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1. Inledande kapitel 

Religion har blivit mer synligt i det svenska samhället genom globalisering, migration och 

värdeförändringar.1 Kristendomen har varit den dominerande religionen inom Europa och 

Sverige och har därmed präglat samhället och arbetslivet. Allmänna helgdagar i Sverige utgår 

till stor del från de kristna högtiderna.2 Kristendomens dominans har minskat i och med att 

traditionella kristna länder i Europa har sekulariserats samt genom ökad migration och 

invandring av människor från andra delar av världen med andra övertygelser. En mätning från 

år 1930 visar att 94 procent av den svenska befolkningen tillhörde Svenska kyrkan och 

resterande tillhörde etablerade frikyrkor. Fram till andra världskriget var invandringspolitiken 

i Sverige begränsad men i slutet av kriget tog Sverige emot överlevare från kriget och en 

arbetskraftsinvandring påbörjades under 1950-och 1960-talet. Under 1970-talet öppnades 

Sverige upp för flyktinginvandring vilket har medför att andelen utrikesfödda har ökat från 11 

till 17 procent från år 2000 till 2015.3 

 

Religionsfrihet och rätten att inte bli diskriminerad är en grundläggande mänsklig rättighet 

som finns fastställd i internationella konventioner, EU-rätten och svensk rätt. Uppsatsen 

behandlar relationen mellan mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Religion på arbetsplatser är 

ett väldigt aktuellt ämne med nya domar från Europadomstolen, Europeiska unionens domstol 

(EU-domstolen) och svenska Arbetsdomstolen (AD) som medfört förändringar på 

rättsområdet. Uppsatsen kommer redogöra rättsläget och hur Sverige blir påverkat av 

Europadomstolen och EU-domstolens rättspraxis. I uppsatsen kommer jag att studera när två 

motstående intressen ställs mot varandra, arbetstagarens rätt att utöva sin religion mot 

arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt. Det är framförallt rättspraxis som är av 

intresse eftersom det är där intresseavvägningen och bedömningen äger rum.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetstagares skydd mot diskriminering på grund av 

religion i arbetslivet. I uppsatsen undersöks vilka faktorer som är avgörande vid 

intresseavvägningen när arbetsledningsrätten ställs mot den enskilda arbetstagarens rätt att 

                                                 
1 SOU 2018:18, s. 149. 
2 Fahlbeck, Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola: juridik, samhälle, praktik, 

2011, s. 14-15. 
3 SOU 2018:18 s. 90. 
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manifestera sin religion genom att bära religiösa kläder och symboler på arbetet. För att 

besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

- Vilket skydd har arbetstagare mot diskriminering på grund av religion? 

- Vilka faktorer ligger till grund i avvägningen mellan arbetstagarens rätt att bära 

religiösa kläder och symboler på arbetet och arbetsledningsrätten? 

- Hur går avvägningen till när dessa intressen ställs mot varandra? 

 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till att omfatta religionsfrihet i arbetslivet och endast aspekten religiösa 

kläder och symboler. Uppsatsen redogör inte andra religiösa perspektiv såsom arbetstagare 

som vill be under arbetstid eller vara ledig från arbetet för att fira religiösa högtider. 

Uppsatsen är inte avgränsad till någon specifik religion utan relevanta domar oavsett religion 

har studerats. 

 

1.3 Metod och material 

För att besvara frågeställningarna har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod vilket 

innebär att fastställa gällande rätt genom att analysera rättskällorna. Rättskälleläran har legat 

till grund för den rättsdogmatiska metoden genom att studera juridiska källor såsom 

internationella konventioner, direktiv, lagar, förarbeten, praxis från Europadomstolen, EU-

domstolen och AD samt doktrin för att fastställa gällande rätt. Rättsdogmatisk metod innebär 

även att systematisera gällande rätt genom att identifiera samband och principer som i den här 

uppsatsen fastställs i rättspraxis.4 Uppsatsen syftar till tolka och fastställa det rättsliga läget 

när två motstående intressen ställs mot varandra samt hur bedömningen görs när 

arbetstagarens rätt att bära religiösa kläder och symboler ställs mot arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt Det är främst i rättspraxis intresseavvägningen äger rum och därav 

redovisas utvalda domar för att fastställa rättsläget. 

Europakonventionen ingår i EU-rätten som allmänna principer och alla medlemsstater i 

Europeiska unionen (EU) har undertecknat EKMR och är därför bundna av konventionen. 

Europadomstolens praxis redovisas först eftersom det är bindande för Sverige och tillämpas 

som allmänna principer av EU. EU-rätten redovisas eftersom den har företräde framför 

                                                 
4 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 2015, s. 43. 
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svensk rätt. 

1.4 Disposition 

Arbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning om ämnet. I andra kapitlet kommer en 

beskrivning av religionsfrihet internationellt sett med hänsyn till Förenta nationernas (FN) 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, Europeiska konventionen 1950 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) 

och EU-rätten som har betydelse för det svenska rättsläget. I tredje kapitlet redogörs det 

svenska rättsläget, hur diskrimineringslagen är uppbyggd och olika allmänna principer som 

gäller inom det arbetsrättsliga området som är av betydelse för uppsatsen. En djupare 

genomgång av utvald rättspraxis från Europadomstolen, EU-domstolen och AD redogörs i 

fjärde kapitlet där fokus ligger på vad som är avgörande i domarna angående bedömningen 

när arbetstagarens rätt att bära religiösa kläder och symboler ställs mot arbetsledningsrätten.  

För att besvara och uppfylla uppsatsens syfte kommer slutligen i femte kapitlet en redogörelse 

och sammanfattning av arbetstagares skydd mot diskriminering på grund av religion i 

arbetslivet och bedömningsfaktorerna som är avgörande i rättspraxis när de två motstående 

intressena ställs mot varandra. Femte kapitlet innehåller även en diskussionsdel med egna 

reflektioner.  
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2. Religionsfrihet internationellt 

Religionsfriheten kan liknas vid ett mynt eftersom den har två sidor där båda sidor är 

likvärdiga och ingen av sidorna är mer värd än den andra. Den ena sidan av religionsfrihet 

innebär en frihet till religion och religionsutövning, oavsett religion, och den andra sidan 

innebär en rättighet att sluta vara troende eller att konvertera till annan religion. Rättigheten 

till religion kallas även för den positiva religionsfriheten. Den andra sidan av religion och 

religionsfrihet är frihet från religion vilket innebär en rättighet att inte behöva utöva eller 

tillhöra en religion. Den negativa friheten innebär en rätt att inte bli utsatt för oönskad religiös 

påverkan vilket kan vara att inte bli utsatt av andras religiösa manifestationer. I europeisk 

domstolspraxis används termerna negativ och positiv i neutral mening där ingen av 

religionsfrihetens sidor sätts före den andra och båda ges lika mycket utrymme.5 

Religionsfrihet enligt EKMR innebär en rätt att ha en tro, vilket är forum internum, och en rätt 

att utöva sin religion offentligt vilket är forum externum. 

 

Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 

innehåller artiklar om grundläggande rättigheter och människors lika värde. Sverige är 

medlem i FN och är därmed skyldig att följa dess konventioner. Artikel 7 i den allmänna 

förklaringen redogör en rättighet att inte utsättas för diskriminering och artikel 18 i samma 

konvention stadgar rätten till religion: 

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i 

gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 

trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 

sedvänjor.” 

 

2.1 Europakonventionen 

Efter andra världskriget bildades Europarådet i syfte att skapa ett samarbete mellan stater i 

Europa för att främja demokrati och stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Ett år efter att 

Europarådet bildades hade EKMR utarbetats vilken utgick från FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. EKMR trädde i kraft den 3 september 1953 och ratificerades 

                                                 
5 Fahlbeck, 2011, s. 185. 
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senare av de tio stater som undertecknat konventionen.6 Reglerna i konventionen är utformade 

så att respektive stat ska förmås uppnå och upprätthålla de grundläggande friheterna och 

mänskliga rättigheterna. Europarådet består idag av 47 medlemsstater7 som alla har ratificerat 

EKMR varav 28 av staterna är medlemmar i EU. EKMR har sedan sin tillkomst kompletterats 

med 16 tilläggsprotokoll men för att dessa ska vara tillämpliga krävs det att medlemsstaterna 

ansluter sig till de olika tilläggsprotokollen.8 Sverige inkorporerade EKMR till svensk lag år 

1994 som därför har en särskild ställning i den svenska rättsordningen.9 

 

Europadomstolen är den instans som övervakar att staterna efterlever sina förpliktelser som 

framgår av konventionen. Tidigare var arbetet fördelat mellan Europarådets kommission för 

mänskliga rättigheter10 och domstolen men det har ändrats så numer är det endast 

Europadomstolen som behandlar målen från det att det att processen börjar till dess att målet 

slutligen avgörs. Europadomstolen består av en domare från varje konventionsstat. 

Europadomstolen avgör två typer av mål –mellanstatliga mål och enskilda klagomål. 

Medlemsstater kan anmäla varandra om man anser att den andra staten bryter mot 

konventionen men dessa mål är sällsynta. Europadomstolen behandlar till störst del enskilda 

klagomål och den som har klagorätt är i huvudregel den som varit offer för den påstådda 

kränkningen av konventionen. Klagorätt har enskilda personer, en grupp av enskilda personer 

och icke statliga organisationer vilket framgår i artikel 34. Den som anser att någon mänsklig 

rättighet har kränkts har rätt att få sitt fall prövat av Europadomstolen om alla nationella 

instanser är helt uttömda.11 Artikel 14 i EKMR stadgar ett förbud mot diskriminering. 

Förbudet mot diskriminering har endast effekt i förhållande till de rättigheter som stadgas i 

EKMR och tilläggsprotokollen vilket exempelvis kan vara religion. Diskriminering enligt 

artikel 14 föreligger när personer i en jämförbar situation inte missgynnas på samma sätt 

förutsatt att det inte finns ett legitimt syfte och att medlen som används är proportionerliga 

med syftet.12  

 

                                                 
6 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna, 2015. s. 17-18. 
7 Coe.int, https://www.coe.int/sv/web/about-us/our-member-states (Hämtad 2018-04-07). 
8 Danelius, 2015, s. 20. 
9 SFS 1994:1219. 
10 Senare kallat för Europakommissionen. 
11 Danelius, 2015, s. 24. 
12 Ehrenkrona, Lag (1994:1219) om EKMR, lagkommentar not 63, Karnov Internet. (hämtad 2018-05-29). 

https://www.coe.int/sv/web/about-us/our-member-states
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2.1.1 Religionsfrihet enligt artikel 9 

Begreppet religion har ingen definition enligt EKMR eller i Europadomstolens praxis 

eftersom religionsutövning kan bestå av nästan vad som helst och därför har man valt att inte 

definiera eller avgränsat religionsbegreppet eller vad religionsutövning innebär.13 

Religionsbegreppet kan delas in i tre olika beståndsdelar enligt rättspraxis. Den första delen 

kallas forum internum och avser själva åsikten vilket innebär en rätt att ha en tro men även en 

rätt att byta tro eller religion. Inga begränsningar är tillåtna och denna del av religionsfrihet är 

okränkbar och återfinns i artikel 9.1 som har följande lydelse:14 

 

1. Var och en har rätt till tankefrihet samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 

undervisning, sedvänjor eller ritualer. 

Den andra beståndsdelen kallas för forum externum vilket avser uttryck eller manifestation av 

åsikten vilket framgår i artikel 9.1 EKMR. Denna del kan begränsas vilket framgår av artikel 

9.2 eftersom det i ett demokratiskt samhälle kan vara nödvändigt att begränsa 

religionsfriheten i syfte att förena olika gruppers intressen. Artikel 9.2 EKMR har följande 

lydelse: 

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

inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän 

ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

För att en inskränkning ska vara tillåten krävs det att den är ”föreskriven i lag, ha ett visst 

legitimt syfte samt vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”. Om en av kriterierna inte är 

uppfyllda är inskränkningen en kränkning av artikel 9 EKMR. Lagkravet innebär att lagen 

kräver förutsägbarhet genom att lagen är formulerad så att mottagaren ska kunna förutse vad 

som förväntas göra eller inte göra för att uppfylla lagkravet. Inskränkningen ska ha ett 

legitimt syfte och artikel 9.2 EKMR är uttömmande angående vad som kan utgöra ett sådant 

syfte och det är ”den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.15 I praxis från Europadomstolen har 

                                                 
13 SOU 1975:75 s. 325. 
14 Fahlbeck, Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt, SvJT 2017, s. 208. 
15 SOU 2018:18 s. 291-292. 
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legitima syften för att inskränka religionsfriheten bland annat varit skydd för andras 

religionsfrihet eller att skydda andra medborgare mot diskriminering vilket är fastställt ibland 

annat Eweida m fl. mot Storbritannien och Dahlab mot Schweiz som kommer redovisas mer 

ingående i kapitel 4. 

 

2.1.3 Nationell bedömningsmarginal 

De länder som har ratificerat EKMR har utrymme för en nationell bedömningsmarginal, även 

kallat, ”margin of appreciation” vid tillämpning av EKMR. Bedömningsmarginalen kan inte 

användas för att tillskapa, utvidga eller begränsa rättigheter enligt EKMR utan endast för att 

utvidga eller begränsa tillämpningsområdet för rättigheter enligt EKMR. Den nationella 

bedömningsmarginalen kan medföra skillnader hur skyddet i artikel 9 tillämpas.16 Skillnader 

finns exempelvis mellan Sverige och Frankrike angående religiösa symboler inom 

skolväsendet. I svenska offentliga skolor är det tillåtet för elever att bära muslimsk huvudduk 

medan det är strikt förbjudet i Frankrike. Av tradition bekämpar franska lärare alla religiöst 

motiverade manifestationer med hänsyn till den negativa religionsfriheten och hotar med 

arbetsinställelse om elever bär religiösa symboler och Europadomstolen har i rättspraxis 

fastställt att Frankrike kan ha sådant förbud med hänsyn till dess ”margin of appreciation”.17 

 

2.1.4 Arrowsmith-principen 

Den tredje och sista delen består av Arrowsmith-principen som fastställdes i 

Europakommissionen Arrowsmith mot Storbritannien. Principen grundar sig i en situation där 

en pacifist utdelade flygblad till brittiska soldater med ett budskap som uttrycker religionen. 

Man ansåg att utdelandet inte i sig inte uttrycker en religiös åsikt och därför är åtgärden att 

dela ut flygblad inte skyddad av artikel 9 EKMR.18 För att en manifestation ska omfattas av 

forum externum och skyddas av artikel 9.1 krävs det att det finns ett sambands- eller 

anknytningsrekvist vilket innebär att varje handling som påverkas eller motiveras av religion 

inte är skyddad om det inte finns ett sambands- eller anknytningsrekvist mellan religionen och 

handlingen.19 Sambandskravet har preciserats i C mot Storbritannien och anger att det krävs 

att manifestationen och religionen är ”mycket nära förbundna” och att sambandet ska vara 

                                                 
16 Fahlbeck, Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, JT nr 1 2014-15, s. 14. 
17 Fahlbeck, 2011, S. 192. 
18 Arrowsmith mot Storbritannien, mål 7050/75, Europakommissionen 12 oktober 1978. 

19 Fahlbeck, Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, JT nr 1 2014-2015. s. 7. 
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klart och tydligt. Den enskildas åsikter har ingen betydelse utan sambandsbedömningen ska 

alltid vara objektiv.20 

 

2.2 EU-rätten och religionsfrihet 

Förutom EKMR så innehåller också EU-rätten ett skydd för religionsfrihet och förbud mot 

diskriminering på grund av religion. EU-rätten redogörs eftersom Sveriges medlemskap i EU 

medför att Sverige är bunden av EU-rätten och EU-domstolens praxis. Inom EU finns 

företrädesprincipen, som kommer redogöras mer utförligt nedan, vilken innebär att EU-rätten 

har företräde framför nationell rätt och därför är det av betydelse med en genomgång av EU-

rätten. Enligt artikel 6.3 FEU ska de rättigheter som garanteras i EKMR ingå i EU-rätten som 

allmänna principer och enligt 6.2 FEU ska EU ansluta sig till konventionen. Alla 

medlemsstater i EU har undertecknat EKMR och är därför bundna av konventionen. 

 

2.2.1 EU-rättsliga principer 

Sverige blev medlem i EU år 1995 efter en folkomröstning och är därmed bunden av EU-

rätten.21 EU har av medlemsstaterna blivit tilldelad kompetens att lagstifta inom vissa 

områden och när EU har antagit lagstiftning är den bindande för medlemsstaterna och deras 

medborgare. Uppstår det motsättningar mellan nationell rätt och EU-rätt gäller 

företrädesprincipen vilken stadgades i förhandsavgörandet Costa mot Enel.22 

Företrädesprincipen innebär att medlemsstaterna inte kan tillämpa en nationell bestämmelse i 

strid mot EU-rätten. Strider en nationell bestämmelse mot EU-rätten ska nationella 

myndigheter inte tillämpa den nationella bestämmelsen alternativt tillämpa den nationella 

bestämmelsen i överensstämmelse med EU-rätten.  EU-rättens företräde gäller oavsett om den 

nationella rättsakten antogs före eller efter den europeiska rättsakt det gäller. Alla bindande 

rättsakter, oavsett om det härrör från primärrätten eller sekundärrätten, omfattas av företrädet. 

Även nationella domstolar måste ta hänsyn till företrädesprincipen och se till att nationellt 

praxis stämmer överens med EU-rätten.23 

 

                                                 
20 C mot Storbritannien, mål 10358/83, Europakommissionen, beslut 15 december 1983. 
21 Nyström, EU och arbetsrätten, 2017, s. 19. 
22 Mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
23 Eur-lex.europa.eu,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT - 

(Hämtad 2018-05-09). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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Nationella domstolar kan begära förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF vilket 

förekommer när nationell domstol behöver hjälp med tolkning och giltighet av EU-rätten med 

hänsyn till den nationella rätten. Är det frågan om en domstol, sista instans, vars avgörande 

inte går att överklaga har domstolen en skyldighet att begära förhandsavgörande. Efter att EU-

domstolen kommit med sitt förhandsavgörande återupptas processen i den nationella 

domstolen igen. Ett vanligt förekommande problem är att nationella domstolars frågeställning 

handlar om nationell rätts giltighet vilket EU inte har rätt att besluta om. Dock brukar EU-

domstolen lösa sådana problemet genom att omformulera frågan så att det handlar om 

tolkning av EU-rätten i stället. Förhandsavgöranden är bindande för samtliga domstolar inom 

EU och inte bara den hänskjutande domstolen.24 

 

2.2.2 Rättighetsstadgan 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna25 har samma rättsliga värde 

som fördragen efter att Lissabonfördraget trädde i kraft vilket framgår av artikel 6.1 FEU. 

Rättighetsstadgan är tillämpbar när EU:s institutioner eller medlemsstater tillämpar EU-rätten. 

Den skapar inte nya förpliktelser eller rättigheter utan befäster det som redan gäller för 

medlemsstaterna.26 Dock menar Ulf Bernitz att rättighetsstadgan har haft stor betydelse för 

rättsutvecklingen sedan den trädde i kraft eftersom EU-domstolen har tillämpat stadgan i 

rättspraxis för att utveckla rättsskyddet.27 Rätten till tankefrihet, religionsfrihet och 

samvetsfrihet är fastställd i artikel 10 rättighetsstadgan och diskrimineringsförbud mot bland 

annat religion är reglerat i artikel 21.1 rättighetsstadgan. EKMR gäller som rättsliga principer 

inom EU och Europadomstolens rättspraxis är även bindande för EU-domstolen.28 Artikel 

52.3 rättighetsstadgan fastställer att EU-rätten inte är hindrad att tillförsäkra ett mer 

långtgående skydd än det som anges i EKMR. Om skyddsnivån höjs i EKMR så ska en 

motsvarande höjning även ske inom EU-rätten. Föreligger en omvänd situation, att 

skyddsnivån i EKMR begränsas eller sänks sker inte en förändring av EU-rätten vilket har 

effekt av rättighetsstadgan artikel 53 som anger att bestämmelsen syftar till att bevara den 

nuvarande skyddsnivån.29 

                                                 
24 Derlén, Ingmansson, Lindholm, Grundläggande EU-rätt, 2015, s. 93-95. 
25 Fortsättningsvis kallad för rättighetsstadgan. 
26 Prop. 2007/08:95 s. 57. 
27 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 143. 
28 Fahlbeck, 2011, s. 27. 
29 Fahlbeck, Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt,  SvJT 2017, s. 205. 
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2.2.3 Arbetslivsdirektivet och direktivet mot etnisk diskriminering 

EU har haft stor påverkan på rättsutvecklingen inom diskrimineringsområdet i Sverige genom 

välutvecklade regler. Rådets direktiv 2000/78/EG30, senare kallat arbetslivsdirektivet, och 

rådets direktiv 2000/43/EG31, direktivet mot etnisk diskriminering, är två direktiv av stor 

betydelse som är utformade på likartat sätt. Arbetslivsdirektivet förbjuder diskriminering på 

grund av religion eller annan övertygelse medan direktivet mot etnisk diskriminering omfattar 

etniskt ursprung eller ras. Syftet med båda direktiven är att bekämpa direkt och indirekt 

diskriminering i arbetslivet.32 Direkt diskriminering föreligger när en person behandlas 

mindre förmånligt på grund av en diskrimineringsgrund än vad en annan skulle ha eller har 

behandlats i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering föreligger när ett skenbart neutralt 

kriterium, bestämmelse eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en 

diskrimineringsgrund jämfört med andra.33 Det finns undantag när det är godtagbart med 

diskriminering på grund av religion, under väldigt begränsade omständigheter, och det är om 

bestämmelsen kan motiveras av ett berättigat syfte samt att tillvägagångssättet är lämpligt och 

nödvändigt vilket framgår av arbetslivsdirektivet artikel 2.2 p. i) arbetslivsdirektivet. Under 

vissa förutsättningar är det tillåtet med yrkeskrav som föranleder särbehandling av 

diskrimineringsgrunderna. För att särbehandlingen ska vara tillåten krävs det att egenskapen 

utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av verksamheten vilket regleras i 

direktivet mot etnisk diskriminering artikel 4 och arbetslivsdirektivet artikel 4.1 Båda 

direktiven är minimidirektiv vilket innebär att det är tillåtet för medlemsstaterna att ha 

bestämmelser som är mer fördelaktiga än det som anges i direktiven.34  

                                                 
30 Rådets direktiv (2000/78/EG) av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 
31 Rådets direktiv (2000/43/EG) av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av   

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
32 Prop. 2007/08:95 s. 62. 
33 Arbetslivsdirektivet artikel 2.2 p. a- b och direktivet mot etnisk diskriminering artikel 2.2 p. a- b. 
34 Prop. 2007/08:95 s. 63. 
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3. Religionsfrihet och skydd mot diskriminering enligt 
svensk rätt 

3.1 Regeringsformen 

De länder som har ratificerat EKMR, vilket Sverige har gjort, är bunden av konventionen och 

ska rätta sig efter avgöranden i Europadomstolen. Praxis från Europadomstolen har samma 

rättsliga värde som EKMR och därför går avgöranden från Europadomstolen före alla 

inhemska rättsregler såsom reglerna i RF och DL.35 Religionsfrihet regleras i 2:1 p. 6 

regeringsformen där det föreskrivs att ”varje medborgare är gentemot det allmänna 

tillförsäkrad… religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 

religion”. Religionsfriheten är den enda av de sex positiva opinionsfriheterna som räknas upp 

i lagrummet som är absolut vilket betyder att den inte får inskränkas genom lag vilket kan ske 

med de övriga friheterna i lagrummet.36 2:19 RF föreskriver att ingen lag eller föreskrift får 

meddelas i strid mot EKMR. 

 

3.2 Diskrimineringslagen 

År 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft efter en sammanslagning av sju olika 

diskrimineringslagar i syfte att få en mer enhetlig lag inom diskrimineringsområdet. I och 

med den nya diskrimineringslagen har Sverige inkorporerat och genomfört direktiv från EU 

genom direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG), arbetslivsdirektivet 

(2000/78/EG) och likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG, ändrat genom 2002/73/EG).37 

Diskrimineringslagen omfattar sju olika diskrimineringsgrunder vilka är kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Samtliga 

diskrimineringsgrunder förutom könsöverskridande identitet eller uttryck bygger på EU-

direktiv och ska därför tolkas enligt EU-rätten. Religion eller annan trosuppfattning är den 

enda diskrimineringsgrunden som inte definieras i 1:5 DL eftersom man i propositionen ansåg 

att det inte fanns ett behov av att definiera begreppet. Det framgår även att begreppet religion 

inte har någon definition eller reglering i någon annan svensk lag eller lagförarbete 38 

                                                 
35 Prop. 2007/08:95, s. 15. 
36 Jermsten, RF 2:1, lagkommentar not 18, Karnov Internet (hämtad 2018-05-04). 
37 Prop. 2007/08:95, s. 2. 
38 Ibid, s. 495. 
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Begreppet ska ha samma innebörd som i EKMR och EU-rätten vilka inte heller har någon 

definition Det är en komplex fråga att göra en gränsdragning vad religiösa, kulturella eller 

traditionella förhållanden innebär och därför har man valt att inte definiera begreppen. 

Regeringen menar att diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet kompletterar bestämmelsen 

om religion eller annan trosuppfattning och därför står man fast vid bedömningen att 

definition av begreppet inte är nödvändigt. Etnisk tillhörighet beskrivs i 1:5 DL som 

”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande39. 

 

Diskrimineringslagen reglerar tio olika områden i samhället där diskriminering är förbjudet 

och arbetslivet är ett område vilket regleras i 2:1-4 § § DL. Bevisbördan regleras i 6:3 DL och 

innebär att den som påstår sig ha blivit utsatt för diskriminering ska lägga fram fakta som ger 

anledning att anta att hen har blivit utsatt för diskriminering och då går bevisbördan över på 

svaranden, enligt detta arbete  – arbetsgivaren, som då ska motbevisa arbetstagarens 

påståenden. 

 

3.2.1. Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering regleras i 1:4 p. 1 DL och är uppbyggd av tre rekvisit – missgynnande, 

jämförbar situation och orsakssamband. Direkt diskriminering föreligger när någon blir 

missgynnad genom att bli sämre behandlad än en annan person som är i en jämförbar 

situation. Handlingen ska medföra skada eller nackdel för den enskilde. Vid bedömningen 

jämförbar situation ska en jämförelse ske med en faktisk eller hypotetisk jämförelseperson där 

det är naturligt eller rimligt att jämföra med den som anser sig ha blivit utsatt för 

diskriminering. Exempelvis anses två arbetssökande inte vara i en jämförbar situation om 

endast den ene uppfyller alla kvalifikationer som krävs för arbetet och i en sådan situation 

föreligger det inte direkt diskriminering. Vilka faktorer som ligger till grund för bedömningen 

om jämförbar situation är olika i det enskilda fallet. Det tredje rekvisitet – orsakssamband 

innebär att det ska finnas en stark koppling mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunderna. För att det ska finnas ett orsakssamband krävs det att arbetsgivaren 

är medveten om diskrimineringsgrunden, vilket kan vara religion, och att medvetenheten har 

varit styrande för handlingen. Exempelvis kan det handla om någon som blivit nekad 

anställning eftersom den tagit en utländsk partners efternamn och på så sätt handlar det inte 

                                                 
39 Ibid, s. 121 ff. 
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om personens egna etniska tillhörighet, men det finns ändå ett samband mellan 

missgynnandet och diskrimineringsgrunden.40 

 

3.2.2 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering föreligger när någon missgynnas genom en bestämmelse, 

förfaringssätt eller kriterium som kan anses neutral men som särskilt missgynnar en viss 

grupp som skyddas av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att gruppen har svårare att 

uppfylla bestämmelsen än andra vilket medför en negativ effekt för den gruppen. Vid 

jämförelsen måste det göras en faktiskt bedömning och då är det inte tillåtet med hypotetiska 

jämförelsepersoner. Bestämmelsen är inte absolut vilket innebär att det är tillåtet att göra 

avsteg från förbudet. Det kan i sin tur leda till att vissa grupper missgynnas men under sådana 

omständigheter ska det alltid göras en intresseavvägning i det enskilda fallet. För att en 

diskriminerande åtgärd ska vara tillåtet krävs det att förfaringssättet eller kriteriet har ett 

berättigat syfte och att de medel som används är nödvändiga och lämpliga för att uppnå 

målet.41 

 

3.3 Kläder och symboler på arbetsplatsen 

Det finns inga allmänna regler angående arbetstagares arbetskläder i Sverige utan det enda 

som finns reglerat i lag är viss skyldighet att bära skyddsutrustning enligt 2:7 arbetsmiljölagen 

och inom viss offentlig tjänst finns skyldighet att bära uniform. Kollektivavtal kan innehålla 

regler om arbetskläder och även arbetsledningsrätten innebär viss rätt för arbetsgivaren att 

ställa krav på klädsel vilket exempelvis kan vara inom serviceyrken där serveringspersonal 

ska bära viss klädsel. I allmänhet hör klädsel på arbetsplatsen till den privata sfären som var 

och en får bestämma själv över trots att det kan förekomma klädkoder på arbetsplatser.42 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 om basal hygien i vård och omsorg uppställer 

hygienkrav för personal inom hälso- och sjukvård. Av 5 § i föreskriften framgår det 

hygienkrav och i vilka situationer arbetskläder ska användas samt att arbetsklädernas ärmar 

ska sluta ovanför armbågen.  

                                                 
40 Prop. 2007/08:95 s. 486-489. 
41 Ibid, s. 490- 492. 
42 Fahlbeck, 2011, s. 259. 
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4. Rättspraxis angående religiösa kläder och symboler 

I det här kapitlet ska jag undersöka rättspraxis från olika domstolar ur ett internationellt och 

nationellt perspektiv. I samtliga domar ställs arbetstagares rätt att bära religiösa kläder och 

symboler mot det motstående intresset – arbetsledningsrätten. Därför kommer jag först skriva 

om det som i svensk rätt kallas för företags- och arbetsledningsrätten vilket är en universell 

princip som gäller i andra länder också. Näringsfriheten finns även stadgad i EU-rätten genom 

artikel 16 i rättighetsstadgan. 

 

Arbetsledningsrätten tillämpas i alla anställningsförhållanden och innebär att arbetsgivaren 

har bestämmanderätt över sin organisation och kan därför bestämma var, när och vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmanderätten innebär en rätt för arbetsgivaren att 

exempelvis omorganisera verksamheten, bestämma arbetstider eller införa nya metoder och 

produktionssätt. Så länge arbetsgivaren håller sig inom sin beslutanderätt och fattar beslut 

som inte strider mot gällande rätt eller god sed kan en domstol inte bedöma om beslutet skulle 

varit annorlunda. Arbetsgivaren kan omplacera en arbetstagare till arbetsuppgifter som har ett 

naturligt samband med tidigare utförda arbetsuppgifter och som faller inom samma 

kollektivavtalsområde. I AD 1991 nr. 114 konstaterades att en ambulanssjukvårdare inte kan 

bli omplacerad till vaktmästare eftersom det faller utanför kollektivavtalsområdet och därmed 

har arbetstagaren ingen arbetsskyldighet som vaktmästare. Arbetsledningsrätten har vissa 

begränsningar i lag, praxis, kollektivavtal och anställningsavtal som arbetsgivaren måste 

beakta. En begränsning återfinns i medbestämmandelagen som innebär att arbetsgivaren inte 

helt oinskränkt kan fatta beslut om exempelvis uppsägning av arbetstagare utan att 

förhandling har ägt rum.43 

 

Enligt artikel 6.3 FEU ska de rättigheter som garanteras i EKMR ingå i EU-rätten som 

allmänna principer och alla medlemsstater i EU har undertecknat EKMR. Europadomstolens 

praxis redovisas först eftersom det tillämpas av både EU och Sverige. Därefter redovisas EU-

rätten. EU-domstolens förhandsavgörande Asma mot Micropole redogörs trots att det inte är 

två motstående intressen som ställs mot varandra utan avgörandet handlar om tolkning av 

verkligt och avgörande yrkeskrav i enlighet med artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet. EU-

domstolens två förhandsavgörande avgjordes samma dag och handlar om arbetsgivare som 

                                                 
43 Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten, 2016, s. 192. 
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begränsat arbetstagare att bära muslimsk huvudduk och jag anser att båda domarna är av 

betydelse för uppsatsen. 

 

4.1 Praxis från Europadomstolen 

Som tidigare nämnt börjar jag med Europadomstolens praxis eftersom det är bindande för 

Sverige och tillämpas som allmänna principer av EU. 

4.1.1 Dahlab mot Schweiz 

Läraren Lucia Dahlab bar muslimsk huvudduk på grund av religiösa skäl i arbetet på skolan 

där hon undervisade barn. Hon hade under sin anställning konverterat från katolik till islam 

och efter en tid ombads hon sluta bära huvudduken. Dahlab ansåg att det var ett brott mot 

artikel 9 EKMR att inte få manifestera sin religion. Schweiz hänvisade till kravet att samtliga 

statliga skolor i Schweiz inte ska innehåll religiösa inslag och hävdade att muslimsk 

huvudduk är ”en stark religiös symbol” som är svår att förena med jämställdhet. 

Europadomstolen ansåg att det var proportionerligt att begränsa hennes rätt att bära huvudduk 

med hänsyn till unga elevers rätt att inte bli påverkade så tydligt av en viss religion. En stats 

rätt att göra vissa inskränkningar där kravet har ett berättigat syfte, ”Margin of appreciation”, 

hade en avgörande roll i det här fallet. Europadomstolen la stor vikt vid att eleverna hon 

undervisade var unga och i en känslig ålder och där lärare kan ha en stor påverkan på 

eleverna. Det ansågs vara ett legitimt krav att förbjuda henne att bära huvudduk med tanke på 

den religiösa påverkan eleverna utsätts för och därför var Dahlabs rätt att manifestera sin 

religion inte kränkt.44 

 

4.1.2 Eweida m fl. mot Storbritannien 

Europadomstolen prövar fyra fall av påstådd diskriminering på grund av religion januari 2013 

i målet Eweida m fl. mot Storbritannien. Ett av fallen handlade om en sjuksköterska som 

ombads ta av sig ett kors hon bar runt halsen på grund av patientsäkerhet och smittorisk. Två 

andra fall handlade om en vigselförrättare och en familjerådgivare som på grund av sin 

religion inte ville arbeta med homosexuella par och blev därför avskedade. I det första fallet 

ansåg Europadomstolen att arbetsgivaren hade haft fog för sitt ställningstagande med hänsyn 

till hälsoskyddet och i de två andra fallen hade arbetsgivaren haft fog för uppsägningarna med 

hänsyn till att andra medborgares skydd mot diskriminering. Det fjärde fallet handlade om en 

                                                 
44 Dahlab mot Schweiz mål 42393/98, beslut 15 februari 2001. 
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kvinna som utanpå sin uniform bar ett synligt kors med hänsyn till hennes religion vilket inte 

var tillåtet enligt flygbolagets regler. Hon arbetade på en flygplats med incheckning och blev 

hemskickad utan lön när hon inte tog av sig korset. Europakommissionen har tidigare varit av 

åsikten att arbetsgivare som inför begränsningar som påverkar arbetstagarens utövande av 

religionen inte är en inskränkning av religionsfriheten eftersom det finns en möjlighet för 

arbetstagaren att säga upp sig och byta arbete. Europadomstolen fastslog i målet att en 

begränsning av religionsfriheten enligt artikel 9 EKMR inte automatiskt är tillåtet trots att 

arbetstagaren kan byta arbete – istället ska man göra en proportionalitetsbedömning när 

arbetsgivaren inför restriktioner som innebär ingrepp i den anställdas religionsfrihet. Det 

innebar en förändring av rättsläget. Domstolen ansåg att en klädpolicy kan vara legitim men 

här föll det på proportionaliteten eftersom andra religiösa symboler såsom turbaner var 

tillåtna. Därför var förbudet mot korset inte proportionerligt med det ingrepp det innebar för 

arbetstagarens religionsfrihet. Det fastslogs att sambandskravet mellan utövandet och 

trosuppfattningen ska vara klart och tydligt. Vägran att utföra arbetsuppgifter respektive följa 

en policy ansåg Europadomstolen föll inom ramen för manifestation av religion och därför 

kunde samtliga fall prövas utifrån om manifestationen var skyddad av artikel 9 EKMR.45. 

 

4.2 Praxis från EU-domstolen 

4.2.1 Mål C-157/15: Samira Achbita mot G4S 

Samira arbetade för det privata företaget G4S vilket hon hade gjort sedan år 2003. På 

företaget fanns en oskriven regel att anställda inte fick bära symboler för deras politiska, 

religiösa eller filosofiska övertygelser. I april år 2006 meddelade Samira, anställd som 

receptionist, att hon hade för avsikt att bära muslimsk huvudduk under arbetstid. G4S 

poängterade att detta inte kommer att tolereras då det strider mot ovan nämnda 

neutralitetsregler. Den 15 maj återvände Samira med huvudduk och efter detta, den 29 maj, 

godtog företagsrådet nya uppföranderegler, som förbjöd alla symboler för filosofiska, 

religiösa och politiska uttryck. Med andra ord har den oskrivna regeln blivit en nedskriven 

regel. Den 12 juni sades Samira upp då hon ihärdigt hävdat sin rätt att bära religiösa symboler 

på arbetet. Vid uppsägningen fick Samira de villkor och rättigheter som framgick av gällande 

anställningsavtal. 

 

                                                 
45 Eweida m fl. mot Storbritannien mål 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, beslut 15 januari 2013.  
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Den belgiska domstolen ställde en fråga till EU-domstolen för att få klarhet huruvida artikel 

2.2 a i arbetslivsdirektivet ska tolkas med hänsyn till en intern ordningsregel som innebär ett 

generellt förbud för arbetstagarna att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa 

symboler på arbetsplatsen. I det aktuella fallet innebar neutralitetspolicyn ett förbud mot 

bärandet av muslimsk huvudduk och frågan är om det utgör direkt diskriminering enligt 

direktivet. Det första EU-domstolen gör är att konstatera att begreppet religion inte är 

definierat i direktivet och man kommer till slutsatsen att det ska tolkas i enlighet med EKMR 

och rättighetsstadgan vilket innebär forum internum, rätt att ha en tro och forum externum, 

vilket innebär en rätt att offentligt utöva sin religion. 

 

Det andra EU-domstolen kontrollerar är om ordningsregeln medför att någon blir 

särbehandlad på grund av religion, i det här fallet Samira, och om så är fallet föreligger det 

direkt diskriminering. Regeln innebär att bärandet av politiska, filosofiska eller religiösa 

synliga symboler ska vara förbjudna. Domstolen anser att företaget behandlar alla 

arbetstagare identiskt på denna fråga eftersom samtliga ska bära neutrala kläder och att alla 

politiska, filosofiska eller religiösa symboler är förbjudna. Man gör bedömningen att G4S har 

tillämpat ordningsregeln på samma sätt för andra som för Samira och därför blir slutsatsen att 

den interna ordningsregeln inte innebär någon särbehandling som avses i artikel 2.2 a i 

arbetslivsdirektivet. 

 

Man övergår sedan till att kontrollera om det föreligger indirekt diskriminering trots att den 

belgiska domstolen inte har ställt den frågan. EU-domstolen kan enligt fast rättspraxis utgå 

från samtliga uppgifter som inlämnats och själv avgöra vilka delar av EU-rätten som behöver 

tolkas trots att den nationella domstolen inte ställt frågan i sitt förhandsavgörande. EU-

domstolen redogör frågan om indirekt diskriminering, i detta fall, enligt ovan nämnda 

premisser. Indirekt diskriminering föreligger enligt artikel 2.2. b när det är uppställt en regel 

som i sin natur förefaller vara neutral men som i praktiken särskilt missgynnar personer med 

viss religion eller övertygelse. Om en särbehandling är objektivt motiverad av ett berättigat 

mål och om medlen för att uppnå målet är lämpliga och nödvändiga så föreligger det inte 

indirekt diskriminering vilket framgår av artikel 2.2 b i) arbetslivsdirektivet. 

 

Det första rekvisitet EU-domstolen kontrollerar är företagets vilja att vara neutral i sina 

förbindelser med offentliga och privata kunder. Domstolen anser att det är ett berättigat mål 

eftersom arbetstagarna kommer i kontakt med kunderna vilket har stöd i artikel 16 



 18 

rättighetsstadgan om erkända näringsfriheten. Beträffande det andra rekvisitet om lämplighet 

ska den nationella domstolen kontrollera om neutralitetsregeln har tillämpats konsekvent och 

systematiskt för samtliga anställda som haft kontakt med kunder innan Samira blev uppsagd. 

Det tredje den nationella domstolen ska kontrollera är om förbudet är begränsat till vad som 

är strängt nödvändigt. Eftersom Samira vägrat avstå från att bära slöja ska den nationella 

domstolen kontrollera om det varit möjligt att erbjuda henne en annan tjänst där hon inte haft 

direktkontakt med kunderna, som inte medför en ytterligare utgift för företaget, istället för att 

säga upp henne. 

 

4.2.2 C-188/15 Asma mot Micropole 

Fransk domstol begärde förhandsavgörande hur man ska tolka artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet 

med bakgrund av företaget Micropoles uppsägning av Asma på grund av att hon vägrade ta av 

sig sin muslimska huvudduk när hon utförde arbete ute hos företagets kunder. I samband med 

en arbetsmarknadsmässa träffade Asma en företrädare från Micropole som upplyste henne att 

huvudduken kunde bli ett problem med hänsyn till att arbetet innebar kundkontakt med 

företagets kunder. Hon började med en praktiktjänstgöring och bar under den tiden en sjalett 

men efter avslutad praktik blev hon tillsvidareanställd som ingenjör och då började hon 

använda sig av huvudduk. Micropole fick vetskap av en kund att hon bar huvudduk under 

tiden hon arbetade ute hos kunden vilket man inte ansågs vara önskvärt. Asma kallades till 

samtal där man hänvisade till tidigare samtal och information angående önskemålet om 

neutralitet och att hon inte efterlevt den neutralitet mot kunderna som efterfrågades och att det 

därför var skäl för uppsägning. Asma väckte talan i fransk domstol eftersom hon ansåg att 

uppsägningen var diskriminerande. Högsta domstolen för social- och arbetsrätt begärde 

förhandsavgörande och ställde frågan huruvida artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet ska tolkas med 

hänsyn till arbetsgivarens vilja att beakta en kunds önskemål att den som utför arbetet, inte 

längre ska bära muslimsk huvudduk och om det är ett verkligt och avgörande krav enligt 

artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet. 

EU-domstolen börjar med att konstatera att begreppet religion inte är definierat i direktivet 

och kommer till slutsatsen att religion ska tolkas enligt EKMR och rättighetsstadgan vilket 

innebär forum internum, rätt att ha en tro och forum externum, vilket innebär en rätt att 

offentligt utöva sin religion. EU-domstolen säger att den hänskjutande domstolen ska 

kontrollera om företagets interna ordningsregel framstår om neutral men i praktiken innebär 

att personer med viss religion eller övertygelser särbehandlas och om så är fallet föreligger det 
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indirekt diskriminering enligt artikel 2.2 b arbetslivsdirektivet. Dock föreligger det inte 

indirekt diskriminering om särbehandlingen är objektivt grundad och syftet är berättigat samt 

att målen för att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga vilket framgår av artikel 2.2 b i) 

arbetslivsdirektivet. Om uppsägningen inte är grundad på det ovan nämnda undantaget ska 

den hänskjutande domstolen pröva frågan om arbetsgivarens vilja att ta hänsyn till kundens 

önskemål, att inte bära huvudduk, är ett tvingande och verkligt yrkeskrav enligt artikel 4.1 

arbetslivsdirektivet. Medlemsstaterna får föreskriva att särbehandling som grundas på en 

egenskap som anges i artikel 1 i direktivet inte utgör diskriminering om egenskapen består av 

ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett naturligt samband eller sammanhang med 

yrket. Det krävs även att målet är legitimt och kravet proportionerligt vilket den nationella 

domstolen ska kontrollera. 

Enligt skälen till direktivet framgår det att under väldigt begränsade omständigheter ska 

egenskapen religion utgöra verkligt och avgörande yrkeskrav. Verkligt och avgörande 

yrkeskrav kan endast grunda sig på objektiva bedömningar och inte på ett arbetsgivares 

subjektiva överväganden, såsom vilja att ta hänsyn till kunders särskilda önskemål. EU-

domstolens slutsats är att artikel 4.1 arbetslivsdirektivet ska tolkas så att det inte utgör ett 

verkligt och avgörande yrkeskrav när arbetsgivaren tar hänsyn till en kunds önskemål att 

arbetstagare som utför arbete hos kunden inte längre ska få bära muslimsk huvudduk. 

 

4.3 Praxis från Arbetsdomstolen 

4.3.1 AD 1986 nr.11 

Domen kom innan Sveriges anslutning till EKMR och inträde till EU och har därför inte att 

tagit hänsyn till EKMR och EU-rätten. Ingen av parterna yrkade diskriminering som grund för 

sin talan men domen tas ändå med eftersom jag anser att den är av intresse för uppsatsen. 

Tvisten handlar om kommunen haft saklig grund för uppsägning av spårvagnsföraren Parmar. 

Han blev omplacerad mot sin vilja att utföra servicearbeten på ett bussgarage efter att han 

förklarat att han avsåg att bära turban istället för båtmössa, tillsammans med uniformen, vilket 

var ett krav enligt gällande uniformsbestämmelser för trafikpersonal. Parmar ansåg att 

omplaceringen till garaget var felaktig och infann sig därför inte på arbetet vilket föranledde 

att kommunen sade upp honom. Tvisten behandlades först i tingsrätten där parterna i sina 

yrkanden berörde turbanen och kommunen anförde att enhetlig uniform ska bäras med hänsyn 

till både rättsliga-, ordnings –och säkerhetsskäl men där tingsrättens bedömning endast 
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handlade om omplacering och arbetsskyldighet. Tingsrätten kom till slutsatsen att 

omplaceringen var felaktig och att det därför inte förelåg saklig grund för uppsägning. 

 

I AD kom tvisten endast att handla om arbetsskyldighetens och dess omfattning trots att den 

religiösa huvudbonaden var grunden till tvisten. Kommunen framförde i AD att 

omplaceringens varaktighet berodde på Parmar – skulle han sluta bära turban skulle han få 

återgå till tjänsten som spårvagnsförare. I domskälen konstaterar AD att varken kommunen 

eller Parmar var benägna att ändra sin inställning i frågan om turbanen men lägger ingen vikt 

vid den aspekten utan det är arbetsskyldigheten och omplacering som AD utreder. AD kom 

till slutsatsen att Parmars åsidosättande av lydnadsplikten och arbetsskyldigheten var så 

allvarlig att kommunen hade haft saklig grund för sin uppsägning. 

 

4.3.2 AD 2017 nr. 65 

A.N är tandläkare och arbetar på folktandvården i Viksjö. Hon är muslim och hennes tro 

tillåter inte henne att visa sina armar för andra män än dom som tillhör den närmsta familjen. 

För att skyla sina underarmar, vilket är ett uttryck för att manifestera sin religion genom 

klädsel, använder hon sig av engångsärmar. Den 5 februari 2016 fattade Folktandvårdens VD 

beslut om att förbjuda användning av engångsärmar till följd av 5 § Socialstyrelsen föreskrift, 

SOSFS 2015:10. Beslutet gäller endast vid arbete i rum där patienter vårdas, behandlas eller 

undersöks. Föreskriften från socialstyrelsen anger att verksamhet som omfattas av b.la. 

tandvårdslagen som innefattar fysisk kontakt med patienter ska bära arbetskläder med korta 

ärmar som slutar ovanför armbågen pga. hygienskäl. A.N. fick information 10 februari 2016 

att det inte längre var tillåtet med engångsärmar och att hon skulle sägas upp om hon inte 

efterlevde beslutet och om hon inte kunde följa de nya rutinerna rekommenderades hon att 

säga upp sig själv. Beslutet medförde en stressreaktion och A.N blev därför sjukskriven 16 

februari 2016 men hon meddelade under tiden hon var sjukskriven att hon tänkte komma 

tillbaka och rätta sig efter förbudet. När hon skulle börja arbeta igen i april klarade hon inte av 

att börja om utan istället sa hon upp sig. Enligt diskrimineringsombudsmannen, som 

företräder A.N, innebär beslutet indirekt diskriminering av muslimska kvinnor eftersom den 

gruppen särskilt missgynnas av beslutet eftersom deras tro inte tillåter kvinnor att visa sin 

armar för män utanför familjen. 
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Arbetsgivare får inte diskriminera arbetstagare vilket framgår av 2:1 första stycket DL. Den 

som anser sig diskriminerad ska visa omständigheter som ger anledning att anta att 

diskriminering föreligger, sedan går bevisbördan över på svarande som ska bevisa att 

diskriminering inte har förekommit enligt 6:3 DL. AD utgår från att ett missgynnande kan ha 

förekommit och parterna är överens om att det är ett berättigat syfte att bibehålla 

patientskyddet och därför prövar AD om Folktandvården har visat att förbudet mot 

engångsärmar, när skyddshandskar ska användas, är ett lämpligt och nödvändigt medel för att 

bibehålla patientsäkerheten. 

 

Det är viktigt med enhetlig hygienrutin som alla följer, som bara innehåller vetenskaplig eller 

beprövad erfarenhet, i syfte att skydda personalens eller patientens hälsa och förhindra 

smittspridning. Det finns studier som visar att en korrekt desinfekterad underarm är renare än 

en oanvänd skyddshandske eftersom det finns färre mikroorganismer. AD finner att risken för 

att sprida mikroorganismer är större vid avtagandet av använda engångsärmar än om endast 

skyddshandskar tas av. AD anser att förbudet mot engångsärmar när skyddshandskar ska 

användas är lämpligt för patientsäkerheten. 

 

Var förbudet nödvändigt? Förbudet syftar till att undanröja att människor blir sjuka och dör 

till följd av smittspridning vilket är en fråga om att motverka risker av mycket allvarlig art.  

Det finns inga vetenskapliga studier som visar på att engångsärmar varken leder till ökad eller 

minskad risk för smittspridning men däremot har det visat sig att användningen av 

engångsärmar av flera olika anledning skulle kunna medföra ökad risk. Det är visat att om 

man lägger till ytterligare ett moment i hygienrutiner så ökar risken för att rutiner inte 

efterföljs vilket i sin tur ökar risken för smittspridning. Det fanns inga mindre ingripande 

åtgärder, exempelvis utbildning eller information, att använda sig av för att undgå förbudet. 

 

Vid en proportionalitetsbedömning väger patientsäkerheten, skydd för människors liv och 

hälsa, tungt även om riskerna för smitta i detta fall är mycket små och att det står mot 

muslimska kvinnors rätt att arbeta som tandläkare hos Folktandvården i patientnära 

situationer. Risken för smitta och potentiellt allvarliga följder som kan uppstå medför att 

redan vid liten risk för potentiell smitta är ett förbud berättigat i en 

proportionalitetsbedömning. AD anser att patientsäkerheten väger tyngre och att förbudet mot 

engångsärmar är proportionerligt trots att beslutet föranlett A.N. att sluta är beslutet inte 

orimligt hårt eftersom hon fått ett liknande arbete hos en annan vårdgivare. Det visar på att 
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muslimska kvinnor som vill skyla sin underarmar på grund av religion kan få andra jobb som 

tandläkare. Förbudet mot engångsärmar hade ett berättigat syfte och förbudet var nödvändigt 

och lämpligt, enligt diskrimineringslagen, för att bibehålla patientsäkerheten och därför anser 

AD att A.N. inte har blivit indirekt diskriminerad.  
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion 

5.1 Arbetstagares skydd mot diskriminering på grund av religion 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter och EKMR stadgar ett skydd för religionsfrihet 

och förbud mot diskriminering på grund av religion. EU tillämpar EKMR och 

Europadomstolens praxis som allmänna principer. Sverige är bunden av EKMR efter att ha 

undertecknat den men även efter att ha implementerat den som svensk lag vilket innebär att 

man kan tillämpa konventionen direkt. Artikel 14 i EKMR stadgar ett förbud mot 

diskriminering grundat på bland annat religion. Religion enligt EKMR regleras i artikel 9 och 

begreppet religion enligt samma konvention innebär en rätt att ha en tro vilket är forum 

internum och en rätt att utöva sin religion offentligt är forum externum. Rätten att ha en tro är 

okränkbar enligt artikel 9.1 EKMR men rätten att utöva religion kan begränsas vilket framgår 

av artikel 9.2 EKMR. Inskränkning av religionsfriheten får endast förekomma om det finns 

begränsningar föreskrivet i lag och som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn 

till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter. Den nationella bedömningsmarginalen, ”margin 

of appreciation” medför att det kan bli viss skillnad i tillämpningen av EKMR mellan 

länderna. Min uppfattning är att det är bra och av stor vikt att det finns en nationell 

bedömningsmarginal eftersom alla länder har egen historia, tradition och kultur som i sin tur 

medför skillnader som skulle göra det svårt att tillämpa reglerna på exakt samma sätt. Det 

som går att ifrågasätta är hur stor skillnad det blir vid tillämpningen mellan länder eftersom 

det är upp till nationella domstolar att bedöma proportionaliteten vilket i sin tur kan medföra 

att vissa länder har ett starkare skydd än andra.  

 

I båda förhandsavgörandena från EU-domstolen som jag har behandlat i föregående kapitel 

konstaterar man att begreppet religion enligt arbetslivsdirektivet ska tolkas i enlighet med 

EKMR och rättighetsstadgan. Begreppet religion är inte definierat eftersom det finns många 

olika aspekter att ta hänsyn till och det skulle kunna medföra en begränsning och uteslutning 

av aspekter om begreppet stadgades. Religionsbegreppet tolkas och tillämpas däremot på 

samma sätt av Europadomstolen, EU-domstolen och svenska domstolar. 

 

Religionsfriheten har två sidor där positiv religionsfrihet innebär en rätt att ha en tro medan 

den andra sidan är negativ religionsfrihet vilket innebär en rätt att inte bli utsatt för oönskad 

religiös påverkan. Domarna som studerats har inte behandlat den negativa religionsfriheten 
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utan det motstående intresset är olika arbetsgivarintressen som innebär en begränsning för 

arbetstagaren att bära religiösa kläder och symboler. I EU-rätten är religionsfrihet skyddas 

genom unionens rättighetsstadga och arbetstagare har skydd mot diskriminering i arbetslivet 

på grund av religion genom bland annat arbetslivsdirektivet. I svensk rätt skyddas 

religionsfriheten i regeringsformen och förbud mot diskriminering stadgas i 

diskrimineringslagen som har implementerat ovan nämnda direktiv och är därför uppbyggd 

för att motsvara och uppfylla direktiven. Arbetslivsdirektivet tillåter två inskränkningar av 

diskrimineringsskyddet i arbetslivet angående religionsfrihet. Det anges i artikel 4.1 att 

medlemsstaterna får föreskriva att yrkeskrav som innebär särbehandling och direkt 

diskriminering, får förekomma trots att det är grundat på en egenskap kopplat till en 

diskrimineringsgrund. Det förutsätter att kravet innebär ett verkligt och avgörande yrkeskrav 

kopplat till egenskapen samt kravet är proportionerligt. 2:2 DL innehåller motsvarande 

bestämmelse angående yrkeskrav. Arbetslivsdirektivet anger även att bestämmelser som kan 

innebära indirekt diskriminering får förekomma om målet har ett berättigat syfte samt att 

medlen som används för att uppnå målet är lämpligt och nödvändigt.  

 

Emma Svensson doktorand i Europarätt med inriktning religionsfrågor kritiserar i tidskriften 

Lag & Avtal Reinhold Fahlbecks syn på religionsfrihet i boken, Bed och arbeta46. I boken har 

han analyserat Europadomstolens domar och hävdar att det är ett nollsummespel mellan 

positiv och negativ religionsfrihet. Enligt Svensson menar Fahlbeck att i de fall rätten till 

religion utvidgas så begränsas rätten att inte ha en religion. Svensson menar att det finns en 

gråzon och även om den negativa religionsfriheten är stark slår den inte ut den positiva 

religionsfriheten. Hon menar även att EKMR är ett minimiskydd som innebär att länderna 

som ratificerat konventionen kan ge religionsfriheten starkare skydd än det som anges i 

EKMR, vilket exempelvis kan göras i svenska diskrimineringslagen.47 I Fahlbecks artikel 

”Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt” från 2017 hänvisar han till artikel 52.3 

rättighetsstadgan som anger att EU-rätten kan tillförsäkra ett mer långtgående skydd än det 

som stadgas av EKMR. Vid en höjning av skyddsnivån enligt EKMR ska en motsvarande 

höjning göras inom EU-rätten och därmed även för Sverige. Enligt min åsikt är skyddet för 

religionsfrihet och förbudet mot diskriminering starkt eftersom det finns stadgat i olika 

                                                 
46 Fahlbeck, Reinhold, Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola: juridik, 

samhälle, praktik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011. 
47 Örnerborg, Lag & Avtal 2012-01-25. https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/darfor-kan-slojan-forbjudas-pa-

jobbet-6552916  (hämtad 2018-05-09). 

https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/darfor-kan-slojan-forbjudas-pa-jobbet-6552916
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/darfor-kan-slojan-forbjudas-pa-jobbet-6552916
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rättskällor och flera instanser kan kontrollera att skyddet efterlevs. Trots att inskränkningar 

kan förekomma är det under begränsade förutsättningar det är tillåtet och domstolarna kan 

kontrollera om det är en legitim inskränkning och om de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

 

5.2 Faktorer som ligger till grund för avvägningen när motsättningarna 
ställs mot varandra samt hur avvägningen går till väga  

Det motstående intresset i uppsatsen är arbetsledningsrätten och näringsfriheten som innebär 

en stor frihet för arbetsgivaren att bestämma och utforma verksamheten och organisationen 

efter eget tyckte så länge det inte strider mot lagar, föreskrifter och god sed. I det här fallet 

handlar det om arbetsgivare som av olika anledningar begränsat arbetstagares rätt att bära 

religiösa kläder och symboler på arbetet. EU-domstolens förhandsavgörande är en vägledning 

hur nationella domstolar ska tolka nationell rätt med hänsyn till EU-rätten. En 

sammanfattning och analys av domarna från kapitel 4 redogörs här nedan. 

 

Fahlbeck menar att Europadomstolens dom Ahmad mot Storbritannien48 svarar på frågan hur 

avvägning ska gå tillväga när arbetstagarens enskilda intresse att iaktta ett religiösa 

iögonfallande beteende ställs mot arbetsgivarens verksamhetsintresse. Europadomstolen 

grundar sitt avgörande på principen att religionsfriheten ska vara det centrala intresset så 

länge det inte medför allvarliga svårigheter för arbetsgivaren. Det innebär att arbetstagare kan 

bära religiösa kläder och symboler så länge det inte medför allvarliga svårigheter för 

arbetsgivaren.49  

 

I Europadomstolens mål Dahlab mot Schweiz var den nationella bedömningsmarginalen 

”margin of appreciation“ den avgörande faktorn för utfallet i domen. Schweiz hänvisade till 

kravet att samtliga statliga skolor ska vara fria från religiösa inslag och hävdade att den 

muslimska huvudduken är en stark religiös symbol. Europadomstolen ansåg att det var ett 

legitimt krav att förbjuda läraren Dahlab att bära huvudduk med hänsyn till den religiösa 

påverkan eleverna kunde bli utsatta för. Domen medför frågeställningar hur Schweiz tillämpar 

bestämmelsen i övrigt –  om det verkligen är ett totalförbud mot religiösa inslag, som i det här 

fallet innefattar kläder och symboler. Med tanke på Schweiz argument att muslimsk 

huvudduk är en stark religiös symbol så verkar det vara av betydelse vilken religiös symbol 

                                                 
48 Ahmad mot Storbritannien, mål 7992/77, beslut 17 juli 1978. 
49 Fahlbeck, 2011, s. 266-267. 
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det handlar om i det enskilda fallet. Som det framgår av EU-domstolens dom Samira mot G4S 

där det fanns en neutralitetspolicy så var den tillåten så länge den tillämpades på ett enhetligt 

sätt och lika för alla. Enligt mig är att det är bra att redan från ung ålder få kunskap och 

förståelse om olikheter. En lärare som bär huvudduk eller annan religiös symbol eller klädsel 

anser jag inte skulle vara ett problem så länge läraren sköter det professionellt och inte 

medvetet försöker påverka eleverna religiöst genom undervisning eller på annat sätt.  

 

Europakommissionen var tidigare av åsikten att arbetsgivare som inför begränsningar som 

påverkar arbetstagarens utövande av religionen inte är en inskränkning av religionsfriheten 

eftersom det finns en möjlighet för arbetstagaren att säga upp sig och byta arbete. 

Europadomstolen fastslog i Eweida m fl. mot Storbritannien att en begränsning av 

religionsfriheten enligt artikel 9 EKMR inte automatiskt är tillåtet trots att arbetstagaren kan 

byta arbete – istället ska man göra en proportionalitetsbedömning när arbetsgivaren inför 

restriktioner som innebär ingrepp i den anställdas religionsfrihet. Det innebar en förändring av 

rättsläget som främjar arbetstagares rätt att manifestera sin religion genom religiösa kläder 

och symboler.  

 

EU-domstolens mål Samira mot G4S hade företaget en neutralitetspolicy som innebar ett 

förbud för anställda att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på 

arbetsplatsen. Domstolen anser att företaget inte har särbehandlat någon och att man har 

behandlat samtliga anställda på samma sätt och därför förelåg det inte direkt diskriminering 

enligt artikel 2.2 a i arbetslivsdirektivet. Däremot kan det vara fråga om indirekt 

diskriminering om regeln innebär att personer med viss religion blir missgynnade men det är 

upp till den nationella domstolen att avgöra den saken. EU-domstolen ansåg att det är ett 

berättigat mål att ta hänsyn till företags vilja att upprätthålla en neutral bild mot kunder och 

därmed begränsa arbetstagares rätt att bära religiösa kläder och symboler med hänsyn till 

näringsfriheten så länge målet tillämpas på ett systematiskt och konsekvent sätt. För att 

förbudet ska vara nödvändigt krävs det att de anställda som omfattas av förbudet har 

kundkontakt. Eftersom domen är bindande och vägledande för övriga medlemsstater i EU 

innebär domen att en intern regel som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler inte 

är direkt diskriminerande så länge förbudet tillämpas enhetligt. Det man kan ifrågasätta i 

domen är att G4S neutralitetspolicy var en oskriven regel till en början men sen när Samira 

meddelade i april att hon hade för avsikt att bära muslimsk huvudduk på arbetstid godtog 

företagsrådet i slutet av maj att skriva ned uppföranderegler. Den nationella domstolen bör ta 
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hänsyn till den aspekten eftersom jag anser att det är ett enkelt sätt för arbetsgivarna att i 

efterhand konstruera regler som inskränker en sådan grundläggande rättighet som 

religionsfrihet. Arbetstagarens intresse av att utöva sin religion får stå tillbaka mot 

arbetsgivarens intresse av att vara neutral vilket berättigades genom näringsfriheten.  

 

EU-domstolens dom Asma mot Micropole handlar inte om två motstående intressen utan det 

handlar om det är ett verkligt och avgörande yrkeskrav enligt artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet 

att ta hänsyn till en kunds önskemål att arbetstagarna inte ska bära muslimsk huvudduk. 

Medlemsstaterna får föreskriva att särbehandling som grundas på en egenskap kopplat till 

exempelvis religion inte utgör diskriminering om egenskapen utgör ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav som har ett naturligt samband med arbetet. För att yrkeskravet ska vara tillåtet 

krävs det att målet är legitimt och att kravet är proportionerligt. Skälen till direktivet anger att 

det är under väldigt begränsade omständigheter religion ska utgöra verkligt och avgörande 

krav. Bedömningen om verkligt och avgörande yrkeskrav ska grundas på objektiva 

bedömningar och inte arbetsgivarens subjektiva åsikter, såsom i det här fallet där företaget vill 

ta hänsyn till kundens önskan att förbjuda anställda som utför tjänster att bära muslimsk 

huvudduk. EU-domstolens slutsats är att ett sådant krav inte utgör ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav enligt artikel 4.1 arbetslivsdirektivet. Enligt min åsikt har domen rätt utfall eftersom 

om EU-domstolen ansett att det var ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ta hänsyn till en 

kunds önskan att förbjuda muslimsk huvudduk hade rättsläget inneburit ett minskat skydd för 

arbetstagarna. Det i sin tur hade medfört en ökad möjlighet för arbetsgivare att begränsa 

arbetstagare att bära religiösa kläder och symboler genom att endast hänvisa till kunders 

önskemål. 

 

Tvisten i AD 1986 nr. 11 grundar sig i en spårvagnsförararens vilja att bära turban 

tillsammans med uniformen på grund av sin religion men det var inte tillåtet och därför 

omplacerades han till ett bussgarage. Spårvagnsföraren hävdade att omplaceringen var 

otillåten och uteblev därför från arbetet vilket i sin tur ledde till uppsägning. AD kom till 

slutsatsen att lydnadsplikten och arbetsvägran var så pass allvarlig att det förelåg saklig grund 

för uppsägning. Varken tingsrätten eller AD lägger någon vikt vid den religiösa aspekten utan 

tar endast hänsyn till arbetsskyldighet eftersom ingen av parterna yrkade diskriminering som 

grund för sin talan. Hade en tvist med samma förutsättningar prövats av AD idag hade utfallet 

med stor sannolikhet blivit annorlunda, enligt mig, eftersom då hade spårvagnsföraren yrkat 

att det förelåg diskriminering på grund av religion. Skyddet för religionsfriheten har förstärkts 
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sedan domen genom diskrimineringslagen och Sveriges bundenhet av EKMR och EU-rätten 

vilket möjligtvis hade lett till ett annat resultat. 

 

I tandläkardomen, I AD 2017 nr. 65, tog man hänsyn till smitt- och hälsorisker vilket man 

ansåg var ett berättigat syfte för att begränsa religionsfriheten. Tandläkaren som av religiösa 

skäl inte visade sina underarmar för män utanför familjen och bar därför engångsärmar i 

arbetet med patientnära kontakt. Socialstyrelsens föreskrift innebar att engångsärmar inte var 

tillåtet längre med hänsyn av hygienskäl. I domen var de motstående intressena 

patientsäkerhet och muslimska kvinnors rätt att skyla sina armar med engångsärmar i arbetet 

som innefattade patientnära kundkontakt, med hänsyn till religiösa skäl. Vid 

proportionalitetsbedömningen ansåg AD att förbudet mot engångsärmar var ett berättigat 

syfte med hänsyn till patientsäkerheten och risken för smittspridning. AD ansåg att förbudet 

var berättigat trots att riskerna för riskspridning var små men skyddet för människors liv och 

hälsa väger tungt. Förbudet mot engångsärmar var lämpligt och nödvändigt för att bibehålla 

patientsäkerheten trots att det innebar en begränsning för tandläkaren att manifestera sin 

religion. AD kom till slutsatsen tandläkaren inte hade blivit indirekt diskriminerad enligt 

diskrimineringslagen. När det motstående intresset är patientsäkerhet eller smittorisk som ett 

av målen i Eweida m fl. mot Storbritannien går människors liv och hälsa före rätten att utöva 

religion trots att det är en mänsklig rättighet vilket är full förståeligt. Däremot ställer jag mig 

frågande till situationer där endast arbetsgivarens vilja att ha religiös neutralitet begränsar 

arbetstagares rätt att bära religiösa kläder och symboler trots att man tillämpar bestämmelsen 

enhetligt eftersom jag anser att religionsfriheten är en viktig mänsklig rättighet. 

 

5.3 Slutsats  

Skyddet för religionsfrihet och förbudet mot diskriminering är starkt eftersom det finns 

stadgat i olika rättskällor och flera instanser kan kontrollera att skyddet efterlevs. Trots att 

inskränkningar kan förekomma så är det under begränsade förutsättningar det är tillåtet att 

inskränka religionsfriheten och domstolarna kan kontrollera om det är en legitim 

inskränkning. Proportionalitetsbedömningen är ett bra instrument när två motstående intressen 

ställs mot varandra för att bedöma vad som ska ges företräde i det enskilda fallet. Jag anser att 

begränsning av religiösa kläder och symboler är berättigat vid omständigheter som har ett 

befogat krav såsom i tandläkardomen, AD 2017 nr. 65, där det motstående intresset 

patientsäkerheten väger tyngre. 
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Jag anser att vissa religioner är mer utsatta än andra eftersom de religiösa manifestationerna 

uttrycks på mer eller mindre synliga sätt. Med tanke på Schweiz uttalande i Europadomstolen 

att muslimsk huvudduk är en stark religiös symbol utgår jag från att man bedömer religiösa 

symboler olika och att bära ett kristet kors runt halsen inte skulle få samma konsekvenser som 

att bära huvudduk. Även om det är Schweiz som står för den åsikten är det av betydelse att 

kristendomen är den dominerande religionen i Sverige och Europa och utgår från den kristna 

tron. 

 

Huvudduk kan bäras av andra skäl än av religion, det kan exempelvis vara grundat på etnicitet 

och det kan vara svårt att veta om man bär huvudduken på grund av religion eller etnicitet. 

Det är av betydelse hur en religiös symbol exponeras eftersom ett halsband med ett kristet 

kors är lättare att dölja än en huvudduk. Den kristna religionen har få vedertagna religiösa 

symboler förutom korset medan huvudduk är ett vedertaget sätt att uttrycka den muslimska 

tron vilket är mer synligt. Ett förbud mot religiösa kläder och symboler kan tänkas innebära 

indirekt diskriminering eftersom det i större grad inskränker vissa religioner mer än andra. 

Frågan är hur den religiösa mångfalden kommer att påverka Sverige i framtiden när den 

kristna tron inte har samma dominans som tidigare. Det blir intressant att följa 

rättsutvecklingen på området eftersom den religiösa mångfalden inte lär minska under 

kommande år och se hur utvecklingen kommer att påverka arbetsmarknaden och arbetstagares 

rätt att manifestera sin religion – både när det gäller religiösa kläder och symboler men även 

andra religiösa aspekter. 

 

 

  



 30 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 

Prop. 2007/08:85- Ett starkare skydd mot diskriminering 

 
 
Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 1975:75 

SOU 2018:18 

 
Föreskrifter 
Socialstyrelsens föreskrifter 

SOSFS 2015:10- basal hygien i vård och omsorg 

 

Offentligt tryck från EU 

Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om 

likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 

befordran samt arbetsvillkor  

 

Rådets direktiv (2000/43/EG) av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.  

 

Rådets direktiv (2000/78/EG) av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling.  

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Arbetsdomstolen 

AD 1929 nr. 29. 

AD 1986 nr. 11. 

AD 1991 nr. 114.  

AD 2017 nr. 65. 

 

Avgöranden från Europadomstolen 

Arrowsmith mot Storbritannien, mål 7050/75, Europakommissionen, beslut 12 oktober 1978. 



 31 

Ahmad mot Storbritannien, mål 8160/78, Europakommissionen, beslut 12 mars 1981 

C mot Storbritannien, mål 10358/83, Europakommissionen, beslut 15 december 1983.  

Dahlab mot Schweiz, mål 42393/98, Europadomstolens dom den 15 februari 2001.  

Eweida m fl. mot Storbritannien mål (48420/10; 59842/10; 51671/10; 36516/10), beslut 15 

januari 2013. 

 

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål C-188/15, Asma Bougnaoui, ADDH – Association de défense des droits de l’homme mot 

Micropole Univers SA 

 

Mål C-157/15, Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV 

 

Mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L.  

 

Litteratur 

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5., [omarb. och uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2014. 

 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5., [uppdaterade] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2015. 

 

Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan & Lindholm, Johan, Grundläggande EU-rätt, 1. uppl., 

Liber, Stockholm, 2015 
 

Fahlbeck, Reinhold, Bed och arbeta = Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola: 

juridik, samhälle, praktik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011. 

 

Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella 

arbetsrätten, 4., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2016. 

 

Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015. 

 

Artiklar 

”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter” av Reinhold Fahlbeck, JT nr 1 2014-15. 

”Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt” av Reinhold Fahlbeck, SvJT 2017. 



 32 

Övriga källor 

Europarådet:  

[https://www.coe.int/sv/web/about-us/our-member-states] (Hämtad 2018-04-07) 

 

EUR-Lex, EU-rättens företräde: 

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT] 

(Hämtad 2018-05-09) 

 

Lag och Avtal: 

”Därför kan slöjan förbjudas på jobbet” av Elisabet Örnerborg, Lag & Avtal 2012-01-25. 

[https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/darfor-kan-slojan-forbjudas-pa-jobbet-6552916] (hämtad 

2018-05-09) 

 

Lagkommentar 

Jermsten, Henrik, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 1 §, lagkommentar, Karnov Internet. 

Ehrenkrona, Carl Henrik, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 14, lagkommentar, 

Karnov Internet. 


	1. Inledande kapitel
	1.1 Syfte
	1.2 Avgränsningar
	1.3 Metod och material
	1.4 Disposition

	2. Religionsfrihet internationellt
	2.1 Europakonventionen
	2.1.1 Religionsfrihet enligt artikel 9
	2.1.3 Nationell bedömningsmarginal
	2.1.4 Arrowsmith-principen

	2.2 EU-rätten och religionsfrihet
	2.2.1 EU-rättsliga principer
	2.2.2 Rättighetsstadgan
	2.2.3 Arbetslivsdirektivet och direktivet mot etnisk diskriminering


	3. Religionsfrihet och skydd mot diskriminering enligt svensk rätt
	3.1 Regeringsformen
	3.2 Diskrimineringslagen
	3.2.1. Direkt diskriminering
	3.2.2 Indirekt diskriminering

	3.3 Kläder och symboler på arbetsplatsen

	4. Rättspraxis angående religiösa kläder och symboler
	4.1 Praxis från Europadomstolen
	4.1.1 Dahlab mot Schweiz
	4.1.2 Eweida m fl. mot Storbritannien

	4.2 Praxis från EU-domstolen
	4.2.1 Mål C-157/15: Samira Achbita mot G4S
	4.2.2 C-188/15 Asma mot Micropole

	4.3 Praxis från Arbetsdomstolen
	4.3.1 AD 1986 nr.11
	4.3.2 AD 2017 nr. 65


	5. Sammanfattning och avslutande diskussion
	5.1 Arbetstagares skydd mot diskriminering på grund av religion
	5.2 Faktorer som ligger till grund för avvägningen när motsättningarna ställs mot varandra samt hur avvägningen går till väga
	5.3 Slutsats

	Käll- och litteraturförteckning
	Offentligt tryck
	Offentligt tryck från EU
	Rättspraxis
	Litteratur
	Övriga källor


