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Sammanfattning 
 
 
 
Uppsatsen undersöker religionens plats i arbetslivet genom att studera religionsfriheten enligt 

artikel 9 i Europakonventionen och specifikt rätten att bära religiösa kläder och symboler 

inom ramen för en anställning. För att förstå hur Europakonventionen påverkar den svenska 

rättstillämpningen undersöks också konventionens ställning i den svenska rättsordningen.  

Med hjälp av juridisk metod och rättskälleläran kommer uppsatsen fram till att 

Europakonventionen i princip är den högsta normkällan gällande religionsfrihet i den svenska 

rättsordningen. Konventionen och dess praxis måste därför beaktas vid prövning av 

religionsfriheten i den svenska grundlagen och diskrimineringslagen.  

Kläder och symboler kan vara manifestationer av religion som omfattas av skyddet för 

religionsfrihet enligt artikel 9. Rätten att manifestera religion får begränsas. Det inte går att 

fastställa ett generellt och allmängiltigt svar på omfattningen av rätten att bära religiösa kläder 

och symboler inom ramen för en anställning konventionens mening. Slutsatsen är att den 

anställdes intresse av att bära kläder och symboler med religiös prägel ska vägas mot 

arbetsgivarens och verksamhetens intressen. 

Nyckelord: Religionsfrihet, religion, Europakonventionen, EKMR, artikel 9, arbetsliv, 

anställning, manifestation, kläder och symboler, bedömningsmarginal, margin of 

appreciation  
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1 Inledning och bakgrund 
 
 
 
Kläder och symboler med religiös prägel har visat sig kunna vara en kontroversiell fråga i 

arbetslivet.1 Arbetsgivarens intressen kan komma i konflikt med arbetstagarens önskan om att 

inom ramen för sin anställning får leva efter de värden denne håller för sant genom att bära 

vissa kläder eller symboler.  

Det inte är oväntat att just denna konfliktsituation dyker upp allt mer frekvent. 

Globaliseringen har bidragit till att det svenska religiösa landskapet satts i förändring. Den 

kristna präglingen av såväl det svenska arbetslivet som vardagslivet, som i århundraden stått 

relativt oemotsagd, utmanas idag från olika håll.2 Länge har också berättelsen om 

moderniseringen av samhället gått hand i hand med sekulariseringen av samhället. Religion 

har i den berättelsen differentierats från övriga samhällssektorer och inte sällan fått stå i 

kontrast till vetenskap, förnuft, individualism och frihet.  

Det talas idag om ett postsekulärt tillstånd; om religionens återkomst, eller snarare religionens 

nya synlighet.3 Det kan göras en grov indelning mellan vad som kan kallas ett sekulärt 

samhälle där stat och kyrka står åtskilt, och sekularism som ytterst kan beskrivas som ett 

samhälle som total förskjuter religion till den privata/osynliga sfären. Båda ordningarna 

innebär mer eller mindre särskiljning av religion från övriga samhällsdelar. Effekterna för den 

enskilde troende eller för den religiösa gruppen kan dock bli annorlunda beroende på position.  

Vad religion egentligen är låter sig inte med enkelhet definieras. Religionshistoriker menar att 

själva begreppet religion har en kristen prägel. För det första har religionsbegreppet främst 

använts för att beskriva och förstå kristendomen. Vidare utgår förståelsen av religion från en 

uppfattning av religion som en egen sektor av samhället. Denna syn kan härröra ur en 

västerländsk samhällelig differentieringsprocess. I det västerländska samhället 

utkristalliserades religion separat från andra sektorer som ekonomi, politik, lagstiftning. 

Denna verklighetskonstruktion har inte bara lett till att kristendomen stått som mall och 

format andra religioner utifrån sin egen bild, utan också att andra icke västerländska religioner 

presenterat sig själva utifrån en kristen modell.4 För att försöka hantera begreppet religion i 

                                                
1 SEB:s Företagarpanel, 22 Februari 2010. Lag & Avtal, 16 September 2013. 
2 Svanberg och Westerlund, Religion i Sverige, s 25. 
3 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet: Religion, modernitet, politik. 
4 Saelid Gilhus och Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, s 29. 
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den här uppsatsen kommer jag att utgå från uppdelningen av religion vars ena sida är religion 

som ett kulturellt objekt eller en struktur. Religion förstås ur det perspektivet som de 

värdesystem som kallas ”religioner” (så som buddhism, islam, kristendom osv). Den andra 

sidan av begreppet religion är det sätt som människor förhåller sig till religion, alltså 

människans förhållande och tolkning av religion som skapar och utgör variationer även inom 

”religioner”. Denna sida kallar jag i uppsatsen för religiositet.5  

Den nya situationen för religion och religiositet i Sverige gör sig synlig inte minst i arbetslivet 

i de vardagssituationer som uppstår i mötet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trots att 

arbetslivet på många sätt omförhandlats i såväl strukturer som detaljer under de senaste 

årtiondena så är det svårt att tänka att dagens ständiga flöden har någon bortre gräns. En del 

av den förhandling och omförhandling som det svenska arbetslivet har att hantera och ta 

ställning till, är frågor som vilka helger som innebär ledighet och firande, vilka veckodagar 

som är förenade med vila och vilken arbetstidsförläggning dagen ska ha. Alla dessa 

situationer kan aktualisera olika intressen kopplade till religion. Den enskilde arbetstagaren 

kan också av religiösa skäl vara förhindrad att utföra vissa arbetsuppgifter, eller endast kunna 

utföra dem på ett med religionen förenligt sätt.  

En annan konkret och ibland svår situation som kan uppstå är när arbetstagaren av religiösa 

skäl önskar bära vissa kläder eller symboler i arbetet. Det kan finnas motstridiga intressen 

som hänför sig till arbetsgivarens rätt att bestämma över verksamheten men också till yttre 

regleringar som t.ex. lagstiftning och föreskrifter om arbetsmiljö och säkerhet som 

arbetsgivaren måste ta hänsyn till. Det kan också vara så att religiösa plagg och symbolen 

kommunicerar något som av olika skäl kan vara oönskat.  

Religionsfriheten skyddas i 2 kap. 1 § första stycket p. 6 Regeringsformen (RF); var och en är 

gentemot det allmänna tillförsäkrad ”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med 

andra utöva sin religion”. Enligt 2 kap. 2 § RF är den enskilde också skyddad från olika 

former av statligt tvång i b.la. religionsfrågor.  

Till skydd för religionsfriheten i Sverige finns också diskrimineringslagen (DL).6 Lagen ska 

motverka diskriminering och främja likabehandling (1 kap. 1 §). Ett syfte med lagen är att 

”värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som 

                                                
5 Andersson och Modée, Mänskliga rättigheter och religion, s 21. 
6 Diskrimineringslag (2008:567). 
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individer på lika villkor”.7 Lagen ska motverka diskriminering bl.a. på grund religion eller 

annan trosuppfattning, genom att föreskriva förbud mot diskriminering och trakasserier. 

Lagen har också en progressiv aspekt, nämligen att skapa ett samhälle som ”ger alla 

möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och förutsättningar och efter 

sin egen förmåga och sina egna val”.8 Konkret kommer detta till uttryck genom att lagen i 

fråga om arbetslivet ställer krav på att arbetsgivare arbetar aktivt med att anpassa arbetet så att 

arbetet lämpar sig för personer oavsett bland annat religion eller trosuppfattning (3 kap. 3-4 

§). Det ankommer också på arbetsgivare att vid rekrytering verka för att personer oavsett 

religion eller trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar (3 kap. 7 §).   

Ett ytterligare skydd för bl.a. religion följer av den Europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR). Europakonventionen 

är överordnad svensk rätt och svenska domstolar har att ta hänsyn till praxis från Europeiska 

domstolen för de mänskliga fri- och rättigheterna (Europadomstolen).9 Det betyder att 

normerna i EKMR och dess praxis är de högsta rättskällorna i svensk rättsordning.10  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka religionsfriheten i anställningsförhållandet med 

utgångspunkt i Europakonventionens artikel 9 och Europadomstolens praxis. Särskilt studeras 

arbetstagares rätt att inom ramen för anställningen bära kläder och symboler med religiös 

prägel. Ett ytterligare syfte är att belysa relationen mellan konventionen och religionsfriheten 

som den skyddas i den svenska grundlagen och diskrimineringslagen. 

• Hur ser den rättsliga konstruktionen av skyddet för religionsfrihet i artikel 9 i EKMR 
ut? 

• I vilken utsträckning garanterar artikel 9 EKMR rätten att bära kläder och symboler 
med religiös prägel inom ramen för ett anställningsförhållande? 

• Hur förhåller sig religionsfriheten enligt artikel 9 EKMR till svensk rätt på området? 
 

1.2 Metod 
För att besvara min juridiska fråga och analysera gällande rätt har jag utgått från 

rättskälleläran och använt mig av juridisk metod. Den innebär ett fastställande av gällande rätt 

främst genom att rättskällorna analyseras utifrån rättskällehierarkin.11 Första och andra 

                                                
7 Prop. 2007/08:95, s 79. 
8 Prop. 2007/08:95, s 79. 
9 Se t.ex Prop. 1993/94:117, s 33 f. 
10 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 25. 
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 36. 
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frågeställningen har besvarats med stöd i normkällorna från Europarådet. Inom Europarätten 

är Europakonventionen är den viktigaste källan följt av praxis från Europadomstolens rättsliga 

organ följt av doktrin. Rättskälleläran har även tillämpats för att svara på vilken ställning 

EKMR och religionsfriheten i artikel 9 har i svensk rätt. Europarådets resolutioner och 

rekommendationer har inte beaktats.  

Praxis består av domar och beslut rörande religionsfrihet från Europarådets rättsliga organ 

Europadomstolen och Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna 

(Europakommissionen). Jag har tagit fram mål som rör artikel 9 via Europarådets databas 

HUDOC. För att besvara frågeställningen om rätten att bära kläder och symboler med religiös 

prägel inom ramen för ett existerande anställningsförhållande så har jag använt dessa 

variabler som urvalskriterier vid sållning av praxis. Jag har begränsat urvalet ytterligare 

genom att undanta arbetsplatser vars huvudsakliga bedrivande är relaterat till religion (till 

exempel kyrkor eller andra arbetsplatser där krav på trosbekännelse och andra religiösa påbud 

kan vara en integrerad del av verksamheten). Urvalsprocessen har skett med vägledning av 

doktrinen och särskilt Evans Freedom of Religion Under the European Convention on Human 

Rights, Enkvist Religionsfrihetens rättsliga ramar, Fahlbeck Bed och arbeta och Danelius 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis.12 

Uppsatsen är rättsvetenskaplig i den meningen att det är de rättsliga regleringarna av 

religionsfriheten som står i centrum. I uppsatsens presenteras också insikter från andra 

vetenskapliga områden som också berör religion och religionsfriheten, t.ex. 

religionsvetenskap, religionshistoria och teologi. Bedömningar och vägningar har betydelse 

inom rätten när grundläggande rättigheter och friheter vägs mot varandra. Analysen och 

reflektionen som görs med hjälp av andra vetenskapliga områden är således en del i att 

fastställa och förstå ”gällande rätt”. Med stöd i den övergripande kunskapen om religion avser 

jag att föra ett resonemang angående rättens tänkbara konsekvenser. Det perspektiv jag valt 

för uppsatsen är följaktligen religionsfriheten som en mänsklig rättighet.   

1.3 Avgränsningar 
Det primära syftet är att undersöka religionsfrihetens rättsliga ramar gällande rätten att bära 

religiöst motiverade kläder eller symboler med utgångspunkt i artikel 9 EKMR. 

Religionsfrihetsmål inför Europadomstolen har inte sällan stöd i flera av konventionens 

                                                
12 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights. Enkvist, Religionsfrihetens 

rättsliga ramar. Fahlbeck, Bed och arbeta. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. 
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artiklar, men i den här uppsatsens analyseras konventionens artikel 9. Artikel 14 förbjuder 

diskriminering och tillämpas i förbindelse med annan av konventionen skyddad rättighet. Den 

kan således också av betydelse för religionsfriheten. Med hänsyn till uppsatsens syfte kommer 

emellertid inte artikel 14 och likabehandlingsperspektivet att belysas närmare.  

I nära anslutning till religionsfriheten i artikel 9 EKMR finns även regleringen i artikel 2 

tilläggsprotokoll 1, som säger att ingen får vägras rätten till undervisning, och att statlig 

utbildning och undervisning ska bedrivas med respekt för föräldrars religiösa och filosofiska 

övertygelse. Artikeln i tilläggsprotokollet kan därmed ha betydelse vad gäller anställda i 

statliga skolor. Artikeln är relevant men utesluts från närmare framställning då den är för 

specifik för uppsatsens syfte.  

Religionsfriheten lyfts fram som en fundamental rättighet i demokratiska samhällen i fler 

normkällor än EKMR, t.ex. i Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna13 och i artikel 10 i Europeiska unionens rättighetsstadga.14 Artikel 10 i EU:s 

rättighetsstadga överensstämmer i stort med 9(1) i EKMR men begränsningarna av 

religionsfriheten ser olika ut. EU-stadgan proklamerar att den ska följa EKMR men inte 

hindra ett mer långtgående skydd. EU-rätten är likt Europakonventionen överordnad svensk 

rätt. Någon närmare beskrivning eller analys av EU:s rättighetsstadga kommer inte att göras 

mot bakgrund av uppsatsens syfte. Jag kommer att hantera frågan om Europakonventionens 

ställning i svensk rätt med jag undantar att behandla EU-rätten och närmare analys av den 

svenska grundlagen och diskrimineringslagen.  

1.4 Disposition 
I följande kapitel kommer jag att presentera Europakonventionen och skyddet för 

religionsfriheten enligt artikel 9. Inledningsvis ges en övergripande presentation av artikeln. 

Därefter presenteras fall från praxis som rör rätten att bära kläder och symboler med religiös 

prägel inom ramen för en anställning. Efter det presenterar jag i ett eget kapitel vilken 

ställning Europakonventionen har i den svenska rättsordningen. I avslutande kapitel 

sammanfattar jag undersökningens resultat samt diskuterar och analyserar religionsfrihetens 

konstruktion, omfattning, ställning i rättsordningen och konsekvenser.   

                                                
13 Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling 

1948.  
14 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, gällande efter Lissabonfördraget 2010 (C 

83/389).  Skillnaden mellan artikel 10 i stadgan och artikel 9(1) EKMR är att ordet ”tro” i EKMR är ersatt 
med ordet ”övertygelse” i rättighetsstadgan. 
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2 Religionsfriheten enligt Europakonventionens artikel 9 
 
 
 
I detta kapitel kommer Europakonventionen och skyddet för religionsfriheten att presenteras. 

För att svara på vilket utrymme religionsfriheten har i den Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) specifikt genom 

rätten till kläder och symboler med religiösa förtecken, så kommer praxis och doktrin att 

beskrivas och analyseras.  

2.1 Europakonventionens bakgrund och tillkomst   
Europarådet bildades år 1949 av Sverige och nio andra västeuropeiska länder. Andra 

världskriget och det politiska klimat som föranlett det låg nära i minnet när medlemsländerna 

beslutade sig för att utarbeta en konvention för att stärka skyddet av de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna. Mot bakgrund av judeförföljelserna och förtrycket 

av andra religiösa och etniska minoriteter fanns en bred politisk konsensus för att gemensamt 

skydda religionsfriheten i Europa.15 Konventionen skulle förstärka det internationella skydd 

för mänskliga rättigheter som deklarerats i Förenta nationernas allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna.16  

Genom att skapa förpliktande bestämmelser och anförtro gemensamma europeiska organ att 

övervaka efterlevnaden av reglerna ville man ge kraft åt orden i FN-deklarationen.17 

Europakonventionen undertecknades redan i slutet av år 1950. Konventionsstaterna kom 

överens om att den internationella övervakningen skulle ske genom en gemensam domstol, 

och att enskilda människor skulle ges möjlighet för att föra talan vid denna. Bara 

konventionsstater kan stå som svarande inför Europadomstolen. Fram till 1999 fördelades 

klagomål mellan de två separata organen Europakommissionen och Europadomstolen.18 

Kommissionen har fattat ett antal beslut som är av betydelse för tolkningen av artikel 9. De 

två organen slogs ihop 1998, och samtidigt gjordes den enskilda klagorätten och domstolens 

jurisdiktion till obligatoriska moment, bindande för medlemsstaterna.19 Idag har Europarådet 

47 medlemsstater. 

                                                
15 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 100. 
16 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 50. 
17 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 17. 
18 Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, upphörde november 1999 efter reform. Se närmare 

elfte tilläggsprotokoll till konventionen antaget 11 maj 1994 
19 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 20. 
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2.2 Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 
Det primära skyddet för religionsfriheten i Europakonventionen stadgas i artikel 9 som lyder: 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar 
frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller 
enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 
 
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är 
föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den 
allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra 
personers fri- och rättigheter. 
 

Europadomstolen har inte fastställt den exakta innebörden av vad som konstituerar en religion 

eller tro enligt artikel 9. Närmare teoretiska reflektioner som utgår från den språkliga 

utformningen i artikel 9 påvisar möjliga tolkningar och därmed grund för komplexitet vid 

tillämpning.20 Av själva ordalydelsen av artikel 9 framgår att artikelns område utöver 

religionsfriheten även omfattar tankefrihet och samvetsfrihet. Någon gränsdragning mellan 

begreppen har dock inte ansetts vara nödvändig utan domstolen använder begreppen som en 

helhet.21 Begreppen är allmänna och utan exakt innebörd.22  

Religionsfriheten enligt konventionen är både dynamisk och relativ vilket betyder att den 

både utvecklas för att spegla samhällets utveckling och dagens situation, och relativ i den 

meningen att religionsfriheten kan begränsas.23 En fördel med avsaknaden av en närmare 

konkretisering är att regleringen blir anpassningsbar och öppen för till exempel nya religioner 

och uttryck och förhållanden i olika länder.24 Detta möjliggör i teorin ett starkare skydd för 

religiositet och religiösa minoritetsgrupper. Räckvidden av artikel 9 förstås genom 

Europarådets domstolspraxis. 

I domen Kokkinakis v. Greece fastställde Europadomstolen det som kommit att kallas 

kokkinakis-principerna.25 Dessa har återkommande tillämpats i religionsfrihetsmål och kan 

                                                
20 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 101-104. 
21 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 138. 
22 Ibid, s 135-137. 
23 Ibid, s 26. 
24 Ibid, s 138. 
25 Kokkinakis v. Greece. 
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ses som en grundläggande förståelse för avsikten med - och betydelsen av – religionsfriheten i 

Europakonventionen.26 

Som högtidligt fastslås i artikel 9, utgör tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet en av 
grunderna i ett 'demokratiskt samhälle' i konventionens mening. I sin religiösa dimension är det 
en av de mest väsentliga beståndsdelarna i det som bygger upp troendes identitet och deras 
uppfattningar om livet, men den är också en värdefull tillgång för ateister, agnostiker, skeptiker 
och de oberörda. Denna pluralism som inte kan skiljas från ett demokratiskt samhälle, ett 
samhälle som vunnits över ett tidsspann av sekler, är avhängig denna frihet. 
 
Medan religion främst är en angelägenhet för det enskilda samvetet, innefattar den även, bland 
annat, ’frihet att utöva (sin) religion’. Att ge vittnesbörd i ord och gärningar är sammanflätat 
med förefintligheten av religiösa övertygelser. 27 
 

Med detta säger domstolen att artikel 9 inte enbart skyddar rätten att ha och byta religion, den 

positiva religionsfriheten, utan också rätten att inte ha en religion eller tro, det som kan kallas 

den negativa religionsfriheten (”ateister, agnostiker, skeptiker och de oberörda” ovan). Av 

uttalandet framgår också att religionsfriheten i konventionen främst är till för att skydda den 

inre tron, det som senare i praxis har kommit att beskrivas som forum internum.28 Denna del 

av religionsfriheten har inte så vid omfattning sett till vad religion är och betyder för 

människor, utan kan främst ses som ett skydd från statliga försök till ingrepp eller övergrepp i 

den individuella tron.29 Domstolen poängterar dock att artikel 9 även skyddar rätten att utöva 

religion. Denna del av religionen som ligger utanför någon slags inre kärna i den enskilde 

troende, har kommit att beskrivas som forum externum.  

Ett sista viktigt principuttalande i Kokkinakis-domen är att i ett demokratiskt samhälle där 

flera religioner lever sida vid sida i samma befolkning, kan begränsningar av religionsfriheten 

vara nödvändiga för att sammanjämka olika gruppers intressen och säkerställa att var och ens 

övertygelse respekteras.30 Detta preciserar det synsätt som kommer till uttryck i 9(2). 

2.2.1 Religion och tro 
Som framgått ovan finns ingen operativ definition av religionsfriheten eller dess omfattning. 

Någon indelning eller avgränsning mot begreppen tankefrihet eller samvetsfrihet verkar 

domstolen inte anse vara nödvändig. Inte heller de ovan citerade Kokkinakis-principerna 

klargör exakt vad religions-, tanke- och samvetsfrihet är. För att fastställa och förstå gällande 

                                                
26 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 49. Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human 

Rights, s 67. 
27 Kokkinakis v. Greece, p 31. Svensk översättning hämtad från Fahlbeck, Bed och arbeta, s 48-49.  
28 Se till exempel beslutet Van Den Dungen v. The Netherland, p 1. 
29 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 110. 
30 Kokkinakis v. Greece, p 33. 
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rätt, mot bakgrund av vad artikel 9 och Kokkinakis-principerna avser, är det nödvändig att 

konkretisera praxis ytterligare. Europakommissionen och Europadomstolen har slagit fast 

olika riktlinjer för vad som skyddas under artikel 9. Till att börja med har 

Europakommissionen uttryckt att artikeln tar sikte på att skydda religioner eller allmängiltiga 

teorier rörande filosofiska eller ideologiska värden.31 Kommissionen har vidare anfört att det 

ska röra sig om ”sammanhängande uppfattning om grundläggande problem”.32 För att artikel 

9 ska vara tillämplig ska det ska röra sig om ”åsikter som uppnår en viss nivå beträffande 

inneboende styrka, allvar, sammanhållning och betydelse”.33 Enligt doktrinen som hänvisar 

till ett stort antal beslut och domar står det klart att traditionella religioner och 

trosuppfattningar som så som buddism, judendom, olika trosinriktningar av kristendomen, 

ateism, islam och hinduism omfattas. Även pacifism, Jehovas vittnen, sikhism, kommunism, 

och veganism har bedömts falla under tanke- samvets- och religionsfriheten i artikel 9.34 

Domstolen och kommissionen har i många fall undgått att klart definiera omfattningen av 

artikel 9(1) genom att i mål inte fullständigt redogöra för utredningen av 9(1):s tillämpligt, 

utan i stället övergå att pröva om inskränkningen i fråga är legitim enligt 9(2). Det kan tolkas 

som ett indirekt erkännande av att religionen eller handlingen omfattas av artikel 9(1).35 

Evans menar dock att domstolen bör hantera prövningen av 9(1) annorlunda. Ett viktigt 

argument är att domstolen måste tydliggöra omfattningen och funktionen av forum internum. 

Till exempel kan det finnas situationer där en begränsning av en persons manifestation (forum 

externum) också sker i den grad att det har inverkan på forum internum.36  

2.2.2 Rätt att utöva  
Förutom skyddet för den inre religionsfriheten som uttrycks i första meningen i artikel 9, så 

ger artikeln även var och en frihet att ensam eller med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin 

religion eller tro. Utövande eller manifestation av religion definieras i artikeln som gudstjänst, 

undervisning, sedvänjor och ritualer. Vad som inryms i dessa begrepp definieras i praxis. Det 

står dock enligt fast praxis klart att artikeln inte skyddar varje handling som på något sätt är 

inspirerad, motiverad eller influerad av religion eller tro. Detta slog första gången fast i målet 

Arrowsmith v. the United Kingdom, i vilket kommissionen också etablerade en princip som de 

                                                
31 F.P. v. Germany, s 3. 
32 X. v. Germany. 
33 Se uttalandet reciterat t ex i domen Eweida and Others v. the United Kingdom, p 80. 
34 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 55. Enkvist, 

Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 107. Fahlbeck, Bed och arbeta, s 136. 
35 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 122. 
36 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 205. 
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rättsliga organen använt för att bedöma om en handling ska räknas som manifestation av 

religion eller tro i konventionens mening.37  

Evans och Enkvist beskriver bedömningstestet, arrowsmith-principen, som en 

”nödvändighetsprincip”, Fahlbeck kallar arrowsmith-principen för ett sambands- eller 

anknytningsrekvisit.38 Det rör sig oavsett benämning om ett försök från kommissionens och 

domstolens sida att etablera ett objektivt sätt bedöma om en handling är en sådan typ av 

manifestation som åtnjuter skydd enligt artikel 9.  

Målet Arrowsmith handlade om omfattningen av begreppet ”practice” som i den svenska 

officiella översättningen kallas sedvänjor. Evans argumenterar mot bakgrund av senare beslut 

från Europakommissionen att arrowsmith-principen använts även för att bedöma även de 

andra i artikel 9(1) uppräknade formerna av manifestationer, men att testet tillämpats i 

huvudsak på mål som rör begränsningar av rätten att manifestera sin tro genom sedvänjor. 

Uttrycksformerna gudstjänst och undervisning bedöms annars generellt som former av 

religiös manifestation, utan att de behöver genomgå något test.39 Såväl Evans som Fahlbeck 

gör det tydligt att räckvidden av rätten att utöva religion och tro är av stor betydelse för att 

förstå omfattningen av religionsfriheten i artikel 9.40  

Sedvänjor omfattar inte ”varje handling som på något sätt är motiverad eller influerad av 

religion eller tro”.41 Det måste finnas en klar och tydlig koppling mellan handlingen och den 

”inre” tron, och handlingen i sig måste vara ett uttryck för tron eller övertygelsen.42 Enligt 

praxis där arrowsmith-principen tillämpats framgår att den klagande har att bevisa inför 

domstolen att handlingen är nödvändig, eller annorlunda uttryckt, att religionen kräver av 

personen att agera på ett visst sätt.43 Kläder och symboler är manifestationer vars samband 

med religion kan behöva styrkas av den enskilde.44  

Enkvist menar att kravet på samband mellan religion och utövande är en del av domstolens 

fasta praxis trots att kravet på nödvändighet inte har används konsekvent. Redan i målet 

Arrowsmith varnade två skiljaktiga domare för konsekvenserna av den bedömningsmodell 
                                                
37 Arrowsmith v. the United Kingdom. 
38 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 113. Evans, Freedom of Religion Under the European 

Convention on Human Rights, s 111. Fahlbeck, Bed och arbeta, s 139. 
39 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 117. 
40 Ibid, s 111. Fahlbeck, Bed och arbeta, s 143. 
41 Commission Report 1978, Case of Arrowsmith v. the United Kingdom, p 71. 
42 Ibid, p 74-75. 
43 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 116. 
44 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 172. 
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som lades till grund i domen. En av de skiljaktiga, Mr Opsahl, menade att den principen för 

bedömning av samband mellan handling och tro skulle riskera att premiera vissa mer 

traditionella former av religiöst utövande.45   

I Eweida and others v. the United Kingdom (som presenteras mer utförligt nedan) så frångick 

domstolen kravet på att den sökande måste påvisa att handlingen varit ett sätt att uppfylla ett 

krav ställt av religionen.46 Domstolen betonade i stället den allmänna principen för artikel 9 

att en manifestation måste vara ”intimt förknippad” med religion eller tro för att skyddas 

under religionsfriheten i konventionen. Exempel på sådan manifestation är dyrkan eller 

hängivenhet som sker på ett för religionen allmänt vedertaget sätt. Men domstolen 

poängterade också i målet att manifestation inte är begränsat till dessa exempel. Andra 

handlingar kan också omfattas; sambandet mellan handlingen och den underliggande tron 

måste avgöras i varje enskilt fall. Av ordalydelsen framgår krav på sambandets styrka, med 

domstolens ord ”tillräckligt nära och direkt samband”.47  

2.2.2.1 Rätt att utöva religion i arbetslivet 
Vad gäller religionsfrihetens tillämplighet i arbetslivet så har en viktig förändring av 

domstolens tillämpning av artikel 9 skett i senare praxis (se Eweida and others v. the United 

Kingdom). Den tidigare hållningen har varit att en kränkning av religionsfriheten skyddad av 

artikel 9(1) inte kan anses ha förekommit då en person frivilligt ingått avtal som begränsar 

eller kan komma att begränsa dennes rätt till religionsfrihet.48 Religionsfriheten har med andra 

ord avtalats bort i och med ingåendet av anställning. Detta har gällt även om religionsfriheten 

begränsats för den enskilde först under arbetets gång; faktorer som den enskilde vid ingående 

av avtal inte har kunnat ta ställning till. Den tidigare principen om frivillig anslutning har gällt 

såväl offentliga som privata anställningar. I beslutet Konttinen v. Finland sa domstolen att 

möjligheten för en anställd att säga upp sig är den yttersta garantin för religionsfriheten.49 

Europadomstolen menar inte längre att ventilen för arbetstagares religionsfrihet är 

möjligheten att säga upp sig och därmed själv ta steg för att komma i åtnjutande av sin 

religionsfrihet.50  

                                                
45 Commission Report 1978, Case of Arrowsmith v. The United Kingdom, p 41-49. 
46 Eweida and Others v. the United Kingdom, p 82. 
47 Ibid, p 82. 
48 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 163-165. Murdoch, Protecting the right to freedom of thought, conscience and 

religion under the European Convention on Human Rights, s 30. 
49 Konttinen v. Finland, s 7.  
50 Eweida and Others v. the United Kingdom, p 83. 
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2.2.3 Legitim begränsning eller kränkning av religionsfriheten? 
Om artikel 9(1) befinns vara tillämpligt så prövas begränsningens legitimitet enligt 9(2). För 

att begränsningar ska vara möjliga krävs dock först att det rör sig om någon form av utövande 

eller yttre manifestation, forum externum. Den inre religionsfriheten, forum internum, är 

absolut och får inte begränsas.51 I princip alla former av manifestationer har fallit utanför 

forum internum,52 och det medför att lika många manifestationer är öppna för begränsningar. 

Domstolen menar att begränsningar av denna del av religionsfriheten kan vara motiverade 

eftersom en individs manifestation av en religiös övertygelse ”kan ha en inverkan på 

andra”.53 Det är den svarande staten som har bevisbördan för att legitimera en begränsning av 

artikel 9(1).54 Domstolen prövar om begränsningen har ett legitimt ändamål, om det finns 

lagstöd för åtgärden och om den är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

2.2.3.1 Legitimt ändamål 
Den svarande staten har att bevisa inför Europadomstolen att den begränsande åtgärden kan 

hänföras till något av de legitima intressen som räknas upp i artikel 9(2); allmän säkerhet, till 

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

rättigheter. Det räcker med att åtgärden går att hänföra till något av de legitima intressena. 

Det är den svarande staten som argumenterar för vilket eller vilka av intressena som åtgärden 

syftar till. Enligt Murdoch är det sällan svårt för den svarande staten att få gehör för sin 

bevisföring i detta hänseende.55   

2.2.3.2 Stöd i lag  
Vidare måste den svarande staten bevisa att begränsningen har stöd i lag. Lagkravet 

återkommer i flera av Europakonventionens artiklar och det generella syftet är att en individ 

ur rättssäkerhetsperspektiv ska ha kännedom om de regler hen har att förhålla sig till och 

kunna anpassa sitt beteende utifrån denna kännedom.56 I ett mål från Europadomstolen som 

gällde prövning av lovligheten med drogtestning enligt artikel 8 i EKMR, så menade 

domstolen att den svenska arbetsledningsrätten uppfyller konventionens krav på ”lag”. Detta 

eftersom arbetsledningsrätten är en etablerad arbetsrättslig princip i Sverige.57 Om 

                                                
51 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 109. 
52 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 139. 
53 Eweida and Others v. the United Kingdom, p 80. 
54 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 172-173. 
55 Murdoch, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European Convention 

on Human Rights, s 35. 
56 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 138. 
57 Wretlund v. Sweden, s 10.  
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Europadomstolen skulle resonera på ett liknande sätt i mål gällande religionsfrihet i 

arbetslivet skulle exempelvis en av arbetsgivaren utfärdad ordningsföreskrift om arbetskläder 

eller klädpolicy kunna uppfylla kravet på lagstöd i 9(2).  

2.2.3.3 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 
För att en begränsning av en individs religionsfrihet ska anses vara legitim måste 

begränsningen vidare vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. När domstolen bedömer 

vad som är nödvändigt har den att ta ställning till en rad komplexa faktorer. Murdoch 

sammanfattar att åtgärden måste korrespondera med tvingande sociala behov, stå i proportion 

till det/de legitima mål som eftersträvas med åtgärden samt motiveras av relevanta och 

tillräckliga skäl. Murdock menar att bedömningen är beroende av den aktuella kontexten, och 

att tydliga riktlinjer för rekvisitet därför är svåra att uppställa. En fingervisning är att ju 

starkare de ”tvingande sociala behoven” är desto lägre krav ställs på svarandestaten att bevisa 

nödvändigheten.58 Domstolen har anfört att statens roll är att försöka bibehålla lugnet i 

samhället och främja religiös harmoni och tolerans.59 

Proportionalitetsbedömningen	  
En del av nödvändighetsbedömningen är att pröva om syftet som begränsningen avser att 

uppfylla står i proportionalitet till begränsningen av den enskildes religionsfrihet. En 

avvägning görs då mellan det missgynnande som den enskilde utsatts för, i förhållande till det 

legitima syftet som staten framhåller. Proportionalitetsbedömning innehåller subjektiva 

element är beroende av den aktuella kontexten.60 I det här momentet ställs det som den 

klagande anfört och som legat till grund för bedömningen av tillämpligheten för 9(1), mot den 

svarande statens samlade argument för att legitimera åtgärden under 9(2).  

Bedömningsmarginal	  	  
Huvudansvaret för att respektera de mänskliga rättigheterna ligger på de enskilda 

medlemsstaterna. På grund av ländernas varierande historia, traditioner och nationella 

förhållanden har domstolen gett staterna en bedömningsmarginal, margin of appreciation, i 

frågor som de anser staterna vara bättre lämpade att avgöra.61 Den nationella 

bedömningsmarginalen ska gå hand i hand med den europeiska övervakningen.62 Vid 

                                                
58 Murdoch, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European Convention 

on Human Rights, s 40. 
59 Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, p 91. 
60 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 145. 
61 Se t.ex. Murphy v. Ireland, p 67. Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human 

Rights, s 142. 
62 Handyside v. the United Kingdom, p 49. 
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prövning av religionsfriheten enligt artikel 9 har Europadomstolen att avgöra gränserna för 

bedömningsmarginalen i de enskilda fallen. För att närmare förstå domstolens sätt att bedöma 

religionsfrihetsmål och den intressevägning som görs så kommer tre belysande fall som rör 

situationen i arbetslivet att presenteras i praxisavsnittet nedan. 

2.3 Praxis – kläder och symboler i arbetslivet enligt konventionen 
 
2.3.1 Eweida and others v. United Kingdom 
I Eweida and others v. United Kindom som avgjordes i Europadomstolen 2013 prövades 

rätten att bära religiösa symboler i arbetet med utifrån religionsfriheten enligt artikel 9. 

Domen omfattar fyra klaganden. Alla var kristna, brittiska medborgare som vänt sig till 

Europadomstolen och hävdat att Förenade kungariket brustit i sitt skydd av deras 

religionsfrihet. De klagande hade blivit uppsagda från sina arbeten eller utsatts för olika 

disciplinära åtgärder, och menade att det hade samband med att de önskat att få utöva eller ge 

uttryck för sin kristna tro på arbetet. Den samlade domen aktualiserar den problematik som 

uppstår när en anställds intresse med stöd i religionsfriheten kommer i konflikt med 

verksamhets- eller arbetsgivarintresse. Mot bakgrund av syftet för uppsatsen är de två första 

klagande som är intressanta. En anställd i privat sektor och en i offentlig sektor, båda två med 

önskan att få bära och visa det kristna korset på arbetet.  

2.3.1.1 Eweida - klagande nummer ett 
Den första klagande i domen är Ms Eweida (härefter Eweida) som från 1999 arbetat i 

checkin-servicen på British Airways. Eftersom flygbolaget är en privat arbetsgivare rör målet 

konventionsstatens positiva skyldigheter. Domstolen påpekar att avsaknaden av specifik 

lagstiftning gällande klädsel och symboler med religiös prägel i arbetslivet inte är liktydigt 

med brott mot religionsfriheten enligt artikel 9. Detta eftersom det i nationell rätt funnits 

möjlighet att få rätten till religiösa uttryck prövad inom ramen för den nationella 

diskrimineringslagstiftningen.63 Eweidas arbete i checkin-servicen krävde att hon bar 

företagets uniform som var framtagen för att skapa en enhetlig image. British Airways 

klädpolicy innehöll detaljerade föreskrifter om hur plaggen skulle bäras, och vad som var 

tillåtet i fråga om smycken och symboler. Alla föremål som enskilda anställda önskat bära av 

religiösa skäl skulle i möjligaste mån döljas under uniformen, och om detta inte var möjligt, 

så krävdes godkännande för att få bära det synligt under arbetstiden. Smycken och kläder som 

British Airways ansåg vara påbjudna av religion och som därför godkänts var turban för 
                                                
63Eweida and Others v. the United Kingdom, p 92. 
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Sikher och hijab för muslimsk markpersonal. Huvudbonaderna skulle bäras i färger beslutade 

av flygbolaget. Sikherna fick även visa sitt armband (kara) då de bar kortärmad skjorta. 

Fram till 2006 hade Eweida burit ett silverkors i en kedja runt halsen men dolt under den 

föreskrivna uniformen. Som ett bevis på hennes hängivenhet till sin tro beslutade Eweida sig 

för att börja bära korset synligt. I enlighet med företagets regler blev hon hemskickad utan lön 

för att korrigera den felaktiga uniformen. Efter en månad av vägran att rätta sig efter 

arbetsgivarens krav erbjöds hon omplacering till ett skrivbordsarbete som ej krävde 

kundkontakt och uniform. Detta tackade Eweida nej till.  Efter att fallet fått medial 

uppmärksamhet beslutade flygbolaget att ändra sina regler kring uniformen och tillåta de 

anställda att bära religiösa symboler efter godkännande. Eweida återvände då till sitt arbete, 

med arbetsgivaren vägrade att betala den lön som Eweida gått miste om under konflikten. 

Hon vände sig då till de nationella domstolarna och hävdade att hon blivit indirekt 

diskriminerad på grund av hennes tro.  Efter att hennes klagomål fått avslag i de engelska 

domstolarna vände sig Eweida till Europadomstolen. 

2.3.1.2 Chaplin - klagande nummer två 
Den andra klagande i Eweida-domen är Ms Chaplin (härefter Chaplin). Hon var i likhet med 

Eweida praktiserande kristen och hade sedan sin konfirmation på burit ett kristet kors synligt i 

en kedja runt halsen. Korset bars enligt Chaplin som ett bevis på hennes tro. Chaplin var 

sjuksköterska och anställd på ett statligt sjukhus, som hade en uniformspolicy baserad på 

riktlinjer från hälsovårdsministeriet. För att minimera risken för smittspridning föreskrev 

policyn tydliga riktlinjer för smyckesbärande i arbetet. Halsband var enligt reglerna förbjudet 

på grund av risken för skador i kontakt med patienter. Den som av religiösa eller kulturella 

skäl önskade bära speciella kläder eller smycken var tvungen att få ett godkännande av 

närmsta chef.  

Till följd av att sjukhuset 2007 ändrade uniformen för de anställda uppstod en konflikt. Den 

nya överdelen innebar att det kors som Chaplin tidigare dolt under kragen nu blev synligt, och 

hon ombads att avlägsna korset av säkerhets- och hygienskäl. För att komma runt att hon av 

säkerhetsskäl inte kunde bära halsbandet i arbetet, föreslog Chaplin att hon kunde ha en kedja 

med magnetiskt lås som öppnade sig om någon av de äldre patienterna drog i det. Trots 

förslaget avvisades hennes begäran av hälsomyndigheten, eftersom det fortfarande skulle 

kunna utgöra en hygienrisk. Arbetsgivaren gav dock Chaplin möjligheten att fästa korset i 

anslutning till den ID-bricka som alla anställda var tvungna att bära i nyckelkedja eller fäst i 
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en ficka. Chaplin gick inte med på förslaget på grund av att ID-brickan och nyckelkedjan 

skulle avlägsnas vid patientkontakt och utförande av kliniska arbetsuppgifter. Av hälso- och 

säkerhetsskäl hade en annan anställd med kors hängande i halsband ombetts avlägsna sitt 

smycke i arbetet. Även sikher hade blivit informerade om att de inte var tillåtna att bära 

armband (kara) eller kirpan. Anställda med muslimsk tro var tillåtna att bära hijab med tight 

passform. Chaplin blev omplacerad till en tillfällig tjänst utan sjukvårdsuppgifter som 

upphörde några månader senare. 

Både Eweida och Chaplin klagade vid Europadomstolen att de sanktioner de utsatts för i 

arbetet är kränkningar av deras rättigheter under artikel 9 i konventionen, ensam eller i 

samband med artikel 14 (som rör diskriminering i samband med någon av de av konventionen 

skyddade fri -och rättigheterna).  

2.3.1.3 Europadomstolens bedömning 
Utan närmare prövning så godtog Europadomstolen Eweidas önskan om att bära kors som en 

sådan manifestation av religion som skyddas under artikel 9.64 British Airways vägran att 

tillåta henne att arbeta med korset synligt var att se som en begränsning av hennes 

religionsfrihet. Eftersom bara stater kan stå som svarande inför Europadomstolen gällde 

prövningen om den svarande staten inom ramen för nationell rätt, gett religionsfriheten ett 

tillräckligt skydd genom att på ett rättvist sätt balansera Eweidas rättigheter mot andras fri- 

och rättigheter. Europadomstolen fann att de nationella domstolarna i sin prövning vägt in 

både Eweidas intresse av att få uttrycka sin tro genom bärandet av korset och arbetsgivarens 

motstridiga intresse av att förmedla en enhetlig image. Europadomstolen kom fram till att 

företagets intresse av en enhetlig image utan tvivel var ett legitimt intresse. Däremot menade 

Europadomstolen att Förenade Kungariket på ett oproportionerligt sätt låtit British Airways 

intresse gå före den anställdes religionsfrihet.  

Domstolen fäster i domen vidare också vikt vid att flygbolaget efter övervägande faktiskt 

kunde ändra uniformspolicyn. Slutsatsen i fallet Eweida är att både den anställde och 

arbetsgivaren hade ett legitimt intresse. Eweidas var att uttrycka sin tro genom att på jobbet få 

bära det kristna korset i enlighet med religionsfriheten som den kommer till uttryck i artikel 9. 

British Airways motstridiga intresse var också legitimt men i sammanhanget inte var av nog 

dignitet. Europadomstolen slog fast att Förenade Kungariket fäst för stor vikt vid 

                                                
64 Jämför avsnitt ovan angående rätt att utöva och principer för bedömning om en manifestation har erforderligt 

samband med religion och tro. 
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arbetsgivarintresset i den nationella prövningen, och dömde staten för bristande positivt skydd 

av religionsfriheten.65  

Målet Chaplin fick en annan utgång. Det beror på att det intresse som vägdes emot den 

enskilde arbetstagarens religionsfrihet var av annan tyngd än de av arbetsgivaren British 

Airways anförda. Som i fallet Eweida hänvisade domstolen till de allmänna principerna för 

artikel 9, och godkände Chaplins önskan om att bära korset som en form av religiöst utövande 

skyddat under konventionen.66 Chaplins arbetsgivare var en offentlig myndighet varför 

domstolen direkt prövade legitimiteten i begräsningen, och inte statens positiva skyldigheter 

som i Eweida-målet. Europadomstolen sa att den klagandes önskan om att bära korset synligt 

som en manifestation av hens religion måste väga tungt i intresseavvägningen.67 

Begränsningen av Chaplins religionsfrihet på grund av säkerhets- och hygienskäl på ett 

sjukhus var enligt domstolen ett legitimt intresse nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med 

hänsyn till hälsa och säkerhet för såväl personal som patienter. I 

proportionalitetsbedömningen mellan arbetstagar- och arbetsgivarintresset menade domstolen 

i detta fall att verksamhetsintresset var av större dignitet än Chaplins intresse. Dessutom hade 

arbetsgivaren erbjudit Chaplin att visa symbolen på annat sätt. Domstolen poängterade att det 

i dessa frågor måste ges en bedömningsmarginal till medlemsstaten, som anses vara mer 

kompetent att avgöra vad som är nödvändigt i fråga om sjukhussäkerhet.  

Sammanfattningsvis visar fallet Eweida och Chaplin att domstolen i dessa fall lagt stor vikt 

vid den enskilde troendes religiositet i fråga om att avgöra om artikel 9 är tillämplig. 

Domstolen avgjorde målen utan prövning av nödvändighet eller sambandstyrka mellan 

utövande (bärande av kors) och religion (kristendom). Fallen visar att både enhetlig 

image/varumärke och säkerhet/hygien är legitima intressen för att begränsa religionsfriheten. 

Av stor vikt för förståelsen av tillämpligheten av artikel 9 i situationer som rör arbetslivet, är 

också den praxisändring som sker i domen. Frivillig anslutning till ett arbete ska inte tolkas 

som att den enskilde avtalar bort sin religionsfrihet, trots att domstolen och kommissionen 

tidigare argumenterat för detta.68 Möjlighet för den anställde att säga upp sig är enligt 

domstolen inte längre en ventil för att arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt inte kan 

komma i konflikt med den anställdes religionsfrihet enligt artikel 9 EKMR.  

                                                
65 Eweida and Others v. the United Kingdom, p 95. 
66 Ibid, p 79-84. 
67 Ibid, p 99.  
68 Ibid, p 83. 
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2.3.2 Dahlab v. Switzerland 
Målet Dahlab v. Switzerland är ett beslut som avkunnades i Europadomstolen 2001.69 Målet 

gällde grundskolläraren Dahlab som under tiden för sin anställning konverterade till islam. 

Till följd av trosförändringen började läraren att använda löst sittande kläder och sjal som 

täckte håret men inte ansiktet. Klädseln mötte under denna tidsperiod inga klagomål varken 

från kollegor, elever eller föräldrar. På frågor från elever om anledningen till hennes klädval 

så ska hon ha svarat att hon burit dem av estetiska skäl - eller som motiv till bärande av sjalen 

- för att inte frysa som öronen.  Av vad som framgår intog Dahlab försiktighet att tala om 

religion som skäl till klädseln.  

Under mer än fyra års tid gick Dahlabs klädval obemärkt (en del av tiden var hon dock 

föräldraledig). Läget förändrades när Dahlab uppmärksammades av en skolinspektör, som 

drev vidare ärendet till skolmyndigheten varpå Dahlab förbjöds från att bära sina kläder i 

tjänst. Klädförbudet grundade sig på dels en lokal reglering som föreskrev att den offentliga 

skolan ska respektera elevers och deras föräldrars politiska och religiösa tro, dels på nationell 

rätt som föreskrev att statligt anställda ska vara lekmän.70 Beslutet motiverades ytterligare av 

konstitutionell reglering enligt vilken medlemmar från alla trosinriktningar ska kunna gå i 

statlig skola utan att skolan på något sätt ska påverka deras samvets- eller trosfrihet.71 Dahlab 

hävdade inför nationell domstol att lagreglerna som begräsningen av hennes religionsfrihet 

grundat sig på inte varit nog specifika och förutsägbara för att kvalificera sig som legitim 

begräsning av religionsfriheten enligt artikel 9(2) i Europakonventionen. Efter att utan 

framgång ha drivit ärendet i nationell rätt klagade Dahlab till Europadomstolen att hon fått sin 

religionsfrihet kränkt då hon inte fått bära löst sittande klädsel och sjal i sin tjänst som lärare i 

grundskolan.  

Den nationella domstolen motiverade begränsningen med hänvisning till att hon som statligt 

anställd var underkastad att förmedla principen om åtskillnad mellan kyrka och stat och 

principen om icke-konfessionell undervisning, som den är stadgad i den nationella lagen. Mot 

bakgrund av detta ansåg staten inte att någon begränsning av Dahlabs religionsfrihet 

förekommit.72 I det fall att Europadomstolen skulle finna att klädförbudet var att anse som en 

inskränkning av religionsfriheten, så hade begränsningen stöd i lag. Begränsningens legitima 

                                                
69 Dahlab v. Switzerland.  
70 I domen översatt till ”lay persons” som jag i kontext av religion tolkar som en person som inte har någon 

institutionell ställning i sitt samfund, i relation till t ex prästvigda som har detta. 
71 Dahlab v. Switzerland, s 7. 
72 Ibid, s 7. 
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syfte var specifikt principen om en skola neutral från olika trossamfund och mer generellt för 

att främja religiös harmoni i samhället.73 Schweiz motiverade att förbudet för Dahlab att bära 

muslimsk huvudduk i tjänst var nödvändig i ett demokratiskt samhälle också eftersom 

lärarens tro kunde komma i konflikt med elevers och deras föräldrars religion och tro. Statligt 

anställda lärare, i position av att arbeta med både myndighetsutövning och i egenskap som 

representanter för staten, skulle enligt Schweiz få tolerera vissa inskränkningar av 

religionsfriheten med hänsyn till just allmän ordning och andra personers fri- och rättigheter.  

2.3.2.1 Europadomstolens bedömning 
Europadomstolen godkände den lag som Schweiz hänvisat till för att legitimera begräsningen 

av Dahlabs rätt att bära slöja och löst sittande klädsel i sin tjänst som lärare. Domstolen 

accepterade också begränsningens syfte, nämligen att skydda allmän ordning och andra 

personers fri- och rättigheter. Vad gäller nödvändigheten i ett demokratiskt samhälle, så 

betonade domstolen att medlemsstaterna har en viss bedömningsmarginal. Domstolen vägde 

därefter Dahlabs religionsfrihet mot andra människors fri- och rättigheter. Domstolen 

påpekade att läraren i fråga aldrig fått kritik för varken innehåll eller kvalitet på sin 

undervisning – och att hon aldrig själv verkar försökt att vinna några egenfördelar av sin yttre 

manifestation av hennes tro. Samtidigt refererade domstolen till de nationella domstolarnas 

bedömning och sa att: 

”Under sådana omständigheter kan det inte utan vidare förnekas att bärandet av en huvudduk 
kan ha en viss värvande proselytisk verkan, ett bärande som synes vara påbjudet för kvinnor 
genom ett påbud i Koranen och vilket, som Federationsdomstolen noterade, är svårt att 
förena med principen om jämlikhet mellan könen. Det framstår därför som svårt att förena 
bärandet av en muslimsk huvudsjal med det budskap om tolerans, respekt för andra, och 
framför allt, jämställdhet och icke-diskriminering som det ankommer på varje lärare i ett 
demokratiskt samhälle att förmedla till sina elever”.74  

 
Domstolen fäste också vikt vid att Dahlab varit lärare till elever i åldern fyra till åtta år, som 

enligt domstolen därmed varit i en särskilt känslig ålder. Europadomstolen godtog den 

nationella synen på den muslimska huvuddukens symbolvärde utan ifrågasättande.  

Domstolen krävde inga bevis för de påståenden som den federala domstolen lagt till grund för 

sitt rättfärdigande av inskränkningen. Slutsatsen var att Schweiz inte överskridit sin 

bedömningsmarginal i vad som var att anse som nödvändig begräsning av religionsfriheten 

för statligt anställda lärare. Schweiz yrkade på att talan var uppenbart ogrundad och att 

ärendet skulle avvisas. Europadomstolen biföll yrkandet.  
                                                
73 Dahlab v. Switzerland, s 9. 
74 Översättning hämtad i Fahlbeck, Bed och arbeta, s 56. 
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3 Europakonventionens ställning i svensk rätt 
 
 
 
Europakonventionen är den styrande rättskällan gällande religionsfrihet i Sverige vid sidan av 

grundlagen och även diskrimineringslagen.75 Sverige ratificerade EKMR 1953 och sedan 

ikraftträdandet har staten Sverige en folkrättslig bundenhet att fullfölja de åtaganden som 

följer av konventionen.76 Som folkrättsligt förpliktande överenskommelse är den i princip 

överordnad svensk lag och grundlag.77  

EKMR och dess tilläggsprotokoll gäller sedan 1995 också som svensk lag enligt lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. EKMR har också en konstitutionell särställning genom 

bestämmelsen 2 kap. 19 § RF, enligt vilken lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. EKMR är också en del av EU-rätten 

genom 6.3 i EU-fördraget enligt vilken konventionens rättigheter ska ingå i Europeiska 

Unionen som allmänna rättsprinciper.78 EU-rätten är i likhet med Europakonventionen 

överordnad svensk rätt. EU:s rättighetsstadga som presenterades i kapitel 1 avsnitt 1.3 gäller 

när medlemsländerna i Europeiska unionen tillämpar unionsrätten. Den överensstämmer 

också till stor del med EKMR. Därför har Europakonventionen fortfarande den starkaste 

ställningen vid tillämpningen av nationell svensk rätt. 

Eftersom EKMR i princip är den högsta rättskällan gällande religionsfrihet i svensk rätt så ska 

både regeringsformen och diskrimineringslagen ytterst tolkas konformt med konventionens 

normer. I en statlig utredning konstateras att ”För de fall konventionen ger ett starkare skydd 

än det som följer av regeringsformens fri- och rättighetsskydd eller av allmänna 

rättsprinciper, skall konventionens bestämmelser tillämpas”.79 Omfattningen av skyddet för 

religionsfriheten i en bestämd situation är en fråga för rättstillämparen, och de svenska 

domstolarna har i sammanhanget att ta hänsyn till EKMR och dess praxis.80 Att svenska 

                                                
75 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 25. För en närmare beskrivning av religionsfriheten i grundlagen och 

Europakonventionen samt relationen däremellan se Enqvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar. 
76 Prop. 1951:165. Prop. 1993/94:117, s 12. 
77 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 22. 
78 Fördraget om Europeiska unionen (C 326/15). 
79 SOU 1997:41, s 96. 
80 Fransson och Stüber, s 118. 
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domstolar ska tillämpa konventionskonform lagtolkning är något som Högsta domstolen i 

flera avgöranden klargjort.81 

Artikel 1 i EKMR ålägger konventionsstaterna att inte bara respektera och avhålla sig från 

övergrepp på enskildes fri- och rättigheter utan också verka för att den enskilde ska komma i 

åtnjutande av dessa.82 Det betyder att staten Sverige också har positiva förpliktelser att främja 

religionsfriheten. Artikel 9 omfattar som anfört dock både den positiva och negativa 

religionsfriheten. Ett utökat skydd för religion och tro får inte innebära att den negativa 

religionsfriheten kränks. Däremot innebär inte den enskildes rätt att manifestera sin religion 

och tro genom bärande av kläder och symboler per automatik att den negativa 

religionsfriheten begränsas för en annan.  

I egenskap av grundläggande rättighet måste religionsfriheten också vägas mot andra 

grundläggande rättigheter i den mån de kolliderar. Murdock framför att Europadomstolen i 

mål som rör religionsfriheten i arbetslivet inte ställt stora krav på vad de anser att 

arbetsgivaren måste anpassa för att främja arbetstagares religionsfrihet.83 

Eftersom Europakonventionen är den högsta normkällan ska religionsfriheten i princip alltså 

ytterst tolkas mot normerna i EKMR och dess fortlöpande praxis. Samtidigt har 

konventionsstaterna tilldelats en vid bedömningsmarginal särskilt i religionsfrågor. På så sätt 

kan en rundgång skapas mellan nationell och europeisk rätt som gör utfallet av svenska 

religionsfrihetsmål svåra att förutspå.  

 

  

                                                
81 Bernitz o.a, s 83. 
82 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 152. 
83 Murdoch, Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European Convention 

on Human Rights, s 30. 



26 
 

4 Analys och diskussion 
 
 
 
I det här avslutande kapitlet sammanfattar jag vad jag kommit fram till i min undersökning. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka religionsfriheten i anställningsförhållandet 

genom att redogöra för skyddet för religionsfriheten enligt artikel 9 i Europakonventionen 

samt utreda rätten att bära religiösa kläder och symboler inom ramen för en existerande 

anställning. Ett ytterligare syfte var att undersöka Europakonventionens ställning i den 

svenska rättsordningen för att förstå hur den påverkar rättstillämpningen vid svenska 

domstolar.  

Det går inte med stöd i rättskällematerialet att fastställa ett generellt och allmängiltigt svar på 

omfattningen av rätten att bära religiösa kläder och symboler inom ramen för en anställning i 

Europakonventionens mening. Undersökningen har kommit fram till att den specifika 

situationen och kontexten måste vägas in i bedömningen. Det öppnar för att olika värderingar 

kommer att ges betydelse och därmed ligga till grund för den slutgiltiga bedömningen i det 

unika fallet.84 Nedan kommer jag att ge en kort sammanfattning den processordning som 

Europadomstolen tillämpar i religionsfrihetsmål. Inblick och förståelse i Europadomstolens 

process och bedömningsmoment är viktig att ha i åtanke när den svenska 

diskrimineringslagen tillämpas, eftersom EKMR i princip är den högsta normkällan. Efter 

beskrivningen av processordningen kommer jag att analysera och reflektera över den praxis 

som presenterats i uppsatsen och moment som ligger till grund för i bedömningen.  

4.1 Prövning av religionsfrihetsmål 
Den processordning som Europadomstolen tillämpar i religionsfrihetsmål är att först 

undersöka om den aktuella situationen är skyddad under artikel 9(1). Kläder och symboler 

kan vara religiösa manifestationer (forum externum). Domstolen tillämpar olika modeller för 

att bedöma om en manifestation faller inom artikels tillämpningsområde. Enligt praxis ska 

manifestationen vara intimt förknippad med den underliggande religionen eller tron. Det finns 

enligt senare praxis inget krav på att den sökande måste bevisa att hen handlade för att 

uppfylla ett krav enligt religionen eller tron.   

Alla former av religiösa manifestationer, så som bärande av religiösa symboler eller kläder, 

kan begränsas enligt artikel 9(2) givet de uppställda rekvisiten. Kraven är att begränsningen 
                                                
84 Sandgren, s 61. 
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ska ha ett legitimt syfte (allmän säkerhet, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller 

till skydd för andra personers fri- och rättigheter), ha stöd i lag och vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. De nationella domstolarna i konventionsstaterna har tilldelats en 

bedömningsmarginal, margin of appreciation, eftersom Europadomstolen menar att de är 

bättre lämpade att förstå de nationella förhållandena och bedöma vad som är att anse som 

kränkande i det egna landet. För att bedöma nödvändigheten görs en 

proportionalitetsbedömning mellan ingreppet på den enskildes religionsfrihet och det syfte 

begränsningen avser att uppfylla. Frivilligt ingående av avtal ska vägas in i 

proportionalitetsbedömningen i religionsfrihetsmål som gäller konflikter mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Tidigare har avtalsfriheten och möjligheten för en arbetstagare att säga upp 

sig talat för att en kränkning av religionsfriheten inte ansetts vara möjlig.  

4.2 Preciseringar i praxis 
Om man ska sammanfatta Europadomstolens praxis som jag studerat så framgår det att 

religionsfriheten för enskilda arbetstagare ska vägas mot arbetsgivarens och verksamhetens 

intressen. I exempelvis fallet Chaplin i domen Eweida and Others v. the United Kingdom 

anförde den statliga arbetsgivaren att smycken var olämpliga att bära med hänsyn till hygien 

och säkerhet i den sjukhusmiljö som sjuksköterskan arbetade i. Det hindrade Chaplin från att 

bära sitt kristna kors i en kedja runt halsen. Europadomstolen bedömde skälet som legitimt 

och sa också att domstolen i frågor om hygien och säkerhet måste överlämna åt sakkunniga 

att avgöra vad som är skäligt. Utgången i målet Chaplin kan antyda att det är relativt svårt för 

en anställd att få manifestera sin religion på jobbet om det innebär svårigheter att förena med 

arbetsmiljö och säkerhet. I Chaplins fall hade arbetsgivaren kommit med förslag på lösningar, 

men som inte var godtagbara för sjuksköterskan.  

Europadomstolen har generellt sett inte ställt stora krav på att arbetsgivare ska anpassa arbetet 

utifrån religiösa skäl som arbetstagare framfört. Sett ur ett svenskt nationellt perspektiv finns 

dock diskrimineringslagen som måste beaktas. Att utveckla och anpassa arbetet vad gäller 

kläder och skyddsutrustning så att det lämpar sig för personer med olika religioner och 

trosuppfattningar kan vara en sådan åtgärd som faller under diskrimineringslagens krav på 

aktiva åtgärder (3 kap. DL). Vilka anpassningar som kan krävas av arbetsgivaren ska enligt 3 

kap. 4 § vägas mot arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt. Det är möjligt att även 

2 kap. 1 § arbetsmiljölagen som säger att arbetsmiljöns beskaffenhet ska anpassas efter 
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människors olika förutsättningar kan vara tillämplig.85 Kraven på positiva åtgärder begränsas 

emellertid av det faktum att de inte får kränka andra fri- och rättigheter sett ur EKMR:s 

perspektiv.  

I fallet Eweida begränsades den anställdas religionsfrihet av den privata arbetsgivaren British 

Airways intresse av att kommunicera en enhetlig image. Det är ytterst ett verksamhetsintresse 

kopplat till företagets lönsamhet. Även detta intresse ansåg Europadomstolen vara legitimt. I 

vägningen av om den nationella domstolen i Förenade Kungariket hade balanserat de 

motstridiga intressena på ett godtagbart sätt kom Europadomstolen fram till att för stor vikt 

lagts vid British Airways intressen i förhållande till den anställdes.  

Europadomstolen betonade i fallet Eweida två aspekter som är intressanta för att förstå hur 

bedömningen av religionsfriheten i arbetslivet till viss del är beroende av subjektiva 

bedömningar och värderingar. För det första tog domstolen hänsyn till att det kors som 

Eweida önskade bära som manifestation av hennes tro var diskret och inte påverkade Eweidas 

professionella image. För det andra sa domstolen att det inte finns några bevis för att andra, 

godkända, föremål med religiös prägel hade påverkat British Airways varumärke eller image 

negativt.86  

Det första uttalandet som handlade om synen på symbolens värde i andras ögon (diskret och 

utan påverkan på andra) är intressant mot bakgrund av föreställningar om kulturell normalitet. 

Vad som anses vara diskret har inte sällan sin utgångspunkt i de värdesystem och premisser 

som formats i det egna kultursystemet. Det är just denna tendens som inom kulturteori har 

beskrivits som etnocentrism.87 Det andra uttalandet, om att bevis saknas för att religiös 

klädsel haft negativ effekt på British Airways varumärke, öppnar för frågeställningen hur 

utfallet i målet blivit om arbetsgivaren med bevis kunnat styrka att specifik symbol eller 

klädsel faktiskt har haft en negativ inverkan på varumärke eller image. Hade 

Europadomstolen då godtagit förbud av vissa/alla religiösa uttryck? Vilka krav skulle ställas 

på de bevis som domstolen med detta uttalande eventuellt öppnar för att beakta? 

I målet Dahlab v. Switzerland vägdes den statligt anställda lärarens rätt att i enlighet med sin 

tro bära vissa kläder mot arbetsgivarens intresse av att inte påverka skolans elever och 

föräldrar genom det religiösa budskap som de menade att lärarens kläder förmedlade. 

                                                
85 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
86 Eweida and Others v. the United Kingdom, p 94. 
87 Jmf. Nationalencyklopedin: Etnocentrism. 
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Förbudet av kvinnas kläder grundade sig i lokala och nationella regleringar om respekt för 

elevers och föräldrars religion och tro samt nationella begränsningar av statligt anställdas 

möjlighet att inneha positioner i religiösa samfund. Även en konstitutionell reglering enligt 

vilken medlemmar från alla trosinriktningar ska kunna gå i statlig skola utan att skolan på 

något sätt ska påverka deras samvets- eller trosfrihet anfördes som stöd för begräsningen. 

Kortfattat var den nationella synen på statlig neutralitet ett viktigt argument för klädförbudet. 

Man anförde också att bärande av den muslimska huvudduken framstod som svårt att förena 

med ”det budskap om tolerans, respekt för andra, och framför allt, jämställdhet och icke-

diskriminering som det ankommer på varje lärare i ett demokratiskt samhälle att förmedla till 

sina elever”.88  

Tolkningen av den religiösa manifestationens kommunicerande budskap gavs stor betydelse i 

beslutet. Här visar det sig att vägningen av religionsfrihet i arbetslivet kan vara beroende av 

subjektiva bedömningar och värderingar. Det finns enligt min vetskap ingen allmängiltighet i 

symboltolkning och någon allmängiltig kulturell normalitet som kan användas som standard 

att bedöma avvikelser utifrån. Trots att bedömningen av om begränsningen av 

religionsfriheten var legitim till stor del byggde på intresset att skydda skolans elever, så 

fördes inga bevis fram för att kläderna och symbolerna faktiskt skulle ha någon sådan 

proselyterande och påverkande effekt. Tvärtom så framhöll Europadomstolen att läraren 

prickfritt skött sitt arbete och att inga klagomål framförts. Lärarens elever och deras föräldrar 

var också av olika tro, ett argument som kunde talat för att Dahlabs klädsel i kontexten inte 

borde ansetts ha stark effekt.  

En ytterligare intressant aspekt i målet Dahlab v. Switzerland är att den Schweiziska 

författningsdomstolen i den nationella prövningen anförde att diskreta religiösa symboler så 

som smycken tillåtits i skolmiljön.89 Om detta ställningstagande från den Schweiziska staten 

gör Europadomstolen inga anmärkningar. I målet Eweida and Others v. the United Kingdom 

som förvisso avkunnades över tio år efter Dahlab v. Switzerland så tog domstolen hänsyn till 

att kollegor till Eweida på British Airways tillåtits bära religiösa kläder och symboler, och att 

detta inte haft någon bevisad effekt på företagets anseende vägdes in i 

proportionalitetsbedömningen. En gemensam nämnare i målen var dock att det kristna 

”diskreta” korset försvarades.  

                                                
88 Översättning hämtad i Fahlbeck, Bed och arbeta, s 56. 
89 Dahlab v. Switzerland, s 6. 
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I Dahlab v. Switzerland kan det kanske ytligt betraktat verka som om den negativa 

religionsfriheten och hänsynen till andra personers fri-och rättigheter skulle innebära en rätt 

att slippa se andras religiösa uttryck av religion. Men någon enligt konventionen skyddad rätt 

att slippa se andra människors religiösa uttryck i form av symboler och kläder är svårt att 

tänka sig, även med beaktande av den negativa religionsfriheten. Domstolen fäste vikt vid att 

det i Dahlab-målet var små barn i statlig skola. Den nationella bedömningsmarginalen hade 

också betydelse. Jag vet inte var Sverige skulle placera sig på skalan mellan polerna sekulärt 

stat (åtskillnad mellan stat och kyrka) och sekularism (total förskjutning av religion till den 

privata/osynliga sfären). Att argumentera för en begränsning av rätten att bära kläder och 

symboler med hänvisning till att det är oförenligt med statlig neutralitet kan hur som helst 

visa sig vara ett tankefel. Argumentet bygger nämligen på att den nuvarande ordningen är 

värdeneutral; att staten idag inte är präglad eller präglas av religion.  

Utifrån den undersökning som gjorts i den här uppsatsen går det inte att dra några generella 

slutsatser om hur domstolen ser på olika religioner och hur de bedömer olika religioners 

sedvänjor och dylikt. Men i de studerade fallen har det kristna korset ansetts vara diskret och 

utan konstaterad påverkan, medan den muslimska huvudduken har bedömts ha potentiellt 

stark påverkanseffekt, nog stark för att legitimera förbud.  

Min åsikt är att det är viktigt att vara medveten om att ett hegemoniskt eurocentriskt 

västerländskt sätt att klä sig, tänka och ordna arbetslivet inte är ett värdeneutralt tillstånd även 

om den religiösa prägeln för många är normaliserad och urvattnad. I kontrast till den andra 

religionen, eller den andra kulturen, finns också en risk att den egna gruppens homogenitet 

förstärks. Det kan bli svårt att förena med den föränderlighet som globaliseringens olika 

flöden bidrar till på svensk arbetsmarknad.  En förändring som verkar eftersträvansvärd både 

samhällspolitiskt och ur lönsamhetsperspektiv för organisationer och företag.  

I fallen Chaplin och Eweida i den förenade domen Eweida and Others v. the United Kingdom 

gjorde Europadomstolen ingen ingående prövning om det kristna korset var att anse som en 

manifestation av religion skyddad under artikel 9 i konventionen. I målet Dahlab v. 

Switzerland verkar den klagandes argument inte haft stor betydelse. Dessa tre presenterade 

fall som alla rör religionsfriheten i arbetslivet och specifikt rätten att bära religiösa plagg och 

symboler ger en fingervisning om hur Europadomstolen resonerar. Vad som framgår är också 

att domstolen givit konventionsstaterna en bedömningsmarginal att väga vad som är 

nödvändigt i det egna landet. Till följd av detta minskar prejudikatvärdet av domarna. Vad 
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fallen belyser är den process domstolen tillämpar, och vilka vägningsmoment som kan vara 

viktiga i argumentationen och ligga till grund för vägningen av i religionsfrihetsmål.  

4.3 Balansen mellan den enskilde och staten 
Enligt doktrinen har kommissionen och domstolen i alla steg i den process som handlar om att 

bedöma legitimiteten i en begränsning, visat stor tolerans mot medlemsstaternas bedömningar 

i förhållande till den enskilde.90 Som jag anfört i avsnittet om rätten att utöva så har 

domstolen undgått att klargöra tillämpligheten av artikel 9(1) genom att i stället övergå till att 

pröva begränsningens legitimitet enligt 9(2). Vid ofullständig en prövning av första punktens 

tillämplighet riskerar domstolen att underminera den enskildes skydd, genom att domstolen 

inte på ett fullgott sätt lyckas fånga upp den enskildes religiositet och vad den har för 

betydelse för individen. En ofullständig prövning kan påverka den slutgiltiga bedömningen 

som till viss del är beroende av argumentation och värderingar. I prövningen av 

nödvändigheten så bedöms begränsningen av den religiösa manifestationen i proportion till 

det ingrepp det innebär för en enskilde. Har domstolen underlåtit att noggrant skapa sig en 

bild av varför 9(1) är tillämplig i det unika fallet så kan det bli till den enskildes nackdel. 

Eftersom möjligheten att begränsa religionsfriheten enligt 9(2) är relativt generös så borde det 

inte vara ett problem att vidga synen på omfattningen av 9(1). Samtidigt skulle en för generös 

omfattning av 9(1) kunna leda till att religionsfriheten skulle skydda nästan vad som helst i 

det dagliga livet.  

Artikel 9 skyddar som nämnts inte varje handling som är inspirerad, motiverad eller influerad 

av religion eller tro. I målet Eweida and others v. the United Kingdom tillämpas inte 

arrowsmith-principen för att bedöma om handlingen var en sådan manifestation av religion 

som omfattas av religionsfriheten i artikeln. Evans menar att arrowsmith-principen avsett att 

vara domstolens objektiva bedömningsmodell, men att logiken bakom när testet ska tillämpas 

är inte klar och tydlig. Inte heller har det stått klart hur domstolen resonerar när den tillämpar 

testet, vilka och vems bevis som används för att styrka sambandet med religion.91 I vissa fall 

har domstolen enbart konstaterat att en viss handling är en manifestation i artikelns mening, 

utan att närma tydliggöra anledningen till denna tolkning.92 Enligt Evans kan det vara så att 

domstolen tagit vägledning från den nationella domstolens bedömning av om handlingen är 

en manifestation som faller under artikelns skydd. En annan förklaring skulle enligt Evans 

                                                
90 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 167. 
91 Ibid, s 119. 
92 Se Kokkinakis v. Greece. 
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vara att manifestationen godkänts eftersom det varit en sådan form av sedvänja som 

domstolen var bekant med. 93  Kommissionen och domstolen har kritiserats för att de gör egna 

bedömningar av vad som är nödvändigt enligt olika religioner, utan att ta hänsyn till de 

klagandes egna beskrivningar av vad som är nödvändigt för dem.94 Fahlbeck menar dock att 

det framgår av praxis att domstolen står neutral inför olika religioner och religiösa uttryck.95 

Om medlemsstatens argument och verklighetskonstruktion systematiskt ges företräde framför 

den enskildes genom en vid bedömningsmarginal och en vacklande prövning av 9(1) kan det 

vara svårt att etablera en gemensam europeisk standard. Ur ett människorättsperspektiv kan 

detta vara en försvagning av religionsfriheten. Inte sällan står majoritetskulturers intressen i 

konflikt med minoritetskulturers. Inte bara olika mellan olika religioner och icke-religiösa 

grupper, utan också inom olika religioner. En vid bedömningsmarginal kan innebära en 

legitimering av majoritetsuttrycken i medlemsstaterna.96  

Domstolen har emellertid anfört att bedömningsmarginalen och rekvisitet ”nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle” inte är liktydigt med att majoritetens synsätt per automatik ska ges 

företräde.97 Målet Leyla Şahin v. Turkey är ett exempel på hur begränsningen av 

religionsfriheten hade som syfte att skydda religiösa minoriteter, men det var fortfarande i 

linje med statens intresse.98 I målet Eweida and others v. United Kingdom fäster domstolen 

vikt vid den enskildes religiositet. Det kan vara ett tecken på att domstolen ändrat ståndpunkt 

och att även framtida mål tar större hänsyn till vad religion är och betyder för den enskilde.   

4.4 Avslutande reflektion 
Uppdelningen av religion i något inre och yttre som ligger till grund för konstruktionen av 

artikel 9 och som kommer till uttryck genom Kokkinakis-principerna och resonemanget om 

forum internum vs. forum externum; kan jämföras med en traditionell västerländsk och 

eurocentrisk förståelse av religion.99 Det är väsentligt att fundera över vad tillämpningen av 

ett västerländskt präglat religionsbegrepp får för konsekvenser när det tillämpas på icke 

                                                
93 Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, s 117. 
94 Ibid, s 120. 
95 Fahlbeck, Bed och arbeta, s 179. 
96 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s 121. 
97 Bayatyan v. Armenia, p 126. 
98 Leyla Şahin v. Turkey, p 115.  
99 Saelid Gilhus och Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, s 28. 
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västerländska religioner; där det vi kallar religion kan vara en integrerad och inte sektoriserad 

del av människors sätt att leva.100  

Jag undrar om artikel 9 i Europakonventionen skyddar det som avsetts att skydda genom 

tillämpningen av forum internum och forum externum. Och i förlängningen, mot bakgrund av 

att EKMR är den högsta normkällan för religionsfriheten i Sverige, kan man fråga sig om vi 

skapar vi ett arbetsliv som ”ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella 

egenskaper och förutsättningar och efter sin egen förmåga och sina egna val”101 genom att 

tillämpa konventionens rättskonstruktion och normer i arbetet med till exempel aktiva 

åtgärder som diskrimineringslagen i Sverige föreskriver? Jag tycker att en viktig 

frågeställning att ha med sig inför de konkreta situationer som kommer att uppstå när vi möter 

religion i arbetslivet är om de värden vi ställer mot religionsfriheten verkligen är universella 

allmängiltiga och/eller sekulära värden. Och ännu viktigare: är dessa värden under hot i 

samma mån som olika religiösa värden tillåts?  

Religion, traditioner och kultur i bred bemärkelse är basala delar av livet, även om de olika 

kategoriernas värde varierar i betydelse för olika människor, grupper och kulturer över tid och 

kontext. Att bereda plats för mänsklig pluralism i arbetslivet tror jag handlar om att låta 

synliggörande av egna normer gå hand i hand med erkännande och acceptans för den andres.  

Trots den här uppsatsens rättsvetenskapliga inriktning faller min avslutande reflektion utanför 

det juridiska fältets gränser. Jag har lyft fram att den svenska lagstiftaren strävar efter 

religionsfrihet och ett arbetsliv för alla, jag har beskrivit hur Europakonventionens artikel 9 

behandlas av Europadomstolen i mål som rör arbetslivet och jag har presenterat perspektiv på 

förståelsen av religion och religionsbegreppet. Religionens plats i arbetslivet är stundom en 

svår fråga, men förhoppningsvis kan nu några fler lite mer i ämnet. Min förhoppning är att 

kunskapen ska komma till hands i det praktiska arbetet med religionsfrågor i arbetslivet och 

samtidigt ligga till grund för nya frågeställningar att besvara inom akademin.  

 

 
  

                                                
100 Saelid Gilhus och Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, s 29.  
101 Prop. 2007/08:95, s 79. 
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