas i RF 2 kap. 

20 § får som följd att religionsfriheten kan betraktas som en absolut rättighet. Men faktum är 

att religionsfriheten kan begränsas enligt denna paragraf om dess utövande faller inom någon 

av de andra opinionsfriheterna, så som yttrandefrihet eller föreningsfrihet.69 Yttrandefriheten 

kan enligt RF 2 kap. 23 § begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän 

                                                
66 Sveriges Riksdag, Grundlagarna, http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/, 
hämtad 2019-01-31. 
67 Fischer, Mänskliga rättigheter. En introduktion, s. 13-14. 
68 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 88. 
69 Prop. 1975/76:209, s. 48.  
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ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet 

av brott, eller i övrigt endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Enligt 2 kap. 24 § kan 

föreningsfriheten begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av 

militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ur-

sprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.  

Det absoluta skyddet av religionsfriheten enligt RF 2 kap. 1 § omfattar således 

enbart de delar som inte utflödar i någon av de andra fri- och rättigheterna. I förarbeten föreslås 

att framförallt rätten att tro och att enskilt utöva sin religion – och inte bli utsatt för negativ 

särbehandling på grund av sin religion – är av sådan karaktär att det inte ska kunna föranleda 

begränsningar.70 Bull och Sterzel menar att religionsfriheten innefattar ett skydd mot att en 

religion negativt särbehandlas i lagstiftning eller andra bestämmelser, samt ett skydd för den 

enskilde att i ensamhet tro på vad den vill. Religionsfrihetens absoluta skydd enligt RF 2 kap. 

1 § pt. 6 måste därmed betraktas som ganska snäv.71 Enkvist menar att religionsfrihetens till 

synes absoluta skydd kan vara rätt missvisande då det leder till en felaktig uppfattning avseende 

rättighetens styrka. I själva verket faller ofta religionsutövning in under någon av de andra opin-

ionsfriheterna som kan begränsas - varav det är långtifrån ett absolut skydd.72  

Religionsfriheten innefattar även en rätt till att inte tro, det som ibland kallas för 

negativ religionsfrihet. Detta regleras i bestämmelserna om de negativa opinionsfriheterna i RF 

2 kap. 2 §: ”Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, 

kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i 

sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att 

tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som 

avses i första meningen.”. Denna bestämmelse kan inte begränsas, och innehar därmed ett ab-

solut skydd.73  

I fallet NJA 2005 finner vi exempel på hur religionsfriheten kan begränsas om 

den tar sig i uttryck i form av någon av de andra opinionsfriheterna. Fallet handlade om pingst-

pastor Green som uttalat sig om homosexuella i en kyrkopredikan. Den rättsliga frågan var om 

han kunde fällas för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB (vilket är en legitim begränsning 

av yttrandefriheten) eller om det faktum att handlingen rörde sig om religionsutövning innebar 

ett starkare skydd varpå han skulle gå fri från straffansvar. Högsta domstolen (HD) fastslog att 

                                                
70 Prop. 1975/76:209, s. 115 och SOU 1975:75, s. 326.  
71 Bull och Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 60. s. 67.  
72 Victoria Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, Uppsala: Iustus förlag, 2013, s. 88. Se även Prop. 
1975/76:209, s. 115. 
73 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 84.  
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en straffbar handling inte är skyddad enbart för att den förekommer i ett religiöst sammanhang, 

varav domarna påpekade att den grundlagsskyddade religionsfriheten inte kunde medföra 

straffrihet för Green. Åtalet ogillades dock på grund av att HD tillämpade en fördragskonform 

tolkning av Europakonventionen. HD menade att dessa yttranden måste tolkas mera restriktivt 

enligt Europakonventionen för att inte utgöra en allt för långtgående inskränkning av artikel 9 

och 10 i konventionen (tanke-, samvets- och religionsfrihet respektive yttrandefrihet).74 Detta 

fall påvisar hur Sverige rättar sig efter Europakonventionen, vars bestämmelser kring religions-

frihet kommer att beskrivas mer i nästkommande delavsnitt.  

Religionsfrihet innebär även en rätt till att inte bli diskriminerad på grund av sin 

religiösa tillhörighet.75 Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller förbud mot direkt och in-

direkt diskriminering och trakasserier inom olika samhällsområden, så som arbetsliv och ut-

bildning. Diskrimineringen ska ha samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. Med direkt diskriminering avses sådana fall när en person missgynnas för att denna 

behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation, och att det tydligt kan kopplas till 

någon av diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering menas när någon missgynnas 

på grund av en bestämmelse, förfaringssätt eller kriterium som framstår som neutralt men som 

kan komma att särskilt missgynna en viss grupp utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

Detta gäller dock inte om bestämmelsen, förfaringssättet eller kriteriet kan anses ha ett legitimt 

syfte och att medlen som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Diskrimine-

ringslagen innehåller även bestämmelser om aktiva åtgärder som ska bedrivas inom verksam-

heter för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. En särskild 

myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, är tillsatt för att övervaka att lagen följs genom att 

utöva tillsyn över de verksamheter som avses i lagen.76 Det är inte bara diskrimineringslagen 

som fastslår aktiva åtgärder, även RF 1 kap. 2 § framhåller att ”[…] Det allmänna ska motverka 

diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språk-

lig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter 

som gäller den enskilde som person. […]”. RF 2 kap. 12 § fastslår även att lag eller annan 

föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet 

med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till 

sexuell läggning. 

                                                
74 NJA 2005, s. 805.  
75 Jämför SOU 1975:75, s. 326.  
76 Diskrimineringslag (2008:567). 
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En förutsättning för religionsfriheten är att olika trossamfund får lika möjligheter 

och förutsättningar att bedriva religiös verksamhet, bland annat genom att staten ger stöd till 

dessa och att inget trossamfund erhåller en särskilt fördelaktig ställning.77 Sverige hade tidigare 

ett system av statskyrka, och även om en förändring länge stod på den politiska agendan dröjde 

det fram till år 2000 innan kyrka och stat separerades.78 Detta ändrades i och med att lagen 

(1998:1593) om trossamfund tillsattes, som syftar till att skapa goda förutsättningar och likvär-

dig behandling av alla trossamfund.79 Däri regleras bestämmelser för trossamfund, som bland 

annat rör registrering av trossamfund och statligt bidrag till dessa. Bestämmelser om Svenska 

kyrkan regleras i en egen lag, nämligen lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Således görs 

en åtskillnad av Svenska kyrkan och andra trossamfund genom dessa lagar. Lagen (1999:932) 

om stöd till trossamfund reglerar statlig hjälp och statsbidrag till trossamfund. Målet med stödet 

är att skapa förutsättningar för bedrivandet av religiösa verksamheter, däribland gudstjänst och 

undervisning. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) beslutar i frågor gällande statsbidrag 

enligt förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. En utredning tillsattes år 2018 

med syfte att se över lagen om stöd till trossamfund. Däri föreslås att lagen bör ändras då den 

innehåller begrepp som inte är neutrala för alla religioner (så som ”gudstjänst”), samt att demo-

kratikriteriet behöver förtydligas.80 De nuvarande kriterierna visar sig vara otydliga, vilket kan 

leda till godtycklighet hos den som fattar beslut om bidraget. En vägran av statsbidrag till vissa 

trossamfund baserat på dessa kriterier skulle kunna innebära en kränkning av religionsfriheten 

enligt Europakonventionen. ”Det framgår nämligen av Europadomstolens praxis att en stat inte 

ska värdera olika trosuppfattningars legitimitet eller de sätt på vilka de uttrycks eller manife-

steras. Europakonventionen ger även ett mycket starkt skydd för ett trossamfunds autonomi och 

inre liv. Ageranden som kan anses stå i strid med demokratikriteriet har ofta, enligt trossam-

funden, ett nära samband med deras religiösa lära eller inre förhållanden.”81 Utifrån detta ges 

förslag att enbart de trossamfund som går i strid med ”särskilt skyddsvärda grundläggande 

värderingar i det svenska samhället” bör exkluderas och vägras stöd.82  

Utredningar som rör statlig neutralitet har emellertid hävdat att total neutralitet 

inte är möjligt eller önskvärt, då Sveriges statssystem bygger på vissa grundläggande värde-

ringar som måste skyddas och upprätthållas.83 Tidigare var det kristna värderingar som staten 

                                                
77 SOU 2018:18, s. 23.  
78 Ibid, s. 89. 
79 Prop. 1997/98:116, s. 17-18.   
80 SOU 2018:18, s. 24, s. 29.  
81 Ibid, s. 29. 
82 Ibid, s. 30.  
83 SOU 1972:36, s. 48. 
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skulle sprida, men i modern tid har det kommit att handla om etiska och demokratiska värde-

ringar. Detta kan i sig bli problematiskt då dessa värderingar inte alltid är förenliga med de 

värderingar som andra religiösa grupper håller.84 

 

3.2 Religionsfrihet enligt Europakonventionen 
Sverige som stat är bunden av Europakonventionen, som både är en del av folkrätten samt 

inkorporerad som svensk lag sedan 1995.85 Fahlbeck menar att regeringsformens skydd för re-

ligionsfrihet är så pass allmänt hållen att den inte är särskilt tillämpbar i det praktiska rättslivet. 

Även Europakonventionens artikel 9 kan ses vara allmänt hållen, men där utvecklas ständigt 

rättspraxis och kommentarer från konventionsorganen gällande rättighetens tillämpning. Denna 

praxis har påverkan på tolkning och implementering av religionsfriheten även i Sverige, som 

rättar sig efter Europadomstolens bedömningar.86  

  Inför förhandlingarna av Europakonventionen år 1949 framhölls att religionsfri-

heten är en fundamental och betydelsefull rättighet för att skydda människor från att bli för-

följda på grund av sin tro och religion. Mot bakgrund av andra världskriget och judeförföljelsen 

rådde en stark politisk konsensus kring vikten av en sådan rättighet i Europa.87 Detta resulterade 

i artikel 9 i Europakonventionen, som lyder: (punkt 1) ”Var och en har rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet 

att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom 

gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.” (punkt 2): ”Friheten att utöva sin religion eller 

tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demo-

kratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för 

allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”88 Vi 

kan notera att denna rättighet omfattar mer än enbart religionsfrihet, då den även inkluderar 

tankefrihet och samvetsfrihet. Till skillnad mot för regeringsformens religionsfrihet så förtyd-

ligas även vad begreppet utöva avser: gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.  

Denna rättighet är relativ, varför den skiljer sig från den grundlagsstiftade relig-

ionsfriheten som, åtminstone i teorin, är absolut.89 Artikel 9 kan delas upp i den inre religions-

friheten och den yttre religionsfriheten (också kallat forum internum och forum externum). Den 

                                                
84 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 79-82.  
85 Fahlbeck, ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter”, s. 4-5. 
86 Ibid. 
87 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 100.  
88 Lag 1994:1219. 
89 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 85 
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inre religionsfriheten innebär rätten att inneha en religion, tro eller samvete, vilket inte kan 

begränsas under några omständigheter och är därmed absolut. Denna del utgör framförallt ett 

skydd för individer mot att tvingas till en religion eller att förneka sin religion. Den yttre relig-

ionsfriheten rör utövande av religion eller tron, vilket är den del av rättigheten som är relativ 

eftersom den går att begränsa.90 En inskränkning av rättigheten måste ha lagstöd och vara legi-

timt utifrån något av de enligt punkt 2 nämnda ändamålen. Begränsningen får endast ske i pro-

portion till vad som krävs för att uppnå ändamålet. Vidare är det viktigt att anledningen till 

inskränkningen svarar till ett pressing social need i samhället.91 Med anledning av att det går 

att diskutera huruvida den svenska grundlagsskyddade religionsfriheten verkligen är absolut, 

så är regeringsformens religionsfrihet i detta avseende väldigt lik artikel 9 i Europakonvent-

ionen som består av en absolut och relativ del. Regeringsformens andra kapitel utformades för 

att stämma överens med Europakonventionen, varav de i slutändan inte skiljer sig mycket åt.92  

För att en religion eller övertygelse ska omfattas av artikel 9 behöver tron uppnå 

a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance.93 De stora världsreligionerna, 

så som kristendom, judendom, islam och buddhism m.fl., räknas som religion enligt rättig-

heten.94 Det är dock inte allt utövande som är motiverat eller influerat av religion eller tro som 

faller inom ramen för rättigheten. För att göra det behöver manifestationen vara intimt knuten 

till religionen eller tron.95 I vissa fall kan det komma på fråga om en manifestation anses vara 

nödvändig för religionen eller tron som den enskilde innehar, eller om den bara uppmuntras 

eller tillåts. Dock har Europadomstolen på senare tid blivit allt mer flexibel med vad som räknas 

som religion eller övertygelse samt utövande, och bedömer snarare huruvida inskränkningen 

av rättigheten är legitim eller inte.96   

Vid sådana bedömningar läggs vikt vid huruvida en rättvis intresseavvägning har 

gjorts mellan de båda parterna, det vill säga rätten till religionsfrihet och det ändamål som avses 

uppfyllas. I Eweida och andra mot Storbritannien, som rörde flera fall, så ansåg Europadom-

stolen i det första fallet att staten hade misslyckats med en rättvis intresseavvägning. Eweida 

                                                
90 Ibid, s. 109-110. 
91 European Court of Human Rights, Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Free-
dom of thought, conscience and religion, s. 18. 
92 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 86.  
93 European Court of Human Rights, Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Free-
dom of thought, conscience and religion. s. 8-9.  
94 Ibid.  
95 Se bl.a. Arrowsmith mot Storbritannien, 12 oktober 1978, mål nr. 7050/75 och Eweida m.fl. mot Storbritan-
nien, 15 januari 2013, mål nr. 48420/10. 
96 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 114-115. 
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var anställd på ett privat flygbolag där hon inte tilläts bära halsband med kors utanpå arbetsklä-

derna. Detta trots att andra religiöst associerade kläder, däribland slöja och turban, hade tillåtits 

på arbetsplatsen innan. Då det handlade om ett privat bolag så berörde fallet statens positiva 

förpliktelser (se mer om positiva förpliktelser under avsnitt 3.2.1.). Europadomstolen ansåg att 

nationell domstol hade misslyckats med en rättvis intresseavvägning på grund av att de hade 

lagt för stor vikt vid flygbolagets anledning till inskränkningen - företagets neutralitetspolicy. 

Även om ändamålet ansågs vara legitimt, bedömdes det inte rimligt att det skulle väga över 

Eweidas rätt till att manifestera sin religion. Här lade Europadomstolen vikt vid att korset var 

litet och diskret, och att annan religiös klädsel av anställda hade tillåtits av flygbolaget tidi-

gare.97 Bedömningen här påvisar att en rättvis balans mellan olika intressen behöver göras, även 

när det rör fall av arbetsanställning som den enskilde har ingått frivilligt. Detta kan jämföras 

med X mot Storbritannien där Europakommissionen menade att en kränkning av artikel 9 inte 

hade skett, givet de specifika omständigheterna. I detta fall var en muslimsk lärare anställd på 

en skola där arbetsgivaren inte tillät honom att frånvara under en längre tid vid lunch på fredagar 

för att be i en närliggande moské. Europakommissionen ställde sig frågande till huruvida utö-

vandet var nödvändigt inom islam. Oavsett så kunde det inte anses väga tyngre än lärarens 

obligationer enligt anställningsavtalet, samt de praktiska komplikationer som skulle uppstå på 

arbetsplatsen vid hans frånvaro. Europakommissionen fastställde därmed att nationella dom-

stolar hade dömt korrekt och att begränsningen av artikel 9 var legitim.98  

Europadomstolen lämnar ofta ett tolkningsutrymme (margin of appreciation) till 

medlemsstaterna för egna bedömningar gällande artikel 9 och dess tillämpning. Tolkningsut-

rymmet innebär att hänsyn tas till ländernas historia och tradition vid implementering av artikel 

9. Medlemsstaterna har alla olika synsätt på hur relationen mellan stat och religion ska regleras, 

vilket är en av anledningarna till varför tolkningsutrymmet uppkom.99 Europadomstolen påpe-

kar dock att tolkningsutrymmet inte får vara så långtgående att religionsfrihetens viktiga bety-

delse negligeras - nämligen att bevara och skydda den religiösa pluralismen som är essentiell 

för det demokratiska samhället.100 I rättspraxis finns många fall där Europadomstolen har hän-

visat till staternas tolkningsutrymme vid begränsningar av religionsfriheten. Som exempel har 

vi fallet Sahin mot Turkiet, där en medicinstudent hävdade att hennes religionsfrihet kränkts 

när hon inte fick bära slöja på ett universitet. Europadomstolen menade att begränsningen av 

                                                
97 Eweida m.fl. mot Storbritannien, 15 januari 2013, mål nr. 48420/10. 
98 X mot Storbritannien, 12 mars 1981, mål nr. 8160/78.  
99 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 117-118.  
100 European Court of Human Rights, Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Free-
dom of thought, conscience and religion, s. 18. 
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religionsfriheten var legitim utifrån ändamålen att skydda den allmänna ordningen och andra 

personers fri- och rättigheter. Domstolen hänvisade här till landets sekulära värden, där vissa 

begränsningar av religiösa manifestationer kunde anses vara nödvändiga för att skydda demo-

kratin och värden som pluralism och jämlikhet. Detta särskilt med tanke på att slöjan hade 

kommit att få allt mer politisk betydelse i landet.101 Här kan noteras att Sverige inte har något 

förbud mot slöjan i det offentliga, även om införandet av sådana förbud i skolor har diskuterats. 

Enligt regeringsformen finns det utrymme att i vissa fall förbjuda slöjan, då den kan betraktas 

som ett religiöst uttryck som faller in under yttrandefriheten enligt RF 2 kap. 1 §. Således kan 

dessa uttryck begränsas om legitima ändamål och lagstöd finns.102 

Den positiva religionsfriheten innebär även en rätt till att försök övertyga andra 

om sin tro, varav den negativa religionsfriheten inte står över denna rätt. Ett vägledande fall är 

Kokkinakis mot Grekland, där ett par av Jehovas vittnen missionerade genom privata hembe-

sök. Nationell domstol dömde paret till fängelse för proselytism som enligt grekisk lag var 

förbjudet. Europadomstolen framhöll här att en kränkning av artikel 9 hade skett. Rätten till 

religion innefattar en rätt att missionera så länge det inte sker genom olämpliga medel, så som 

våld eller hjärntvättning, som inte respekterar andras rätt till tankefrihet, samvetsfrihet eller 

religionsfrihet.103  

Europakonventionen reglerar även förbud mot diskriminering på grund av relig-

ion (likväl som andra diskrimineringsgrunder), vilket återfinns i artikel 14. Denna bestämmelse 

gäller dock endast i förhållande till någon av de andra fri- och rättigheterna som återfinns i 

Europakonventionen, och är därmed inte en självständig rättighet som kan åberopas utan att 

någon av de andra rättigheterna aktualiseras.104 

Europakonventionen har även tilläggsprotokoll som Sverige har ratificerat. I 

första tilläggsprotokollet artikel 2 fastslås rätten till undervisning, samt att staten ska respektera 

föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning i överensstämmelse 

med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Rättigheten hindrar inte skolor från att 

förmedla kunskap om olika religiösa och filosofiska frågor, så länge det sker på ett objektivt, 

kritiskt och pluralistiskt sätt.105 

                                                
101 Sahin mot Turkiet, 10 november 2005, mål nr. 44774/98. Se även Dahlab mot Schweiz, 15 februari 2001, mål 
nr. 42393/98 (ansökan ogiltigförklarad) och Dogru mot Frankrike, 4 mars 2009, mål nr. 27058/05, där slöjförbud 
har godtagits som legitima begränsningar av artikel 9.  
102 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 233-238. 
103 Kokkinakis mot Grekland, 25 maj 1993, mål nr. 14307/88.  
104 Fahlbeck, ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter”, s. 14. 
105 Kjeldsen, Busk Madsen och Pedersen mot Danmark, 7 december 1976, mål nr. 5095/71, 5920/72, 5926/72. 
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3.2.1 Positiva förpliktelser enligt Europakonventionen 
Enligt Europakonventionen artikel 1 är konventionsstaterna skyldiga att garantera alla männi-

skor under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som fastslås i konventionen. De negativa 

förpliktelserna som innebär att staten inte ska kränka dessa rättigheter kan behöva kombineras 

med positiva förpliktelser, där staten skyddar individer från att få sina rättigheter kränkta av 

icke-statliga aktörer. För att individer ska kunna åtnjuta ett effektivt skydd av religionsfriheten 

enligt artikel 9 krävs föreskrifter i form av lagstiftning likväl som effektivt skydd av lagen ge-

nom brottsbekämpande medel.106 Det kan exempelvis röra sig om att tillhandahålla resurser för 

att skydda religiösa lokaler från att angripas eller störas.107 En underlåtelse att agera vid över-

trädelser av en rättighet kan leda till konventionsbrott, även om det inte var staten som stod 

ansvarig för handlingen i sig. Staten behöver således arbeta för att förebygga och förhindra 

kränkningar av konventionsbestämmelserna inom deras jurisdiktion. Här kan noteras att de 

flesta rättigheter gäller för alla som befinner sig inom statens område, oavsett medborgarskap 

eller uppehållstillstånd.108 De positiva förpliktelserna konstaterades av Europadomstolen för 

första gången i fallet Osman mot Storbritannien, där staten inte hade vidtagit tillräckliga åtgär-

der för att skydda rätten till liv. Europadomstolen påpekade dock att statens positiva förpliktel-

ser inte går så långt att de blir orimliga och oproportionerliga, vilket bland annat förutsätter att 

staten ska ha haft kännedom om att en rättighet riskerar att kränkas.109 I det tidigare nämnda 

fallet, Eweida mot Storbritannien, berörs statens positiva förpliktelser gällande artikel 9. Euro-

padomstolen fastslog att statliga myndigheter, framförallt nationella domstolar, åtnjuter ett visst 

tolkningsutrymme när det gäller att bedöma huruvida en icke-statlig aktör (i detta fall ett flyg-

bolag) har vidtagit proportionerliga åtgärder i begränsningar av rättigheter. Hursomhelst kon-

staterades i detta fall att inhemsk domstol inte hade lyckats med en rättvis intresseavvägning 

mellan de båda parterna.110  

 

3.3 Sammanfattning  
Religionsfriheten innebär en rätt till att tro och att tillhöra en religion, och att ensam eller i 

gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva denna. Vad som räknas som religionsut-

övning står emellertid inte helt klart, men i Europakonventionen artikel 9 uppräknas gudstjänst, 

                                                
106 European Court of Human Rights. Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Free-
dom of thought, conscience and religion, s. 19. 
107 Fischer, Mänskliga rättigheter. En introduktion, s. 65. 
108 Ibid, s. 44-45. 
109 Osman mot Storbritannien, 28 oktober 1998, mål nr. 23452/94. 
110 Eweida m.fl. mot Storbritannien, 15 januari 2013, mål nr. 48420/10.  
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undervisning, sedvänjor och ritualer. Denna del kan ses som den positiva religionsfriheten, me-

dan den negativa religionsfriheten innebär en rätt till att inte bli påtvingad en religion, ge till 

känna sin religion eller tvingas från en religion. Religionsfriheten är enligt regeringsformen en 

absolut rättighet, men den kan begränsas om religionsutövningen tar sig i uttryck i form av 

någon av de andra opinionsfriheterna. Den del av Europakonventionen artikel 9 som består av 

den så kallade yttre religionsfriheten kan begränsas, medan den inre religionsfriheten har ett 

absolut skydd. Detta rör främst individens rätt att inneha en religion eller annan övertygelse 

(eller att inte tro), och att enskilt utöva denna. Så fort som utövningen kommer i kontakt med 

samhällslivet och andra människor kan det vara nödvändigt att begränsa vissa handlingar med 

anledning av allmän säkerhet, allmän ordning, hälsa och moral, eller andra människors fri- och 

rättigheter. Både regeringsformen och Europakonventionen kräver att begränsningar av relig-

ionsfriheten ska ha lagstöd och legitima ändamål som uppräknas i de respektive lagtexterna (för 

regeringsformen gäller detta enbart om religionsfriheten tar sig i uttryck i någon av de andra 

opinionsfriheterna, varpå begränsningsreglerna för de friheterna gäller). Vidare måste begräns-

ningen vara proportionerlig i förhållande till ändamålet. Vid fall som rör artikel 9 är det vanligt 

att staterna erhåller ett visst tolkningsutrymme som gör att religionsfrihetens tillämpning kan 

komma att variera emellan medlemsstaterna. Religionsfriheten innebär negativa likväl som po-

sitiva förpliktelser för staten som är obligerad att tillhandahålla ett effektivt skydd för att indi-

vider ska kunna åtnjuta rätten till religionsfrihet. Religionsfrihet innefattar även ett förbud mot 

diskriminering på grund av religiös tillhörighet. I svensk lagstiftning regleras detta både i rege-

ringsformen och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen innefattar bland annat förbud mot 

direkt och indirekt diskriminering, samt aktörers skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra 

diskriminering och främja lika möjligheter och förutsättningar för alla människor. I Europakon-

ventionen återfinns diskrimineringsskyddet i artikel 14.  
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4. Islamofobi 
I detta kapitel presenteras begreppsdefinitioner av islamofobi, likväl som perspektiv och för-

klaringar till islamofobi samt beskrivning av dess förekomst i Sverige och Europa.  

4.1 Begreppet och dess innebörd  
Islamofobi har varit det mest använda uttrycket under 2000-talet för att beskriva fördomar, hat 

och diskriminering mot muslimer och islam. The Runnymede Trust i Storbritannien tillsatte år 

1996 en kommission för att utreda islamofobi, vilka var bland de första som bidrog till att sätta 

begreppet på kartan. I rapporten ”Islamophobia: a challenge for us all” argumenterades för 

behovet av ett explicit ord för benämningen av anti-muslimska fördomar och hat, som då hade 

blivit allt mer extremt och påtagligt. Enligt rapporten refererar islamofobi alltigenom till fyra 

olika tendenser; våld, diskriminering, fördomar och exkludering av muslimer.111 Begreppet 

islamofobi har emellertid inte varit helt obestritt eller oproblematiskt. Kritik har riktats mot att 

suffixet -fobi i ordet felaktigt skulle leda tankarna till en psykisk sjukdom eller rädsla. 

Runnymede-kommissionen bemöter kritiken genom att poängtera att det inte handlar om rädsla, 

utan begreppet syftar till att belysa diskriminerande och exkluderande praktiker gentemot mus-

limer, likt exempelvis homofobi används som begrepp för fördomar och diskriminering mot 

homosexuella.112 Gardell definierar begreppet islamofobi som ”socialt reproducerade fördo-

mar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, 

exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och 

associeras till islam”.113 Denna definition har sedermera kommit att användas av Nationalen-

cyklopedin i deras beskrivning av ordet. Där förtydligas även att islamofobi inte rör sig om en 

rädsla: ”Islamofobi är ingen fobi i psykologisk bemärkelse och bör inte förstås som enskilda 

människors irrationella rädslor för islam och muslimer”.114 Forskare vid Centrum för mång-

vetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) har allt mer kommit att använda termen ”anti-

muslimsk rasism” för att belysa att dessa fördomar och praktiker är en form av rasism gentemot 

muslimer – och inte en rädsla för islam.115 Nationalencyklopedin återger att termen antimus-

limsk rasism är en synonym till islamofobi.116 Även om termen rasism allt som oftast för tan-

karna till diskriminering på grund av föreställningar om biologisk ras, så är faktum att rasism 

                                                
111 The Runnymede Trust, Islamophobia: a challenge for us all, s. 2-11. 
112 Elahi, Farah och Khan, Omar (red.), Islamophobia: Still a challenge for us all, s. 6. 
113 Gardell, Islamofobi. s. 21-22.  
114 Nationalencyklopedin, Islamofobi, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamofobi, 
hämtad 2019-04-25.  
115 Irene Molina, Professor på CEMFOR Uppsala Universitet, Föreläsning, 2019-03-10. 
116 Nationalencyklopedin, Islamofobi.  
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historiskt sett hämtade sin legitimitet från religiös tillhörighet långt innan rasbegreppet existe-

rade. Rasismbegreppet är idag mångfacetterat och kan användas som plural, rasismer, för att 

hänvisa till olika former av rasism.117 Trots att islamofobi är något omstritt och problematiskt i 

sin användning, används termen genomgående i denna uppsats. Det görs med förståelsen att 

det inbegriper en typ av rasism riktad mot muslimer snarare än rädsla för islam (med förbehåll 

för antagandet att fördomar och diskriminering till viss del kan bero på okunskap som kan ge-

nerera en viss ”rädsla” för det främmande). Emellertid kan det vara svårt att peka ut vissa dis-

kriminerande praktiker som islamofobiska, då fenomenet kan vara tätt sammanvävt med annan 

form av rasism och främlingsfientlighet. Religion, etnicitet, kön och andra faktorer kan dessu-

tom samspela och utgöra multipla diskrimineringsgrunder.118 I denna uppsats utgår jag främst 

ifrån diskurser och praktiker som tydligt kan kopplas till rasism gentemot muslimer eller för-

modade muslimer, det vill säga islamofobi.  

Det är viktigt att poängtera att islamofobi inte är detsamma som religionskritik. 

Runnymede särskiljer dessa genom att hänvisa till closed views och open views om islam. Skill-

naderna mellan dessa är att ”closed views” generar en syn på islam som: en monolitisk, statisk 

religion som är intolerant för förändringar, en politisk ideologi snarare än en genuin religion, 

underordnad västvärlden, barbarisk och primitiv, våldsbenägen och terrorstödjande. ”Open vi-

ews” däremot betraktar islam som en religion som vilken annan som helst, som mångskiftande 

och med interna skillnader, där anhängare förtjänar respekt och lika förutsättningar för att verka 

i debatter. Kritiska åsikter som riktas mot islam förutsätter en öppenhet att kunna bemötas med 

kritik tillbaka.119 Gardell menar att religionskritik skiljer sig från islamofobi genom att det kri-

tiserar ett visst sanningsanspråk, så som att Gud finns eller att Koranen är uppenbarad av Gud. 

En kan till och med kritisera en viss tolkning av islam och hävda att det är exempelvis bakåt-

strävande eller kvinnoförtryckande, utan att det behöver röra sig om islamofobi. Det rör sig 

dock om islamofobi om denna kritik riktar sig mot islam som helhet och blir uttryck för en 

framställan om alla muslimers ”varande”.120  

 

 

 
                                                
117 Uppsala Universitet, Vad är rasismforskning?, http://www.rasismforskning.uu.se/forskning/vad-ar-rasism-
forskning/, hämtad 2019-04-02.  
118 European Monitor Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination and 
Islamophobia, s. 108-109.   
119 The Runnymede Trust, Islamophobia: a challenge for us all, s. 5.  
120 Gardell, Islamofobi, s. 19. 
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4.2 Den islamofobiska kunskapsregimen  
Gardell beskriver hur den islamofobiska kunskapsregimen inte bara påverkar människors tän-

kande och tyckande. Den omsätts även i praktiken och påverkar förutsättningar, strukturer och 

maktordningar. Den består av förgivettagna ”sanningar” om islam och muslimer som reprodu-

ceras gång på gång, medan andra perspektiv som inte stämmer överens med dessa föreställ-

ningar osynliggörs och exkluderas.121 Dessa ”sanningar” består av att muslimer är extremist-

iska, kvinnoförtryckande, våldsbenägna och bakåtsträvande - varav de utgör ett hot mot det 

liberala samhället och grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter. Yttrandefrihet 

och jämställdhet lyfts fram som värden som muslimer särskilt skulle bestrida. Sålunda förvärvar 

liberala representanter rollen som beskyddare av det liberala samhällets värderingar. De strävar 

efter att ”befria” muslimernas kvinnor från förtryck eller förbjuda det som symboliserar islam 

i det offentliga rummet. Liberalers antimuslimska illiberalism kan förstås som en paradoxal 

företeelse, men bidrar inte nödvändigtvis till att liberalerna betraktas som mindre liberala i sym-

patisörernas ögon – snarare tvärtom.122  

Dagens snabba kommunikationsflöde underlättar för den islamofobiska kun-

skapsregimen att spridas och reproduceras i än snabbare takt. Internet, nyhetsmedia, filmer, 

debattartiklar och till och med läroböcker i västvärlden har en stor betydelse för kunskapsregi-

men, där islam och muslimer till största del framställs med negativ tematisering. Även om ny-

heter som är relaterade till kriser och katastrofer är sanna och nödvändiga att visa för allmän-

heten, består problemet av att det inte balanseras upp av annan lika sann social fakta vilket 

bidrar till en väldigt ensidig bild av muslimer. I olika texter används särskilt vissa ord, så som 

jihad och sharia, utan att dess mångtydiga och komplexa betydelse förklaras. Dessa ord är ofta 

negativt laddade och skapar en viss uppfattning hos läsaren. Det är dock inte alltid så att jour-

nalister, filmproducenter eller krönikörer medvetet vill frambringa och upprätthålla denna bild 

av muslimer. De kan vara ”offer” för kunskapsregimens fälla, likväl som andra människor som 

håller fördomar mot muslimer. Det innebär att historiens kunskapsflöde har färgat människor 

så till den grad att de är oförmögna (eller ovilliga) att tänka om och tänka nytt. Oftast sker en 

förändring av en kunskapsregim i väldigt långsam takt, om inte något omstörtande skulle ske 

som drastiskt framtvingar reorganisering av kunskap och mening.123 Således kan inte problemet 

lösas med enbart mer kunskap om islam, då det ofta finns en ovilja eller oförmögenhet till att 

                                                
121 Gardell, Islamofobi, s. 92-93. 
122 Ibid, s. 16.  
123 Ibid, s. 92-100. 
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inkludera andra perspektiv än sådana som styrker de redan etablerade negativa föreställning-

arna.124  

Gardell beskriver vidare hur dagens politiska frågor om islam utgör mer av sym-

boliskt värde än de har praktisk betydelse. Detta kan jämföras i strävan efter att beskydda de 

västerländska, liberala värderingarna, som märks bland annat när det kommer till diskussioner 

om slöjan. Den utgör inte mycket av ett praktiskt hinder i samhället, men diskuteras livligt av 

människor som tänker sig att slöjan är en symbol för religionstvång och kvinnoförtryck. Det 

argumenteras även att den är ett hinder för integration. Här påpekar Gardell att motståndarna 

snarare verkar syfta på assimilering (än integrering), där de särskiljande dragen önskar bortröjas 

för att kvinnorna ska passa in i majoritetskulturen. När kvinnor som bär slöja involveras i dis-

kussionerna visar det sig att de i de flesta fall bär klädesplagget av egen fri vilja. Det starka 

motståndet som slöjan väcker kan bero på att den så tydligt symboliserar ”muslimskhet”, och 

därmed projicerar en del av det föreställda farliga hotet mot det västerländska samhället.125  

Hur har då utvecklingen av denna kunskapsregim frodats i Sverige? Sverige har 

länge betraktats som ett fredligt land med kulturell, religiös och etnisk homogenitet - utan mar-

kanta inneboende skillnader. Gardell påstår dock att Sverige aldrig har varit särskilt homogent 

i dessa bemärkelser, men att statsmakten länge har legitimerats genom politiska program och 

ideologier som fått det att framstå som om en unik och gemensam värdegrund existerar. Dessa 

enhetliga program har syftat till att främja kollektiv konsensus och utesluta det främmande. 

Trots att många invandrare med muslimsk bakgrund har funnits i landet under 1900-talet så har 

islamofobi länge fått stå tillbaka för andra antipatier. Först under 90-talet började muslimer allt 

mer betraktas som det primära hotet mot västvärlden och kristna värderingar, vilket stegrades 

efter 11 september-attackerna. Om islam och muslimer först ansågs vara ett hot mot kristendo-

men, har det nu allt mer kommit att betraktas som ett hot mot det sekulära Sverige, då en över-

gång till ett sekulärt samhälle och värderingar har skett i snabb takt. Trots de egna skiftande 

värderingarna så har det som är annorlunda mot för den rådande ordningen aldrig uppskattats.126 

 

4.3 Islamofobi i Sverige och Europa  
Den brittiske forskaren Chris Allen skriver om islamofobins etablering i Storbritannien och i 

Europa. Han menar att islamofobi kan förstås ur en före- och efter-kontext av 11 september-

attackerna. Händelsen betraktas som en katalysator för islamofobi, varpå muslimer runt om i 

                                                
124 Ibid, s. 12.  
125 Ibid, s. 165-186.  
126 Ibid, s. 23, 43.  
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världen misstänkliggjordes och blev objekt för omfattande granskning och kontroll i den inter-

nationella anti-terror-andan. Statliga interventioner i form av säkerhetskontroller och övervak-

ning av muslimer eller förmodade muslimer skedde i stor utsträckning. Den redan befintliga 

rädslan och oron hos majoritetsbefolkningen späddes på ännu mer som ett resultat av detta, och 

frambringade än mer polarisering mellan muslimer och majoritetssamhället. Det föreslås till 

och med att misstänkliggörandet kan bli till en ond självuppfyllande profetia, där muslimer som 

marginaliseras och alieneras har större risk att känna misstro och illojalitet mot samhället – 

vilket i värsta fall kan leda till radikalisering och extremism.127 Media spelar en väldigt stor roll 

i stärkandet av de negativa stereotyperna om muslimer. Muslimer representeras ständigt av me-

dia som motsatsen till västvärlden - i form av trossystem, attribut, värderingar och egenskaper. 

Detta stärker idén om ”vi och dem”, där muslimer betraktas som annorlunda och inkompatibla 

med det västerländska samhället.128 Muslimer är också en grupp som kan noteras relativt lätt, 

på grund av att de ofta bär kläder eller andra attribut som förknippas med islam. Dessa attribut 

och symboler har kommit att värderas i negativa termer i takt med att muslimer har blivit offer 

för negativa stereotyper – varpå motstånd mot dessa attribut har blivit en del av den islamofo-

biska agendan.129   

En forskningsöversikt om islamofobi i Sverige påvisar en rätt enhällig bild av 

islamofobi och dess uttryck i samhället. Gemensamt för forskningen är att islam och muslimer 

ofta målas upp i värderingar och praktiker av kvinnoförtryck, våldsamhet, anti-demokrati och 

improduktivitet. Muslimer antas allt som oftast utgöras av en homogen grupp som inte har några 

inom-muslimska variationer. Islamofobi i praktiken kan te sig på indirekta eller mer direkta 

utföranden, så som när muslimer eller förmodade muslimer får utstå våld, hot, nedvärderande 

kommentarer eller andra typer av trakasserier. Internet har dessutom möjliggjort för hat mot 

muslimer och spridandet av antimuslimsk propaganda på ett helt annat sätt än tidigare. Den 

strukturella diskrimineringen kan vara något svårare att upptäcka och definiera som islamofobi, 

men studier visar att muslimer eller förmodade muslimer har svårare att erhålla bland annat 

anställning och bostad.130 En studie som European Monitor Centre on Racism and Xenophobia 

(EUMC) har utfört gällande muslimers situation i EU-länder bekräftar till stor del den ovan-

nämnda forskningsöversikten. Resultatet visar att muslimer ofta upplever diskriminering och 

exkludering inom olika områden i samhället, så som den politiska arenan, utbildning och arbets- 

                                                
127 Allen, Islamophobia, s. 83-85.  
128 Ibid, s. 99 
129 Ibid, s. 83-85 
130 Oxford Research, Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige.  
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och bostadsmarknad - vilket leder till sämre sociala och ekonomiska möjligheter. Muslimer 

riskerar även att utsättas för fördomar och hat i form av verbala och fysiska attacker mot person. 

Det kan emellertid vara svårt att bedöma den egentliga orsaken till dessa utspel, då islamofobi, 

rasism och främlingsfientlighet är tätt sammanlänkade och kan utgöra gemensamma faktorer. 

Muslimer kan således uppleva diskriminering med samband till flera olika grunder, så som 

religion, etnicitet och nationalitet. EUMC menar att medlemsstaterna måste arbeta aktivt mot 

dessa företeelser för att minska marginalisering och exkludering av muslimer.131  

Forskningsstudier visar att muslimska kvinnor är särskilt utsatta för islamofobi.132 

Kön, religion och etnicitet kan utgöra faktorer som leder till dubbel eller multipel diskrimine-

ring. Kvinnor som bär slöja blir lättare måltavla för islamofobi på grund av den tydliga identi-

tetsmarkören som ses symbolisera islam. Många kvinnor vittnar om att de får utstå både verbala 

och fysiska angrepp i det offentliga rummet. Det är vanligt att de blir kallade för nedsättande 

ord eller till och med får sin slöja avriven. Deras utsatthet är av sådan allvarlig grad att det till 

och med kan ses påverka och begränsa deras rörelsefrihet. Slöjan har även blivit omstridd inom 

arbetsmarknaden, där många företag har klädkoder som inte tillåter religiösa plagg. Kvinnor 

som bär slöjor har även generellt svårare att erhålla anställning. Detta resulterar i att de blir 

exkluderade från delar av arbetsmarknaden, vilket påverkar deras möjligheter av yrke och kar-

riär.133 En vanlig uppfattning bland de som bestrider slöjan är att den är ett uttryck för kvinno-

förtryck och att det är de muslimska männen eller familjerna, inte kvinnorna själva, som har 

bestämt att de ska bära dessa.134 

 

4.4 Sammanfattning 
Sammantaget visar forskning att islamofobi är omfattande i samhället, i Sverige likväl som i 

resterande del av Europa. Muslimer blir utsatta för fördomar, hat, diskriminering och exklude-

ring. Det kan ske både i form av direkta angrepp mot en individ eller grupp, likväl som det kan 

ske i form av strukturell diskriminering inom olika områden som missgynnar muslimer. Detta 

kan ses vara de praktiska konsekvenserna som följd av de teoretiska föreställningarna – det vill 

säga de fördomar och aversioner som finns om islam och muslimer.  

                                                
131 European Monitor Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination and 
Islamophobia, s. 108-109.   
132 Se bland annat Maimuna Abdullahi, Forgotten Women: The impact of Islamophobia on Muslim women in 
Sweden, 2016, https://www.myndighetensst.se/download/18.1f4f2f6115680af2ce1a1303/1471273071822/forgot-
ten_women_report_sweden_-_final-2.pdf, hämtad 2019-03-15.  
133 Ibid, s. 7, 31, 37.  
134 European Monitor Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination and 
Islamophobia, s. 10. 
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5. Fall av islamofobi 
I detta avsnitt redovisas tre fall som har skett under de senaste åren i Sverige, vars koppling till 

islamofobi kommer att diskuteras i anslutning till vardera fall. 

5.1 Motståndet mot muslimska organisationer 
Studieförbundet Ibn Rushd är en ideell organisation som genom sin folkbildning fokuserar på 

demokrati, rättigheter och livsåskådning. Organisationen har förankring i islamisk värdegrund 

och arbetar för att stärka den svensk-muslimska identiteten och representationen i samhället. 

De får statligt bidrag från Folkbildningsrådet för sin verksamhet, och granskas även kontinuer-

ligt av densamma.135 År 2018 startades ett projekt för att motverka rasism och islamofobi, fi-

nansierat av myndigheten SST och lett av Ibn Rushd.136 Projektet ledde till en stor hatstorm 

med anklagelser om att förbundet är extremistiskt och kritik mot att de får ta emot statligt bidrag 

och vara en statlig samarbetspartner.137 Kritiken kom från olika håll, bland annat från ledarskri-

benter på välkända tidningar.138 Detta är inte det enda motstånd som Ibn Rushd har fått utstå. 

En rapport beställd och publicerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

anklagar studieförbundet för att ha samröre med Muslimska brödraskapet (MB), en politisk-

religiös organisation med rötter i Egypten vars mål är att ”ta över” Europa med ett allomfattande 

islamiskt samhällssystem. Ibn Rushd har avfärdat att de har någon som helst koppling till 

MB.139 Andra svensk-muslimska organisationer som pekas ut är bland annat Islamic Relief och 

Sveriges Unga Muslimer (SUM). I rapporten beskrivs dessa organisationer vara ”Helt styrda 

av MB”.140 MSB-rapporten har mottagits med stark kritik, bland annat av åtskilliga forskare 

vid svenska universitet och högskolor. De ifrågasätter framförallt den ensidiga presentationen, 

rapportens egentliga syfte och dess avsaknad av källkritik och vetenskaplig förankring. Rap-

porten saknar källhänvisningar vid mestadels av påståendena och faktaunderlaget bygger till 

stor del på antaganden och författarnas egna erfarenheter inom ämnet. Den genomsyras således 

                                                
135 Ibn Rushd, Folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning, 
https://www.ibnrushd.se/vilka-ar-vi/, hämtad 2019-03-20. 
136 Islamofobi.se, Om Islamofobi.se, http://www.islamofobi.se/om-projektet/, hämtad 2019-03-20.  
137 Ibn Rushd, Kommentar till kritiken och drevet mot islamofobi.se, https://www.ibnrushd.se/kommentar-till-
kritiken-och-drevet-mot-islamofobi-se/, hämtad 2019-05-03. 
138 Sofie Löwenmark, ”Kulturministern måste sluta göda extremister”, Expressen.se, 11 februari 2018, 
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/kulturministern-maste-sluta-goda-extremister, hämtad 2019-
03-20, och Erik Helmerson, ”Sajten om islamofobi- en kör av extrema röster”, Dn.se, 6 februari 2018, 
https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-sajten-om-islamofobi-en-kor-av-extrema-roster/, hämtad 
2019-03-20.  
139 Ibn Rushd, Undermålig MSB-rapport sprider konspirationsteorier, https://www.ibnrushd.se/undermalig-msb-
rapport-sprider-konspirationsteorier/, hämtad 2019-03-25.  
140 Magnus Norell (red.), Muslimska Brödraskapet i Sverige, 2016, 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf, hämtad 2019-03-25, s. 11-12.  



 38 

av partiskhet och subjektivitet.141 Rapporten kan även ses vara rent av konspiratorisk, där idéer 

framförs om att ett parallellt samhälle hotar att ta över det svenska majoritetssamhället: ”I grun-

den håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det 

övriga samhället om svenska medborgares värdegrund”.142 Vidare hävdar rapportförfattarna 

att muslimer och de muslimska organisationerna gömmer sig bakom begreppet islamofobi för 

att göra dem själva till offer och få andra att flytta blicken från deras islamistiska verksamhet. 

De menar således att all kritik av islam och muslimska rörelser i Sverige har blivit näst intill 

omöjlig för att inte bli stämplad som rasist eller islamofob.143 

I Sverige har det i regel handlat om att ansluta sig till ett av två politiska ”läger”: 
de som är ”för” eller ”mot” ett mångkulturellt samhälle. […] så finns det en väl 
etablerad struktur av värderingar hos landets politiska elit som stipulerar hur 
man som medborgare bör förhålla sig till ”minoriteter”. Viktiga värden som 
lyfts upp av många är att visa ”acceptans” och ”tolerans” inför medborgare som 
i någon mening avviker från mainstream. Att minoriteter ska erbjudas kulturella 
och religiösa ”rättigheter” av samhället för att kunna ”bevara” och kanske till 
och med ”utveckla” sin specifika livsstil är också ett värde många sympatiserar 
med. Men även om man i grunden anser att det finns problem med de här värde-
ringarna är det av politiska skäl utomordentligt svårt att kritisera dem i offent-
liga sammanhang.144  

 

I min mening visar detta utdrag tydligt på författarnas politiska åsikter och inställning till ett 

mångkulturellt samhälle där minoriteter ska beviljas religiösa ”rättigheter” och avvikande 

livsstilar ska ”accepteras”, då texten kan tolkas som att de anser att sådana värderingar och 

ställningstaganden enbart är problematiskt och rent av felaktigt.  

Den slutgiltiga rapporten släpptes ett år senare, år 2018. Fortfarande namnges per-

soner och organisationer som påstås vara associerade till MB. Författaren till rapporten konklu-

derar att dessa organisationer försvårar muslimers delaktighet och integration i det svenska ma-

joritetssamhället och bidrar till ett ”vi och dem”-tänk hos muslimer som i slutändan kan leda 

till radikalisering och extremism. Författaren ifrågasätter fördelning av statligt bidrag till dessa 

organisationer.145 Mestadels av beläggen utgår från intervjuer med personer som tidigare har 

                                                
141 Religionsvetenskapliga kommentarer, Undermålig forskning i svensk myndighetsrapport, http://religionsve-
tenskapligakommentarer.blogspot.com/2017/03/debatt-undermalig-forskning-i-svensk.html, hämtad 2019-03-25.  
142 Magnus Norell (red.), Muslimska Brödraskapet i Sverige, s. 30-31.  
143 Ibid, s. 22-23.  
144 Ibid, s. 24.  
145 Aje Carlblom, Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext – ideologisk kontinuitet eller förändring?, 2018, 
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Islamisk-aktivism-i-en-
mangkulturell-kontext-ideologisk-kontinuitet-eller-forandring/, hämtad 2019-03-25.  
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varit aktiva inom muslimska rörelser som pekar ut andra individer och organisationer för att 

stödja MB.146  

MSB-rapporten har även legat till grund för Myndigheten för ungdoms- och ci-

vilsamhällesfrågor (MUCF) bedömning att neka statsbidrag till SUM.147 SUM är en ungdoms-

organisation som sammanbinder lokalföreningar runt om i landet. De bedriver bland annat pro-

jekt för att stärka muslimska ungdomars deltagande i samhället och arrangerar utbildningar om 

demokrati- och rättighetsfrågor samt rasism och islamofobi.148 MUCF har utdelat statsbidrag 

till SUM ända sedan 2011. År 2016 avslog de statsbidraget med hänvisning till att organisat-

ionen inte respekterade demokratiska idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskrimine-

ring.149 SUM överklagade domen, varpå Förvaltningsrätten undanröjde MUCFs beslut och hän-

visade ärendet åter till myndigheten för vidare utredning och handläggning.150 MUCF utförde 

därpå en grundligare utredning och avslog återigen ansökan. Motiveringen grundar sig denna 

gång på att SUMs medlemsföreningar och förtroendevalda inte respekterar demokratiska idéer, 

bland annat genom att sympatisera med våldsbejakande islamism. SUM ska även ha bjudit in 

föreläsare som har uttryckt icke-demokratiska åsikter. Slutligen påstås att organisationen har 

koppling till MB, som i detta beslut grundar sig på en av MUCF specialbeställd rapport.151 

SUM överklagade beslutet igen och i februari 2019 kom Förvaltningsrättens nya dom som åter-

igen dömde till SUMs fördel, där de anser att MUCF inte haft fog att avslå ansökan på de 

grunder som anfördes. Förvaltningsrätten hävdar att det inte finns tillräckliga bevis att SUM 

inte skulle respektera demokratiska idéer. SUM har tagit avstånd från medlemmar som har ut-

tryckt sig på ett icke-demokratiskt sätt eller frusit medlemskap. Vad gäller inbjudna föreläsare 

påvisades att SUM hade avbokat dessa när de fick kännedom om deras tidigare uttalanden, 

förutom en föreläsare som MUCF inte kunnat förtydliga vilka uttalande som ansågs vara anti-

semitiska. Vidare anses det stöd som åberopats för SUMs koppling till MB inte vara av tillräck-

ligt starka bevis för att kunna påvisa detta.152  

Sammantaget kan dessa olika händelser betraktas som ett stort motstånd mot mus-

limska organisationer genom anklagelser och utpekanden som saknar tillförlitliga källor. En 

rapport som kartlägger extremistiska grupper i Sverige kan självfallet tänkas vara nödvändig 

                                                
146 Ibid, s. 29. 
147 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-11-14, mål nr. 192-17, s. 7. 
148 Sveriges Unga Muslimer, Vår Verksamhet, https://www.ungamuslimer.se/var-verksamhet/, hämtad 2019-04-
02. 
149 MUCF, beslut 2016-12-16, dnr 1439/16. 
150 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2017-11-14, mål nr. 192-17. 
151 MUCF, beslut 2018-04-11, dnr 1439/16 - 0987/15.  
152 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2019-02-01, mål nr. 9821-18.  
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för rikets säkerhet, likväl som det är väsentligt att bidragstagande organisationer följer demo-

kratiska värderingar. Men problemet ligger i hur dessa utredningar har utförts, presenterats och 

vilka källor och bevis som de grundar sig på. Ingen hänsyn har tagits till organisationernas 

avfärdande av dessa anklagelser och de bevis som framförts för att detta inte är sant. MSB har 

fortfarande de nämnda rapporterna publicerade på sin hemsida fram till dags dato - trots den 

massiva kritik som riktats mot innehållet. Förvaltningsrätten har dömt till SUMs fördel två 

gånger, vilket bekräftar att bevisen som MUCF lagt fram inte är tillförlitliga eller tillräckliga 

för ett avslag av statsbidraget. Behandlingen och bemötandet av de muslimska organisationerna 

kan utifrån dessa samlade händelser kritiseras för att inta en viss ställning - där muslimer och 

muslimska samfund misstänkliggörs och målas upp som ett hot mot det svenska samhället. 

Detta förefaller ha likheter med den forskning som redovisats om islamofobi på flertalet punk-

ter. ”Sanningar” som målar upp muslimer som ett hot mot det svenska samhället återberättas 

och reproduceras – medan andra perspektiv som visar motsatsen exkluderas. Islamofobi har 

särskilts trappats upp efter 11 september-attackerna, där forskare beskriver detta som en kata-

lysator för granskning och misstänksamhet gentemot muslimer. SUM förklarar detta rätt bra 

själva när de yttrar sig gentemot MUCFs beslut:  

SUM uppger att de har arbetat med att stärka unga muslimers identitet och po-
sition i samhället sedan 1992. Idag möts SUMs medlemmar av en institutionell 
rasism som påverkar livsvillkor och förutsättningar till det sämre. I en värld post 
9/11 konstrueras organiserade muslimer som en fiende och en fara för demokra-
tin och detta skapar ett polariserat samhälle. I själva verket följer SUM den 
svenska folkrörelsens traditioner i hur man organiserar sig. MUCFs underlag in-
nehåller grovt felaktiga generaliseringar om vilka SUM är som organisation. 
Narrativet är i samtid med en idé där varje potentiell muslim anses som farlig, 
oärlig och kan inspirera till våldshandlingar.153  
 

I ljuset av detta kan vi notera att detta motstånd inte rör sig om religionskritik – då det inte på 

ett öppet sätt kritiserar ett visst sanningsanspråk eller värderingar inom islam. Ledarskribenter-

nas debattartiklar, MSB-rapporterna och MUCFs grunder för det avslagna statsbidraget visare 

snarare på en framställan av muslimers ”varande”, och inte kritik mot religionen i sig. De intar 

ett förhållningssätt av ”closed views” snarare än ”open views” – där kritikerna inte är öppna för 

de muslimska organisationernas respons och bemötande gällande dessa anklagelser. 

I min mening bör statliga myndigheter vara särskilt observanta över hur de agerar 

och framställer ”sanning”, då deras kunskapsbildning kan tänkas få större genomslag och ha 

högre kredibilitet då de representerar den svenska staten. MSB-rapporten och MUCFs beslut 
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kan tolkas både ha påverkats av, och bidragit till, reproduktionen av den islamofobiska kun-

skapsregimen. I den senaste MSB-rapporten beskriver författaren hur de muslimska organisat-

ionerna har en negativ inverkan på muslimers integration i majoritetssamhället, vilket kan leda 

till ”vi och dem”-tänk och polarisering. Om vi jämför med den presenterade forskningen om 

islamofobi kan det snarare tolkas som att det är dessa rapporters negativa och onyanserade be-

skrivning och misstänkliggörande av muslimska organisationer som riskerar leda till polarise-

ring mellan muslimer och ”det svenska majoritetssamhället”.  

  

5.2 Angrepp mot moskéer  
Flera moskéer i Sverige har utsatts för angrepp under de senaste åren, och det har inte varit 

ovanligt med anlagda bränder som har förstört delar av eller hela moskéer. I september 2017 

brann en moské i Örebro ner efter vad som rubricerades som mordbrand.154 I maj 2018 total-

förstördes en moskélokal i Hässleholm i en anlagd brand, som rubricerades som mordbrand och 

hatbrott av polisen.155 Att angrepp mot moskéer i Sverige har ökat visar en studie som genom-

fördes år 2018.156 Den påvisar att 59 procent av landets moskéer och muslimska församlingar 

hade utsatts för någon form av fysiskt angrepp, och 67 procent hade utsatts för någon form av 

hot – varav mer än hälften av församlingarna hade mottagit hot under år 2017. Några av de 

vanliga fysiska angreppen var klotter/graffiti, stenkastning, sönderslagna fönsterrutor eller an-

nan skadegörelse mot byggnaden. Vissa församlingslokaler hade även råkat ut för anlagd brand 

eller försök till anlagd brand. I studien bekräftas att en kraftig ökning av angrepp har skett, då 

en jämförelse görs med en liknande studie som genomfördes år 2010 där (endast) 26 procent 

av landets muslimska församlingslokaler hade råkat ut för skadegörelse eller vandalisering.157 

Utifrån detta är det inte förvånande att en majoritet av respondenterna (81 procent) i studien 

svarade att de upplever att det finns en hotbild mot moskéer och muslimska församlingar i 

Sverige. Ännu fler (90 procent) anser att säkerhetsläget har förvärrats även för moskébesökare, 

då de upplever oro att utsättas för anti-muslimskt våld på väg till eller från moskén.158 Något 

som kan beskrivas som problematiskt är att endast hälften av respondenterna svarar att de har 

                                                
154 Ossi Carp, ”Mordbrand mot moské i Örebro”, Dn.se, 26 september 2017, https://www.dn.se/nyheter/sve-
rige/mordbrand-mot-moske-i-orebro/, hämtad 2019-04-02.  
155 TT, ”Moskébranden i Hässleholm utreds som misstänkt hatbrott”, Svt.se, 22 maj 2018, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/moskebranden-i-hassleholm-utreds-som-misstankt-hatbrott, hämtad 
2019-03-31.   
156 Mattias Gardell, Moskéer och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018, 2018. 
https://cemfor.uu.se/digitalAssets/729/c_729036-l_3-k_nytt2uu_148452_rapport_webb.pdf, hämtad 2019-04-13. 
157 Ibid, s. 10-14. 
158 Ibid, s. 20-22. 
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polisanmält händelserna, där 75 procent av de som inte polisanmält svarade att det berodde på 

att ”Det inte skulle tjäna något till” och 16 procent svarade att polisen inte tog dem på allvar.159 

Det har även blivit särskilt svårt att försäkra moskélokalerna. Det finns få försäkringsbolag som 

vill samarbeta på grund av den höga risken för brand eller förstörelse, och ofta innebär det i 

sådana fall en väldigt hög självrisk. År 2017 var mer än en fjärdedel av församlingslokalerna 

oförsäkrade. Dessa moskéer blir därmed extra utsatta vid eventuella angrepp.160 Rapportförfat-

taren beskriver hur dessa attacker inte bara är en fråga om säkerhet för moskéer och muslimer, 

utan att de även utgör en attack mot mänskliga rättigheter och Sveriges demokratiska statsskick, 

utifrån att religionsfriheten är del av de grundläggande fri- och rättigheterna i grundlagen.161 

Attacker mot moskéer och muslimer sker även i andra länder. Den 15 mars 2019 

skedde ett terrordåd i Christchurch på Nya Zeeland där 50 personer sköts ihjäl i två moskéer 

under fredagsbönen.162 Gärningsmannen var en australiensisk medborgare som sade sig vilja 

hämnas terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017. Innan dådet hade han publicerat 

ett långt manifest på internet som innehöll rasistiska och islamofobiska tankeströmmar och 

konspirationsteorier, bland annat teorin om ”The Great Replacement”. Den handlar om att 

Europas befolkning håller på att bytas ut genom att muslimer invandrar och sedan tar över 

samhället ”inifrån”. I manifestet hyllas även andra gärningsmän och attentat, som Anders 

Behring Breiviks terrordåd på Utøya i Norge 2011 och Anton Lundin Petterssons skolattack i 

Trollhättan i Sverige 2015.163 Efter terrordådet i Nya Zeeland uttryckte svenska politiker sina 

sympatier genom inlägg på sociala medier. En genomgående trend bland dessa var att attacken 

benämndes som ett terrordåd och att våldsbejakande extremism (i alla former) måste bekämpas. 

Hursomhelst nämns inte orden muslimer, moské eller islamofobi alls i dessa yttranden.164 Detta 

kan jämföras med politiker och ledande aktörers uttryck i sociala medier när en synagoga i 

Göteborg utsattes för en brandattack år 2017 - där orden judar, synagoga och antisemitism 

nämns genomgående.165    

                                                
159 Ibid, s. 15.  
160 Ibid, s. 23-24. 
161 Ibid, s. 3.  
162 Arash Mokhtari, ”Dödssiffran stiger i Christchurch – 50 döda efter attacken”, Svt.se, 16 mars 2019, 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polisen-haller-presskonferens-efter-terrordadet-i-christchurch, hämtad 2019-
03-31.  
163 Niklas Orrenius, ”Idéerna bakom terrordådet i Christchurch finns även här”, Dn.se, 15 mars 2019, 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-ideerna-bakom-terrordadet-i-christchurch-finns-aven-har/, 
hämtad 2019-03-31.  
164 Valerie Kaspersen, ”Politikernas starka reaktioner efter attacken i Nya Zeeland”, Metro.se, 15 mars 2019, 
https://www.metro.se/artikel/politikernas-starka-reaktioner-efter-attacken-i-nya-zeeland, hämtad 2019-03-31. 
165 Ebba Thornéus, ”Starka reaktioner efter attacken mot synagogan: ”Fullständigt vidrigt””, Aftonbladet.se, 10 
december 2017, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e18n1g/starka-reaktioner-efter-attacken-mot-synagogan-
fullstandigt-vidrigt, hämtad 2019-03-31.  
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Attackerna mot moskéer i Sverige, men även runt om i världen, är klart islamofo-

biska. Det är våldshandlingar som är tydligt riktade mot moskéer och muslimer på grund av 

deras religiösa tillhörighet. Angreppen och hoten mot moskéerna kan betraktas som del av ett 

våldsamt och brutalt motstånd mot islam och muslimer i Sverige. Det sänder ett budskap av att 

de inte är välkomna i det svenska samhället, och särskilt inte om de måste etablera offentliga 

lokaler till ändamål för deras religionsutövning. Att gärningsmannen i Nya Zeeland hämtade 

inspiration från nordiska attacker samt en teori om muslimer i Europa visar på hur allvarliga 

konsekvenser som detta våldsamma motstånd medför runt om i världen.  

Jag anser att det är något besynnerligt att politiker inte nämner något av orden 

muslimer, moskéer eller islamofobi relaterat till terrordådet, medan alla politiker nämner något 

av orden judar, synagoga eller antisemitism relaterat till en attack mot en synagoga. Om vi 

placerar in detta i den större kontexten, det vill säga där islamofobiska vindar blåser i samhället 

likväl som i den politiska sfären – så kan det tolkas som att denna diskurs är mer eller mindre 

medveten. I min mening kan det ses som ett tecken på att politikerna inte vill ta ett tillräckligt 

tydligt ställningstagande mot islamofobi. Detta kan vara ett känsligt ämne då den islamofobiska 

kunskapsregimen har klargjort att muslimer trots allt själva ofta är extremistiska och står bakom 

många terrordåd.166 Således kan det te sig mindre riskfyllt att utesluta ord som islamofobi och 

istället benämna händelsen i mer generella termer, och i samma veva även betona att islamism 

måste bekämpas. Som en av politikerna uttryckte sig: ”Kampen mot alla former av våldsbeja-

kande extremism, såväl högerextremism som islamism, måste fortsätta”.167 Detta må vara ett 

rimligt ställningstagande, men det förefaller något märkligt att muslimer ständigt måste förkla-

ras som en del av hotet - även de gånger då de själva har fallit offer för ett terrordåd. 

 

5.3 Förbud mot slöjan   
År 2017 blev en muslimsk kvinna nekad anställning på flygbolaget SAS på grund av att hon 

bar slöja och inte kunde tänka sig att ta av den för att erhålla den sökta anställningen. Företaget 

har nyligen infört en neutralitetspolicy som innebär att alla anställda med kundkontakt ska vara 

religiöst, politiskt och ideologiskt neutrala, varpå inga symboler som kan knutas till sådana 

uttryck är tillåtna. Detta gäller för kors, muslimsk huvudduk, kippa, turban, partisymboler, 

regnbågspin etc. Med anledning av denna händelse inledde Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) en tillsyn för att se över om företaget överträdde förbudet mot diskriminering som har 

                                                
166 Jämför med den tidigare redovisade forskning om islamofobi, där bland annat 11 september-attackerna ut-
gjorde en katalysator varefter muslimer betraktas som våldsbenägna och extremistiska.  
167 Kaspersen, ”Politikernas starka reaktioner efter attacken i Nya Zeeland”.  
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samband med religion eller annan trosuppfattning. I det slutgiltiga beslutet hänvisade DO till 

EU-domstolens praxis som gör gällande att företags förbud mot religiösa symboler inte strider 

mot diskrimineringsförbudet om förbudet är i syfte att uppvisa neutralitet inför sina kunder. 

Detta förutsätter att bestämmelsen tillämpas på ett neutralt och konsekvent sätt. DO argumen-

terar för att ett sådant förbud emellertid kan komma att drabba särskilt vissa grupper, så som 

muslimska kvinnor som bär slöja eller sikher som bär turban, där symbolerna inte går att dölja 

under uniformen. En sådan bestämmelse kan därmed vara att anse som indirekt diskriminering. 

Dock har SAS i detta fall visat att det finns ett berättigat syfte (neutralitetspolicyn), samt att 

förbudet är i enlighet med EU-domstolens beslut då det enbart gäller anställda med kundkontakt 

och ingen åtskillnad görs mellan olika religiösa symboler. Således beslutade DO slutligen att 

SAS bestämmelser inte stred mot diskrimineringslagen.168  

 Detta förbud kan betraktas utifrån ett större perspektiv där slöjan har blivit väldigt 

omdebatterad och kontroversiell i flera europeiska länder under den senaste tiden. Europadom-

stolen har i vissa fall fastslagit att slöjförbud på allmänna platser eller i skolor inte utgjort en 

otillåten inskränkning av religionsfriheten. Det finns många som hävdar att dessa domar visar 

på en slags etnocentrism, då kristna symboler har godtagits i större utsträckning.169 I jämförelse 

med den tidigare forskningen om islamofobins uttryckssätt kan neutralitetspolicys och liknande 

ändamål som förbjuder religiösa symboler i olika sfärer ses vara problematiska. Det förefaller 

inte helt orimligt att sådana bestämmelser kan ha en dold agenda som syftar till att särskilt 

exkludera slöjan. Som Allen belyser har motstånd mot islamiska attribut och symboler kommit 

att bli en del av den islamofobiska agendan allt i takt med att negativa fördomar mot muslimer 

har ökat. Slöjan har en särskild association till islam varav förbud mot den kan utgöra en del av 

detta motstånd. Gardell påpekar att slöjan representerar det ”muslimska” - det främmande och 

det annorlunda - likväl som det antas symbolisera kvinnoförtryck. Den blir därmed ett uttryck 

för det hot som islam antas utgöra mot det västerländska samhället och liberala och sekulära 

värderingar. Sådana synsätt kan även tänkas vara inbäddade i till synes neutrala bestämmelser 

om förbud mot religiösa symboler. Då SAS neutralitetspolicy infördes nyligen kan en fråga sig 

vad det var som föranledde nödvändigheten av ett sådant förbud. Varför har religiösa eller po-

litiska symboler inte ansetts vara ett problem innan? Om vi föreställer oss att förbudet är en del 

av den islamofobiska agendan kan företagets avsikt vara att de inte vill förknippas med islam. 

                                                
168 DO, beslut 19 december 2017, ärendenr GRA 2017/76, handling 16. 
169 Se bland annat Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 116. Fallen där förbud mot slöja har godtagits 
kan jämföras med fallet Lautsi mot Italien, dom 18 mars 2011, mål nr. 30814/06, där Europadomstolen ansåg att 
ett krucifix i ett klassrum inte utgjorde en kränkning av rätten till utbildning i enlighet med föräldrars religiösa 
eller filosofiska övertygelse, tilläggsprotokoll 1 artikel 2.   
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Det går inte att förneka att detta är en bestämmelse som särskilt missgynnar muslimska kvinnor 

som bär slöja, liksom DO poängterar. För dessa kvinnor handlar det inte om ett enkelt val, som 

att ”bara ta av sig sin slöja”, då de flesta som bär slöjan gör det på grund av att de ser det som 

deras religiösa plikt.170 Förbud mot religiösa symboler, där slöjan betraktas som en religiös 

symbol, leder därmed till en av islamofobins konsekvenser – att muslimer exkluderas från delar 

av samhället och att muslimska kvinnor som bär slöja blir extra utsatta.  

 

  

                                                
170 Jämför Gardell, Islamofobi, s. 169, som förklarar att slöjan betraktas av många muslimer som ett obligatoriskt 
påbud.  
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6. Analys  
I förevarande kapitel analyseras det material som tidigare har presenterats i syfte att besvara 

hur islamofobi påverkar religionsfriheten för muslimer. Vidare analyseras hur staten kan agera 

för att skydda religionsfriheten och motverka islamofobi.  

6.1 Hur påverkar islamofobi religionsfriheten för muslimer i Sverige?  
Religionsfriheten skyddar individers rätt att tro och att ensam eller i gemenskap, enskilt eller 

offentligt, utöva sin religion. Den skyddar även rätten till att inte bli påtvingad en religion eller 

tvingas ge till känna sin religion, det vill säga den negativa religionsfriheten. Av relevans för 

den valda frågeställningen berörs främst den positiva aspekten av religionsfriheten, det vill säga 

rätten att inneha en religion och utöva denna, varav analysen kommer centreras kring denna 

aspekt av religionsfrihet. Religionsfrihet innebär även ett skydd mot diskriminering på grund 

av religiös tillhörighet, det vill säga att individer inte blir diskriminerade på grund av deras 

religion eller att lagar och bestämmelser inte syftar till att hindra en specifik religion och dess 

praktik.  

 Islamofobi riktar sig specifikt mot muslimer på grund av deras religiösa tillhörig-

het. Runnymede-beskrivningen av islamofobi är att det utgörs av fördomar, våld, diskrimine-

ring och exkludering av muslimer. Att det rör sig om praktiker som direkt eller indirekt diskri-

minerar muslimer på basis av deras religiösa tillhörighet måste ses som motsatt diskrimine-

ringsskyddets syfte. Det är dock inte alla islamofobiska företeelser som utgör en rättslig över-

trädelse av det diskrimineringsförbud som återfinns i svensk lag och Europakonventionen. 

Vissa praktiker är av mer systematisk form och kan vara subtila och svårbedömda, så som att 

muslimer eller förmodade muslimer har svårare att erhålla anställning eller bostad och på så 

sätt exkluderas från olika sfärer i samhället.171 Sådana systematiska praktiker kan vara svåra att 

”komma åt” då det inte rör sig om ett direkt brott mot en person, och är inte alltid att avse som 

direkt eller indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen (jämför exempelvis SAS-fallet). 

Men det faktum att muslimer missgynnas i samhället inom så många olika sfärer är onekligen 

en form av strukturell diskriminering och exkludering på grund av religiös tillhörighet - motsatt 

det som diskrimineringsskyddet eftersträvar. Utifrån detta kan det vara otillräckligt att tala om 

diskriminering enbart i rättslig mening, då problemet är av mer strukturell natur och andra åt-

gärder än rättsliga behöver vidtas för att komma till bukt med problemet.  

 Hatbrott är en mer tydlig form av angrepp mot muslimer på grund av deras reli-

giösa tillhörighet. Det kan röra sig om hot, våld eller trakasserier som utförs mot en enskild 

                                                
171 Jämför Oxford Research, Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige, s. 29-30. 
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individ eller muslimer som grupp. På grund av att dessa handlingar har blivit så vanligt före-

kommande utgör de en påtaglig effekt på muslimers rätt till religionsfrihet. Religionsfriheten 

kan, förutom stöd i lag, tänkas kräva en viss trygghet och säkerhet för att individer ska kunna 

åtnjuta den (jämför statens positiva förpliktelser enligt Europakonventionen). Även om hatbrott 

är förbjudet enligt lag och rättsväsendet strävar efter att tillhandahålla ett effektivt skydd genom 

brottsbekämpning och lagföring, så är det fortfarande problematiskt om dessa brott blir så van-

ligt förekommande att muslimers säkerhet och trygghet inte kan garanteras. Denna otrygghet 

kan tänkas leda så långt att vissa muslimer väljer att inte öppet manifestera sin tro, till exempel 

genom att ta av sig sin slöja eller på andra sätt välja att inte utöva sin religion offentligt.172 

Sådana val kan tänkas ha flera anledningar, så som att individen i fråga föredrar att hålla sin 

religion privat. Men om det sker på grund av rädsla för omgivningens fördomar och hat måste 

det betraktas som att individens rättighet att offentligt utöva sin religion kraftigt har eftersatts. 

Även om muslimer fortfarande rent praktiskt kan utöva sin religion, så är faktorer av trygghet 

och säkerhet av största vikt för att religionsfriheten ska kunna erhålla sitt tänkta syfte och fulla 

skydd. Detta kan jämföras med den säkerhet och trygghet som anses vara nödvändig för relig-

ionsutövning i form av gemensam bön eller andakt, se mer under avsnitt 6.1.2. Angrepp mot 

moskéer.  

Islamofobi utgörs således av praktiker som kränker eller riskerar att kränka relig-

ionsfriheten enligt regeringsformen och Europakonventionen, likväl som rätten att inte bli dis-

kriminerad på grund av sin religiösa tillhörighet. Vissa handlingar och förfaranden utgör inte 

en direkt kränkning av religionsfriheten i rättslig mening, men bidrar ändå till sämre förutsätt-

ningar för muslimer i samhället. Detta medför i sig en ojämlik ”spelplan” vilket kan påverka 

muslimers möjligheter att tillvarata och tillerkännas religionsfriheten i lika stor utsträckning 

som individer av annan religiös tillhörighet (eller filosofisk övertygelse).  

6.1.1 Motståndet mot muslimska organisationer 
Att etablera religiösa organisationer och söka och ta emot bidrag för dessa är en del av relig-

ionsfriheten enligt internationella människorättskonventioner.173 Denna del av religionsutöv-

ning kan dock ses vara ett utflöde av en annan rättighet, nämligen föreningsfriheten, som skyd-

dar individers rätt att organisera sig. Europadomstolen framhåller att rätten att organisera sig 

                                                
172 Jämför Abdullahi, Forgotten Women: The Impact of Islamophobia on Muslim Women in Sweden, s. 23, där 
vissa av de intervjuade muslimska kvinnor valt att ta av sig slöjan på grund av den diskriminering de fått utstå. 
173 Svenska missionsrådet, Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010, https://www.myndig-
hetensst.se/download/18.6edd0bfd162870f4ecbb1c25/1523479386792/Lathund%20Vad%20innebär%20relig-
ionsfrihet.pdf, hämtad 2019-04-29, s. 7.  
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enligt artikel 11 i Europakonventionen är en av de viktigaste elementen av religionsfriheten: 

”Accordingly, interpreting Article 9 in the light of Article 11 of the Convention, the Court has 

ruled that the ability to set up a legal entity recognised by the State in order to guarantee the 

capacity for collective action in the religious sphere is one of the most important aspects of 

freedom of religion, without which that freedom would be meaningless”.174 Således kan vi no-

tera hur viktig föreningsfriheten är för att religionsfriheten ska få sin praktiska effekt, där indi-

vider har rätt att sammansluta sig på religiösa grunder, för enskilda eller gemensamma syften.   

Det motstånd och anklagelser som har riktats mot Ibn Rushd och SUM är proble-

matiskt ur flera perspektiv. En reell begränsning av föreningsfriheten har emellertid inte skett 

då organisationerna inte har tvingats upplösas eller upphöra med sin verksamhet. En sådan be-

gränsning skulle dessutom enbart vara möjlig enligt regeringsformen om organisationernas 

verksamhet visade sig vara av militär natur eller utgöra förföljelse av annan folkgrupp.175 Detta 

till trots så kan motståndet gentemot Ibn Rushd och SUM, likväl som andra muslimska organi-

sationer, ses försvåra och motverka muslimers rätt till föreningsfrihet i praktiken. De upprepade 

anklagelserna leder till sämre trovärdighet och sedermera praktiska svårigheter för organisat-

ionernas fortsatta verksamhet. SUM har fått statsbidraget avslaget två gånger, vilket skäligen 

leder till ekonomiska konsekvenser för upprätthållandet av deras verksamhet. De upprepade 

anklagelserna som riktas mot organisationerna påverkar deras anseende och rykte – som kan 

tänkas försvåra väsentligt för deras etablering och samarbete i majoritetssamhället. När uppre-

pade anklagelser och svartmålande sker så är det rimligtvis svårt för utomstående att särskilja 

vad som är sant och vad som inte är det. Det kan även vara svårt för organisationerna att värja 

sig mot detta enbart genom att hävda att anklagelserna inte är sanningar. Utifrån detta kan för-

eningsfrihetens likväl som religionsfrihetens implementering ses försvåras av detta motstånd. 

Motståndet kan som tidigare diskuterats kopplas till islamofobi – genom de fördomar och före-

ställningar som finns om muslimer som ett hot mot västvärlden. Därmed kan islamofobin ses 

hota den effektiva och fullgoda implementeringen av religionsfriheten i form av rätten att eta-

blera religiösa organisationer, och söka och mottaga bidrag för dessa. Att det specifikt riktar sig 

mot muslimska organisationer måste även antas vara motsatt det diskrimineringsskydd som 

strävar efter att skydda individer från diskriminering i samband till religiös tillhörighet.  

Jag vill även jämföra det avslagna statsbidraget med det som framkommer i en 

statlig utredning gällande lagen om stöd till trossamfund. Där framförs att avslag av statligt stöd 

                                                
174 European Court of Human Rights, Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Free-
dom of thought, conscience and religion, s. 52. 
175 Se RF 2 kap. 24 §.  
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till trossamfund på grund av demokratikriteriet kan utgöra en kränkning av religionsfriheten 

enligt Europakonventionen, då Europadomstolen fastslår vikten av trossamfundens autonomi 

och att staten ska vara varsam med att värdera dess legitimitet eller praktiker. Ageranden som 

bedöms stå i strid med demokratikriteriet har ofta ett nära samband med trossamfundens reli-

giösa lära.176 Detta uttalande rör trossamfund, men i min mening bör denna princip även beaktas 

när det kommer till organisationer som står på religiös grund. Staten bör således iaktta en för-

siktighet att bedöma organisationernas legitimitet enligt demokratikriteriet för att inte strida 

mot religionsfriheten. Denna försiktighet torde gälla än mer om det är så att bevisen för att 

organisationerna skulle strida mot demokratiska värderingar i själva verket utgår från väldigt 

osäkra källor.  

6.1.2 Angrepp mot moskéer  
De fysiska angreppen och hoten mot moskéer som har skett under den senaste tiden i Sverige, 

likväl som i andra länder, är ett konkret exempel på hur muslimers religionsfrihet kränks eller 

hotar kränkas av andra individer. Lokaler som är till för religiösa ändamål, så som moskéer och 

muslimska församlingar, är en förutsättning för att muslimer i gemenskap ska kunna utöva sin 

religion genom till exempel bön, predikan, vigsel eller andra aktiviteter. Sådan religionsutöv-

ning kan ses falla in under gudstjänst, undervisning och ritualer som uppräknas i Europakon-

ventionen artikel 9. Rätten att bygga, etablera och underhålla lokaler för religiösa ändamål 

framhålls även som en del av religionsfriheten internationellt.177 Därmed är attacker mot mos-

kéer och muslimer otvivelaktigt ett direkt angrepp mot religionsfriheten. Rapporten som under-

söker moskéers utsatthet visar att respondenterna upplever en ökad hotbild mot moskén likväl 

som moskébesökare. Som tidigare nämnt kan en viss nivå av trygghet och säkerhet tänkas vara 

absolut nödvändig för att individer ska kunna åtnjuta de delar som ingår i religionsfriheten. Om 

denna trygghet och säkerhet saknas blir religionsfriheten i mångt och mycket underminerad. 

Det kan i värsta fall leda till att personer undviker att besöka moskéer eller utöva sin religion 

annat än enskilt, varav deras rätt till religionsutövning i gemenskap och offentligt blir lidande. 

Vidare visar rapporten att många av respondenterna har valt att inte polisanmäla angreppen 

eller hoten då de menar att det inte tjänar något till. Låg tillförlit till polisens kapacitet att klara 

upp dessa brott kan ses som ett tecken på att tryggheten och säkerheten är än mer eftersatt.  

                                                
176 Prop. 1997/98:116, s. 29. 
177 Svenska missionsrådet, Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, s. 7.  
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6.1.3 Förbud mot slöjan   
Slöjan är tätt sammankopplad till islam och kan därför ses falla in under religionsutövning en-

ligt artikel 9 i Europakonventionen.178 Enligt regeringsformen kan manifestation av religiösa 

symboler vara en sådan religionsutövning som faller in under yttrandefriheten, varpå det kan 

begränsas om kriterierna för en sådan begränsning uppfylls.179 De nämnda fallen av förbud mot 

slöjan eller religiösa symboler aktualiserar två olika rättigheter, rätten till religionsfrihet respek-

tive förbud mot diskriminering, men de kommer i denna del analyseras sammantaget då de på 

ett eller annat sätt berör slöjan som del av religionsutövning och därmed del av religionsfri-

heten.  

Slöjan har kommit att betraktas som en religiös symbol som i min mening tämli-

gen lätt kan begränsas med anledning av motstående intressen. Exempelvis har vi SAS-fallet 

där företagets neutralitetspolicy utgör ett legitimt ändamål för att begränsa religiösa symboler, 

och Europadomstolens rättspraxis där bland annat andra människors fri- och rättigheter i form 

av den negativa religionsfriheten står över den positiva religionsfriheten. Jag ställer mig frå-

gande till varför andra människors rätt till negativ religionsfrihet väger tyngre än individers rätt 

till positiv religionsfrihet – när det ”enbart” handlar om andra personers klädesplagg eller reli-

giösa symboler. Som noterat är den positiva religionsfriheten tämligen långtgående i det avse-

ende att till och med försök att övertyga andra om sin religion innefattas.180 Religiösa symboler 

som egentligen inte söker påverka någon annan borde därmed inte kunna begränsas så lättvin-

digt. Att ett privat företag som SAS kan införa sådana bestämmelser kan emellertid betraktas 

som mindre inskränkande än om ett sådant förbud skulle införas i offentlig sfär, då individen 

har frihet att välja om denne vill ingå ett anställningsavtal.181 Men staten har ändå positiva 

förpliktelser att försäkra att privata aktörer, så som företag, inte kränker religionsfriheten eller 

diskrimineringsskyddet. Arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen även skyldigheter att 

motverka diskriminering och främja lika möjligheter för alla. I det nämnda fallet ansåg DO att 

SAS hade vidtagit åtgärder för att motverka diskriminering och att neutralitetspolicyn inte var 

att betrakta som indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen.182 SAS neutralitetspolicy 

strider således inte mot diskrimineringsförbudet i rättslig mening. Även Europadomstolen har 

i flera fall dömt att förbud mot slöjan utgör en legitim inskränkning av religionsfriheten, med 

                                                
178 Jämför Europadomstolens rättspraxis som rör slöjförbud där den muslimska slöjan rent vedertaget verkar falla 
in under rätten till religionsutövning enligt artikel 9, se bland annat Sahin mot Turkiet, 10 november 2005, mål 
nr. 44774/98.  
179 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 224. 
180 Jämför Kokkinakis mot Grekland, 25 maj 1993, mål nr: 14307/88. 
181 Jämför Eweida m.fl. mot Storbritannien, 15 januari 2013, mål nr. 48420/10. 
182 DO, beslut 19 december 2017, ärendenr GRA 2017/76, handling 16.  
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hänvisning till staters tolkningsutrymme och nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Att 

dessa begränsningar har godtagits kan betraktas som något motsägelsefullt då Europadomstolen 

upprepade gånger har uttryckt att religionsfriheten är en av grundvalarna i ett demokratiskt och 

pluralistiskt samhälle. Även om dessa förbud inte är att betrakta som en kränkning av religions-

friheten eller diskrimineringsskyddet i rättslig mening, så är de i min mening ändå att betrakta 

som en allt för långtgående begränsning av religionsfriheten - åtminstone i filosofisk och mo-

ralisk mening. Förbuden kan betraktas som ett europeiskt strukturellt problem som medför att 

muslimska kvinnor som bär slöja inte till fullo erkänns deras rätt till religionsfrihet. I slutändan 

bidrar det till att ”neutralitet” får företräde framför religiös pluralism, vilket kan ses gynna ex-

empelvis ateism och andra filosofiska övertygelser framför religiösa övertygelser. Detta kan 

jämföras med Bhargavas teori där han menar att muslimer särskilt missgynnas i europeiska 

länder, delvis på grund av islamofobi och delvis på grund att de sekulära staterna misslyckas 

med att ackommodera islam i den offentliga sfären. Bestämmelser som till syvende och sist 

drabbar muslimska kvinnor som bär slöja kan betraktas som det sekulära Sveriges (och andra 

europeiska länder) misslyckande att erkänna och tillgodose religionsfrihet för alla olika reli-

giösa grupper – där majoritetens syn på religion i det offentliga tillåts företräde på bekostnad 

av minoritetsgrupper och deras religionsutövning. Ur denna synvinkel förefaller det som om 

islamofobiska tankesätt även har sipprat in i domstolars och myndigheters tolkning och imple-

mentering av religionsfriheten, vilket framförallt drabbar muslimer negativt.          

 

6.2 Hur bör staten agera för att effektivt skydda religionsfriheten och motverka 
islamofobi? 
Som vi har noterat har staten folkrättsliga skyldigheter att respektera och skydda de mänskliga 

rättigheterna enligt de konventioner som har ratificerats. Europakonventionen fastslår staters 

negativa likväl som positiva förpliktelser för att tillhandahålla ett effektivt skydd av rättighet-

erna. I regeringsformen regleras att det allmänna ska motverka diskriminering, och diskrimine-

ringslagen innehåller bestämmelser om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och 

främja lika möjligheter och förutsättningar. Som vi har noterat medför islamofobi att muslimers 

rätt till religionsfrihet likväl som andra rättigheter hotas på grund av att rättigheternas imple-

mentering drabbas negativt. Detta stämmer överens med Bhargavas argument om att muslimer 

i Europa haft svårare än andra religioner att fritt kunna utöva sin religion och få stöd av staten 

för det. Enligt de förpliktelser och ansvar som staten har att tillgodose religionsfriheten som 
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mänsklig rättighet likväl som att motverka diskriminering torde detta problem erkännas och 

aktivt åtgärdas.  

Vi kan notera att Sverige strävar efter att möjliggöra för lika förutsättningar och 

möjligheter för olika religioners verksamhet, bland annat genom lagen om stöd till trossamfund. 

Ändå kan vi se att muslimer är mer utsatta än vissa andra grupper och att deras religionsfrihet 

är hotad av majoritetens dominans och förtryck. Staten har vidtagit vissa åtgärder och krafttag 

för att motverka denna utsatthet. Exempel är det projekt som myndigheten SST initierade för 

att motverka islamofobi genom kunskaps- och informationsspridning, och att poliser närvarade 

utanför moskéer i Sverige efter terrorattentatet i Nya Zeeland.183 Det förstnämnda kan ses som 

en aktiv åtgärd för att öka kunskap och medvetenhet om islamofobi, varpå det sistnämnda kan 

ses som en insats för att öka tryggheten och säkerheten för moskébesökare. Frågan är huruvida 

dessa åtgärder är tillräckliga. Som diskuterat tidigare visar politikers ovilja att föra in begreppen 

”islamofobi”, ”muslimer” eller ”moskéer” i den politiska diskursen en tendens att blunda för 

och förminska den antimuslimska rasism som existerar. Att beskriva de brott som sker för dess 

faktiska innebörd kan vara av största vikt för att belysa bakomliggande motiv och ideologier. 

Genom att lyfta in begreppet islamofobi i den politiska diskursen kan måhända en förändring 

börja ske. Något som skulle kunna skynda på den annars långsamma förändringsprocessen av 

den islamofobiska kunskapsregimen, som enligt Gardell kan ta väldigt lång tid om inte något 

omvälvande sker. Frågan är varför inte de fortsatta angreppen mot moskéer i Sverige och terror-

dådet i Nya Zeeland var av så pass omvälvande karaktär att politiker på riktigt vill börja belysa 

det existerande problemet av islamofobi?  

 Enligt Bhargavas teori kan en lösning till de islamofobiska praktikerna i Sverige 

vara att staten börjar anpassa sin sekulära modell till en som är bättre lämpad för ett religiöst 

pluralistiskt samhälle. Istället för strikt neutralitet eller exkludering av religion bör istället ett 

förhållningssätt av principled distance intas, där staten kan ingripa mer aktivt för att motverka 

interreligiös dominans och förtryck - och verka för religiös jämlikhet. Genom ett sådant för-

hållningssätt gentemot religioner skulle Sverige kunna agera mer slagkraftigt mot islamofobi 

och aktivt verka för att jämna ut de ojämlika förutsättningarna som existerar mellan muslimer 

och andra grupper i samhället. Majoritetsgrupper utgör och regler de normer och värderingar 

som existerar i Sverige, vilket bland annat märks genom olika beslut som särskilt missgynnar 

muslimer. I enlighet med Bhargavas teori skulle jag därmed vilja föreslå att muslimer bereds 

                                                
183 Se bland annat Julia Peric, ”Oro i Stockholms moskéer efter terrorattacken i Nya Zeeland”, Svt.se, 15 mars 
2019, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/oro-i-stockholms-moskeer-efter-terrorattacken-i-nya-zeeland, 
hämtad 2019-05-08.  
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mer stöd av staten, i form av exempelvis bidrag till olika religiösa praktiker och undantag från 

vissa normer och regler. Sådana åtgärder och insatser skulle behöva implementeras i samtliga 

sfärer och nivåer i samhället. För det första måste politiker börja med att erkänna att islamofobi 

är ett reellt och systematiskt problem som med alla medel måste motverkas. Staten - genom 

politiker, kommuner och myndigheter – skulle kunna sprida än mer kunskap om problemet för 

att på så sätt öka medvetenheten om detta. Olika beslut, bestämmelser och politiska diskurser 

borde granskas för att inte präglas av den islamofobiska kunskapsregimen eller etnocentrism 

som annars riskerar smyga sig in i dessa. Vidare bör muslimer tillåtas undantag från vissa regler 

och bestämmelser som i allmänhet gäller, särskilt om en allmän konsensus och rättfärdigande 

av sådana bestämmelser inte har ägt rum. Då muslimer kan ses vara i minoritet i samhället kan 

det vara svårt med rättvis representation och inflytande över lagar som majoriteten beslutar om. 

Därmed kan undantag från vissa bestämmelser tänkas vara nödvändigt för att muslimers relig-

ionsutövning inte ska försvåras. Sådana undantag skiljer sig från att blott tolerera en viss relig-

ion, då staten här har en mer aktiv roll och ingriper med positiv särbehandling för att främja 

lika förutsättningar mellan olika religioner.  

Exempelvis bör moskéer tillåtas böneutrop likväl som kyrkor tillåts klockring-

ning. En sådan bestämmelse borde rimligtvis kunna gälla åtminstone för böneutrop en gång i 

veckan under en kort tid och med lämplig ljudnivå, att jämföra med böneutropet som tilläts i 

Växjö.184 För att muslimer ska kunna delta i fredagsbönen i en moské, som av många betraktas 

som obligatorisk, skulle de kunna tillåtas längre lunchrast på fredagar om så behövs – så länge 

arbetet är av sådan natur att sådana förutsättningarna finns. Det sistnämnda sker förmodligen 

redan i viss utsträckning idag, då arbetsgivare har en skyldighet att till viss grad vara flexibel 

för de anställdas religiösa tro och utövande.185 Men sådana tillämpningar skulle kunna bli än 

mer explicita och inkorporeras som norm, snarare än undantag. Vidare skulle staten kunna upp-

muntra media till att bli mer nyanserade i sin rapportering om islam och muslimer, genom att 

nyheter relaterade till hot och kriser balanseras upp med annan sann och positiv fakta. Detta 

borde vara möjligt speciellt för sådan television och radio som är skattefinansierat och verkar 

för allmännyttan i Sverige. Dessa är bara några i raden av möjliga insatser som kan tänkas bidra 

                                                
184 Karl-Magnus Lundvall, ”Böneutrop beviljas i Växjö”. 
185 Sveriges interreligiösa råd, Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige, 2016, https://www.myndighet-
ensst.se/download/18.321bb7b715761866e67bed1e/1475244605977/A5%20Folder_religion_relfrihet_trossam-
fund,%20upd%20160525.pdf, hämtad 2019-05-05.  



 54 

till bättre förutsättningar för muslimer i Sverige och en påbörjan av en förändring av den isla-

mofobiska kunskapsregimen. I enlighet med Bhargavas teori skulle detta även kunna transfor-

mera den svenska sekulära modellen till en modell mer anpassad för religiös pluralism.   

6.2.1 Statens ansvar relaterat till de tre fallen  
Jag vill fortsätta med att knyta an statens ansvar till de tidigare fall som har presenterats. Låt 

oss börja med det motstånd som muslimska organisationer har mött i samhället, av enskilda 

aktörer likväl som av myndigheter. Myndigheter som representerar staten torde ha ett stort an-

svar att tillförordna tillförlitliga och opartiska utredningar om sådana anses vara nödvändiga för 

rikets säkerhet och demokratiska värderingar. I dessa fall, där rapporter och utredningar har 

varit långt ifrån opartiska och källkritiska, så borde dessa återkallas genom att tas bort från de 

ställen där de har publicerats för allmänheten. Exempelvis finns MSB-rapporten fortfarande 

publicerad på MSBs hemsida under kunskapsbank. På samma sätt kan även MUCF tänkas ha 

ett långtgående ansvar att utreda och fatta beslut på ett objektivt och trovärdigt sätt - för att 

undvika godtyckliga beslut. För att främja bättre förutsättningar borde staten underlätta för 

muslimer att bilda religiösa organisationer och verka i civilsamhället. Detta förutsätter att såd-

ana organisationer inte målas upp som ett hot mot det svenska samhället och ständigt blir miss-

trodda för deras verksamhet. Det behöver inte motsätta sig att kontroll och granskningar av 

olika organisationer sker för att utesluta extremistisk eller odemokratisk verksamhet – så länge 

dessa sker på ett objektivt sätt och att staten stödjer och underlättar för dessa organisationer i 

övrigt. Bhargavas principled distance innebär att staten kan inta ett kritiskt förhållningssätt till 

olika religiösa praktiker, så länge inte hela religionen eller den religiösa gruppen fördöms och 

förkastas. I dessa fall har inte enbart ett kritiskt förhållningssätt intagits, utan en majoritet av 

muslimska organisationer har svartmålats och anklagats. Detta skulle kunna åtgärdas genom att 

myndigheter främjar och underlättar för de muslimska organisationerna mer än vad som görs i 

dagens läge. När granskningar utförs borde sådana utföras med försiktighet för att inte dra för 

långtgående slutsatser som kan bidra till den islamofobiska kunskapsregimen – i form av för-

domar mot muslimer som i sig kan skapa ännu sämre förutsättningar för muslimer i samhället. 

Vidare bör staten vidta försiktighet i bedömningar enligt demokratikriterier även när det kom-

mer till religiöst grundade organisationer – för att inte strida mot de religiösa lärornas inre liv 

och autonomi.186  

                                                
186 Jämför SOU 2018:18, s. 29. 
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 När det kommer till moskéers utsatthet vill jag föreslå att staten lägger ännu mer 

insatser på att övervaka och beskydda dessa lokaler för att kunna säkra muslimers religionsfri-

het. För att underlätta för församlingarna och åtminstone till viss grad lindra utsattheten skulle 

staten kunna bistå med ett statlig försäkringsbolag som alla muslimska församlingar kan teckna 

försäkring inom. Vidare kan en kartläggning av extremistiska islamofobiska tankeströmmar i 

Sverige tänkas vara nödvändig för att förhindra terrordåd liknande det som skedde i Nya Zee-

land. Detta förefaller särskilt viktigt med tanke på att gärningsmannen hade hämtat inspiration 

från europeiska idéer och terrordåd som skett i Norden. På samma sätt som en kartläggning av 

islamister har ansetts vara nödvändig i ljuset av den våldsbejakande islamism som har eskalerat 

internationellt – erfordras även en utredning av högerextremister till följd av de attacker och 

angrepp som har skett mot muslimer och moskéer. Genom detta skulle staten påvisa en balan-

serad inställning till dessa extremistiska motpoler, där båda tas på allvar och antas utgöra ett 

stort hot mot olika grupper i samhället. På så sätt blir det inte bara muslimer som pekas ut som 

ett hot likt den islamofobiska kunskapsregimen där enbart vissa perspektiv uppvisas och andra 

utesluts, utan en annan ”sanning” uppvisas också - där även muslimer faller offer för en annan 

typ av våldsbejakande extremism. Det är viktigt att belysa att oskyldiga muslimer även kan 

betraktas som offer för den våldsbejakande islamism som förs av andra muslimer. Detta på 

grund av att de också har blivit attackerade i vissa sådana angrepp, likväl som de får bära den 

tunga bördan av att försvara sin religion och ständigt bli misstänkliggjorda som följd av denna 

extremism.  

 Bhargava exemplifierar hur olika religiösa grupper i Indien tillåts undantag från 

vissa regler, så som uniformspolicys, för att kunna bära sin religiösa klädsel. På liknande sätt 

skulle muslimska kvinnor som bär slöja kunna erhålla undantag från förbud mot religiösa sym-

boler i Sverige. Ett sådant undantag skulle syfta till att främja dessa kvinnors förutsättningar att 

utöva sin religion och samtidigt kunna delta fullt ut i olika yrken eller samhällssfärer. Detta 

skulle utgöra en aktiv åtgärd mot den form av islamofobi som leder till exkludering av musli-

mer, och syfta till att främja integrering istället för assimilering. En sådan bestämmelse skulle 

även kunna leda till ökad acceptans av slöjan, där den normaliseras istället för att demoniseras, 

och öppna upp för konstruktiva samtal om slöjans egentliga innebörd och betydelse för de kvin-

nor som väljer att bära den. I slutändan innebär den politiska sekulärism som Bhargava före-

språkar inte exkludering av all religion i det offentliga – däremot ska religion och olika gruppers 

religionsutövning ses som en naturlig del av det pluralistiska och demokratiska samhället. Det 

är en viktig komponent för att den politiska sekulärismen ska kunna ackommodera islam likväl 

som den religiösa mångfald som har uppstått i Sverige. Om religion förskjuts allt mer till det 
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privata och inte tillåts någon plats i det offentliga riskerar staten i min mening inta ett förhåll-

ningssätt av etisk sekulärism snarare än politisk sekulärism - där staten värderar och bestämmer 

de ideal som människor bör leva sina liv efter. Enligt Bhargava är avsikten med politisk seku-

lärism enbart att frigöra den sociala och politiska ordningen från institutionell religiös dominans 

för att värden av religionsfrihet och jämlikhet ska kunna uppnås. Enskildas religionsutövning i 

den offentliga sfären, så som bärandet av religiösa symboler, kan utifrån detta synsätt inte be-

traktas som oförenligt med politisk sekulärism och värden av religiös frihet och jämlikhet – 

snarare utgör det en förutsättning för att uppnå en verkligt sekulär modell.  
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7. Avslutande diskussion  
Sammantaget visar denna studie på att islamofobiska diskurser och praktiker hotar muslimers 

fullgoda rätt till religionsfrihet och effektiva skydd av densamma. Även om det finns lagstift-

ning som fastslår religionsfrihet – både som mänsklig rättighet likväl som grundläggande fri- 

och rättighet enligt regeringsformen – så kan vi notera att dess implementering påverkas av 

olika företeelser och händelser som kan kopplas till islamofobi. Religionsfriheten enligt Euro-

pakonventionen tillkom mot bakgrund av judeförföljelsen under andra världskriget, där alla 

medlemsstater av Europarådet var överens om att religionsfriheten är en avgörande rättighet för 

att skydda religiösa minoriteter från liknande händelser. Rättigheten torde därför implementeras 

i syfte att motverka just detta. Ändå kan vi notera att detta ställs på sin spets när islamofobi 

florerar i samhället, hos enskilda aktörer likväl som hos statliga myndigheter. Stundtals beslöjas 

det i form av till synes neutrala och objektiva diskurser, bestämmelser och beslut. Andra gånger 

sker fördomar och hat öppet genom direkta angrepp mot muslimer eller muslimska samfund. 

Den religionsfrihet som tillfaller var och en utifrån alla människors lika värde, och som är tänkt 

skydda religiösa grupper mot diskriminering – riskerar att bli meningslös om dess tolkning och 

implementering inte utgör ett fullgott skydd för alla människor, oavsett religiös tillhörighet. 

Staten är skyldig att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna. För att religionsfriheten 

ska erhålla dess tänkta syfte som rättighet, behöver staten ta krafttag för att motverka den isla-

mofobi som kan betraktas som en av vår tids stora hot mot religionsfriheten. Detta kan endast 

göras om staten erkänner att islamofobi är ett reellt, vidsträckt och komplext problem som åter-

finns på flera olika nivåer och sfärer av samhället, och sedan aktivt och effektivt inför åtgärder 

och insatser för att motverka detta. Hur ska religionsfriheten annars kunna skydda religiösa 

minoriteter mot förföljelse och majoritetens tyranni?  
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