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Sammanfattning	
Arbetstagares rätt till religionsfrihet och skyddet mot diskriminering har sin utgångspunkt i 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Då FN:s allmänna förklaring inte 

är bindande utgör Europakonventionen den styrande rättskällan inom sitt område för de stater 

som ratificerat den. Artikel 9 i EKMR fastställer rätten att få ha och uttrycka en religion men 

också rätten att inte vilja ha en religion eller bli utsatt för andra personers religiösa 

manifestationer. Artikel 14 utgör skyddet mot diskriminering. Skyddet återfinns även i EU-

rätten som ska tillförsäkra samma rättigheter som EKMR. Innebörden av diskriminering i den 

svenska lagstiftningen har anpassats efter EU-rätten och finns i regeringsformen och 

diskrimineringslagen. Sverige har även inkorporerat Europakonventionen genom en egen lag. 

Bestämmelserna i EKMR, EU-rätten samt den nationella rätten tillåter inskränkningar i 

religionsfriheten och skyddet mot diskriminering under förutsättning att vissa rekvisit 

uppfylls. Trots att särbehandling och begränsningar i religionsfriheten kan anses legitimt, 

visar resultatet och analysen i uppsatsen att det finns ett starkt skydd för arbetstagare mot 

diskriminering på grund av religion då inskränkningarna är mycket begränsade.  

 

Vid EU-domstolens gränsdragning i de två målen, C-188/15 och C-157/15 anses en skriftlig 

policy som förbjuder arbetstagare att bära kläder som uttrycker arbetstagarens religiösa, 

filosofiska eller politiska övertygelse i samband med kundkontakt, som ett legitimt skäl att 

inskränka en arbetstagares religionsfrihet. Domstolens argumentation för det är att en 

arbetsgivares vilja att förhålla sig neutralt gentemot kunder uppfyller kravet på berättigat mål. 

Vidare anför domstolen att en skriftlig policy skulle kunna vara ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att uppnå en vilja att vara neutral mot kunder. Till sist menar domstolen att såvida en 

skriftlig neutralitetsföreskrift är generellt formad och inte sträcker sig längre än nödvändigt är 

det godtagbart för arbetsgivare att kräva religiös neutralitet, vilket innefattar ett förbud mot att 

bära muslimsk huvudduk. Däremot utesluter inte det att indirekt diskriminering kan 

förekomma när en sådan föreskrift uppställs. Frågan om vilka konsekvenserna kan bli av EU-

domstolens avgöranden i det svenska arbetslivet och på kvinnliga muslimska arbetssökande 

och arbetstagare i Sverige går endast att spekulera i. Det skulle bland annat kunna innebära att 

utanförskapet av utrikesfödda kvinnor som bär huvudduk förstärks, då de kanske helt väljer 

att avstå från att söka en tjänst om det framkommer att de inte kan bära sin huvudduk. 

Däremot visar analysen att diskrimineringsdomarna inte behöver få någon större påverkan på 

Sveriges redan befintliga diskrimineringsskydd.  
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Förkortningar 
 

AD  Arbetsdomstolen 

DiskL  Diskrimineringslag (2008:567) 

EKMR  Europeiska konventionen 1950 angående skydd för de mänskliga 
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1 Inledning  
År 2016 var siffran rekordhög för invandringen i Sverige då den ökade till 163 000 personer. 

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är Sverige det land som ligger på andra plats med 

högst andel sysselsatta i jämförelse med 26 andra länder inom Europa. Statistik visar 

dessvärre också att Sverige är det land som har störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan 

inrikes födda och utrikes födda i jämförelse med de 26 länderna.1 Mot bakgrund av den stora 

flyktingströmmen har invandring- och integrationspolitiken fått stor uppmärksamhet, inte bara 

inom Sverige utan i hela Europa. Politikerna ställs tills svars för hur frågan långsiktigt ska 

hanteras och en av de största utmaningarna är frågan om integrationen av nyanlända på 

arbetsmarknaden.2 Under partiledardebatten som hölls den 14 maj 2017 på SVT Nyheter, var 

frågan om invandring och integration på arbetsmarknaden högst aktuell. Det framgick att 

arbetslösheten bland personer födda utanför Europa var 32 procent till skillnad mot endast 4 

procent bland inrikes födda, vilket är historiskt lågt bland personer födda inrikes.3 Statistik 

visar också att utrikes födda kvinnor är den grupp som har svårast att komma in på 

arbetsmarknaden.4 För att åtgärda problemet och minska segregeringen i Sverige har bland 

annat Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen utformat en handlingsplan för att få in 

fler utrikes födda kvinnor i arbete.5  

 

I samband med den ökade invandringen och mångfalden blir religiösa manifestationer allt mer 

synbara i samhället. Det gör att religionsfriheten ställs inför nya utmaningar där olika 

intressen och värderingar möts och ska ges utrymme. Det blir inte minst märkbart inom 

arbetslivet, där förhållandena har en kristen prägel med exempelvis röda dagar i almanackan 

anpassade efter kristendomen. Samtidigt som Sverige och övriga Europa arbetar med att 

försöka få in utrikes födda på arbetsmarknaden, kom det den 14 mars 2017 två 

förhandsavgöranden från EU-domstolen som jag ser kan motverka en sådan utveckling.6 De 

två domarna berör förbudet mot diskriminering på grund av religion eller annan 

trosuppfattning och är de första som EU-domstolen behandlat rörande diskriminering på 

grund av religion i arbetslivet. Domarna blir således vägledande för hur medlemsstaterna ska 

																																																								
1 SCB.se, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-sysselsattning--mellan-inrikes-och-
utrikes-fodda/ - hämtad 2017-04-27. 
2 Svt.se, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-amnena-for-partiledardebatten - hämtad 2017-05-16 
3 Svt.se, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-amnena-for-partiledardebatten - hämtad 2017-05-16. 
4 migrationsinfo.se, http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/ - hämtad 2017-04-27. 
5 https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Rapporter/Aterrapportering/2017-04-
03-Fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-fa-stod.html - Hämtad, 2017-05-02.  
6 Mål C-188/15., Mål C-157-15.  
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förstå diskrimineringsförbud. 7  I de båda domarna, ett franskt och ett belgiskt, blev två 

muslimska kvinnor uppsagda från sin arbetsplats på grund av att de vägrat ta av sin religiösa 

muslimska huvudduk8. Arbetsgivarna motiverade uppsägningen med av att företaget hade 

kommersiella och ekonomiska intressen att förhålla sig neutrala gentemot kunder. 

Arbetsgivarna förbjöd därför alla filosofiska, politiska och religiösa övertygelser som 

uttrycktes på arbetsplatsen vid kundkontakt. Som jag uppfattat det och som framkommit i de 

båda domarna, är det inte sällan arbetsgivaren hamnar i en svår situation när arbetstagares 

behov att uttrycka sin religion kolliderar med företagets värderingar och intressen.  

 

När en person ingått en anställning har denne en skyldighet att följa de bestämmelser som 

ingår i anställningen. Enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen i Sverige har arbetsgivaren rätt 

att leda och fördela arbetet och ta beslut i arbets- och företagsledningsfrågor. I vissa fall kan 

det innebära att arbetet kan komma att inkräkta på en arbetstagares religionsfrihet.9  Enligt 

Danelius innebär det bland annat att en medarbetare i princip inte kan vägra utföra 

arbetsuppgifter som ingår i anställningen med hänvisning till sin religion. 10  Rätten till 

religionsfrihet har dock ett starkt skydd och återfinns i både FN:s allmänna deklaration för 

mänskliga rättigheter och i den Europeiska konventionen 1950 angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). 11  Samtidigt skyddar 

konventionen rätten att inte behöva exponeras för andras religiösa manifestationer. En 

intressant fråga är vad som händer i rättstillämpningen när dessa rättigheter kolliderar. Vems 

rättighet ska inskränkas när en religiös arbetstagare vill bära muslimsk huvudduk, men 

arbetsgivaren kräver religiös neutralitet på arbetsplatsen? I samband med invandringen och 

den ökade mångfalden i samhället blir frågan om gränsdragningen mellan arbetsgivares krav 

på religiös neutralitet och arbetstagares rätt till religionsfrihet högst aktuell att analysera då 

Sverige, men också övriga Europa, står inför en stor utmaning med integrationen av utrikes 

födda. 

 

																																																								
7 Dagens juridik, http://www.dagensjuridik.se/2017/03/eu-domstolens-avgoranden-om-muslimsk-huvudduk-pa-
arbetsplatsen-ingenting-forvanande - Hämtad 2017-03-30. 
8 I den här uppsatsen avses termen huvudduk ett plagg som bärs av muslimska kvinnor som ett uttryck för sin 
religion. 
9 Glavå & Hansson, 2016, s. 33.  
10 Danelius, 2015, s. 449f. 
11 I det följande även kallat Europakonventionen eller konventionen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka dels vilket skydd arbetstagare har mot 

diskriminering på grund av religion, dels undersöka EU-domstolens gränsdragning i franska 

målet Bougnaoui mot Micropole Univers SA12 och det belgiska målet Achbita mot G4S Secure 

Solutions NV13 mellan en arbetsgivares krav på religiös neutralitet på arbetsplatsen och 

arbetstagares rätt att bära religiösa plagg. Ett delsyfte är att diskutera vilka effekter domarna 

kan få i det svenska arbetslivet och på gruppen kvinnliga muslimska arbetssökande och 

arbetstagare i Sverige. För att konkretisera syftet har tre frågeställningar ställts upp: 

 

1. Vilket skydd mot diskriminering på grund av religion har arbetstagare i arbetslivet? 

2. Hur ser gränsdragningen ut mellan arbetsgivares krav på religiös neutralitet och 

arbetstagares rätt att bära religiösa plagg i EU-domstolens två förhandsavgöranden?  

3. Vilka konsekvenser kan EU-domstolens två förhandsavgöranden få på den svenska 

arbetsmarknaden samt på gruppen kvinnliga muslimska arbetssökande och 

arbetstagare i Sverige?  

 

1.2 Avgränsningar 
Mot bakgrund av uppsatsens primära syfte undersöks endast skyddet att bära religiösa plagg 

och inte rätten att utöva religion på arbetsplatsen eller vägran att utföra vissa arbetsuppgifter 

på grund av religion eller samvetsfrihet. Då frågeställning två och tre har sin utgångspunkt i 

EU-domstolens två förhandsavgöranden om förbud mot muslimsk huvudduk, är det 

framförallt den religiösa huvudduken som avses som religiöst plagg.  

 

1.3 Metod och material  
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har auktoritativa rättskällor i form av 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin använts. I Sverige har AD ännu inte avgjort 

någon tvist som rört diskriminering i arbetslivet på grund av religion. Någon rättspraxis från 

AD finns därför inte med i materialet. Rättspraxis från EU-domstolen och Europadomstolen 

utgör dock viktiga rättskällor då de är styrande vid tolkningen av religionsfrihet i Sverige.14 

När jag analyserat gällande rätt har jag utgått ifrån rättskälleläran som visar vilka rättskällor 

																																																								
12	Mål	C-188/15.	
13	Mål	C-157/15.	
14 Fahlbeck, 2011, s. 27. 
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som får, bör och ska beaktas. Rättskälleläran skiljer sig beroende på juridiskt område. Inom 

arbetsrätten har exempelvis EU-rätten vidgat rättskälleläran och bidragit till nya rättsprinciper 

i svensk rätt.15 EU-rätten är överordnad nationell rätt vilket innebär att medlemsstaternas 

domstolar har en skyldighet att tillämpa EU-rätten även om nationell rätt tillkommit senare.16  

 

För att besvara uppsatsens första frågeställning som innebär att undersöka vilket skydd 

arbetstagare har mot diskriminering på grund av religion i arbetslivet har jag utgått ifrån FN:s 

allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, då den ligger till grund för flera 

nationella konventioner. Eftersom medlemsstaterna är förpliktigade att följa 

Europakonventionen samt att både EU-rätten och den svenska lagstiftningen har sin 

utgångspunkt i EKMR, har en djupare analys av ordalydelsen i artikel 9 gjorts som bland 

annat fastställer religionsfriheten. 

 

Praxis från Europadomstolen samt beslut från Europakommissionen har tagits med för att 

undersöka Europadomstolens tolkning av diskrimineringsskyddet på grund av religion i 

arbetslivet. Innan år 1998 fungerade Europakommissionen som ett förberedande organ till 

Europadomstolen vilket den inte gör idag. Praxis från Europakommissionens beslut är dock 

fortfarande relevant då kommissionens praxis numera tillhör Europadomstolen och har därför 

tagits med i uppsatsen.17 När rättspraxis valts ut har jag använt mig av doktrin som behandlat 

frågan om mänskliga rättigheter och diskriminering på grund av religion i arbetslivet som 

vägledning för att hitta betydelsefulla avgöranden inom området. Eftersom uppsatsen syftar 

till att undersöka skyddet att bära religiösa plagg och framförallt muslimsk huvudduk, har 

urval av praxis gjorts med utgångspunkt från avgöranden som behandlat frågan om religiösa 

symboler eller uttryck och framförallt avgöranden där muslimsk huvudduk berörts. Efter en 

grundlig genomgång av doktrin för att hitta de domar som varit av betydelse har jag sedan 

sökt på domarna i databasen Karnov samt i Europarådets databas HUDOC.  

 

För att belysa EU:s skydd mot diskriminering har framförallt rådets direktiv 2000/78/EG om 

inrättande av en allmän ram för likabehandling (arbetslivsdirektivet) beaktats. På nationell 

nivå har jag analyserat svensk grundlag, diskrimineringslagstiftning med tillhörande 

lagkommentarer och förarbeten, som jag sökt upp i databasen Karnov. Regeringens 

																																																								
15 Sandgren, 2007, s. 36. 
16 Nyström, 2017, s. 34ff. 
17 Fahlbeck, 2011, s. 26 
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proposition 2007/08:95 har framförallt används för att beskriva det utökade 

diskrimineringsskyddet i Sverige men också för att beskriva förhållandet till nationella 

konventioner och EU-rätten.  

 

Vid besvarandet av den andra och tredje frågeställningen som innebär att undersöka 

skärningspunkten mellan arbetsgivares krav på religiös neutralitet och arbetstagarens rätt till 

religionsfrihet, samt att diskutera vilka konsekvenser de två domarna kan komma att få i det 

svenska arbetslivet och på gruppen kvinnliga muslimska arbetssökande och arbetstagare i 

Sverige, har jag noggrant studerat ordalydelsen av domstolens argumentation i de två 

domarna.18 Då uppsatsen syftar till att bland annat diskutera vilka konsekvenser domarna kan 

få har jag analyserat domarna kritiskt utifrån ett arbetstagarperspektiv.  

 

1.4 Disposition 
I det följande kapitlet, kapitel 2, redogörs de internationella konventioner som utgör ett skydd 

mot diskriminering på grund av religion. Avslutningsvis i kapitlet beskrivs det EU-rättsliga 

skyddet mot diskriminering. I kapitel 3 beskrivs Sveriges nationella skydd som har sin grund i 

EKMR samt i EU-rätten. I kapitel 4 redogörs EU-domstolens två diskrimineringsdomar där 

EU-domstolen för första gången berör diskriminering på grund av religion i arbetslivet. 

Kapitlet beskriver EU-domstolens resonemang i frågan om gränsdragningen mellan 

arbetsgivares krav på religiös neutralitet och arbetstagares rätt att bära muslimsk huvudduk. 

Kapitel 5 som är det sista och avslutande kapitlet inleds med en sammanfattning av resultatet i 

undersökningen följt av en analys samt diskussioner kring skyddet mot 

religionsdiskriminering och inskränkningar i religionsfriheten. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring vilka konsekvenser EU-domstolens bedömning kan få på den svenska 

arbetsmarknaden samt på gruppen kvinnliga muslimska arbetssökande och arbetstagare i 

Sverige.  

 

 

																																																								
18 Mål C-157/15., Mål C-188/15. 
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2 Det internationella skyddet mot diskriminering och 
religionsfrihet 
I detta kapitel redovisas de internationella konventioner som utgör ett skydd mot 

diskriminering och som Sverige ratificerat och därmed åtagit sig att efterleva. Vidare beskrivs 

EU:s skydd mot diskriminering där framförallt arbetslivsdirektivet behandlas som har särskild 

betydelse för uppsatsens syfte.  

 

2.1 FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 och är en allmän förklaring för 

de mänskliga rättigheterna. I den allmänna förklaringens andra artikel beskrivs att varje 

enskild individ är berättigad till de friheter och rättigheter som står i förklaringen oavsett 

religion, hudfärg, nationellt eller socialt ursprung mm. I artikel 7 står det alla människor är 

lika inför lagen och har rätt att bli skyddade från all form av diskriminering som strider mot 

den allmänna förklaringen. I deklarationens artikel 18 beskrivs rätten till religionsfrihet, 

tankefrihet och samvetsfrihet.19  

 

För att se till att de mänskliga rättigheterna inte kränks finns FN:s råd för mänskliga 

rättigheter. Det finns ett flertal specialrapportörer som hanterar frågor inom olika områden där 

religionsfrihet är ett exempel på ett sådant område. Rådet erbjuder även stöd och 

rekommendationer till olika länder för att förbättra arbetet med de mänskliga rättigheterna.20 

Bestämmelserna i deklarationen är formellt sett politiska och innehåller inte några bindande 

förpliktelser för staterna och tillämpas därför inte direkt av några domstolar. Däremot har den 

ansetts vara sedvanerättsligt bindande och legat till grund för andra förpliktigande 

konventioner med mer preciserade bestämmelser.21 Vidare bör också FN:s internationella 

arbetstagarorganisation (ILO) nämnas. ILO har antagit ett flertal konventioner om 

förhållandena på arbetsmarknaden. Konvention nummer 111 förbjuder all form av 

diskriminering i arbetslivet. ILO-konventionerna tillämpas inte direkt vid tvister i domstol, 

utan har störst betydelse när nya lagar ska stiftas.22  

																																																								
19 Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling 
1948. 
20 Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-
nationerna/fn-s-rad-for-manskliga-rattigheter - hämtad 2017-04-24. 
21 Prop. 2007/08:95. 
22 Källström & Malmberg, 2016, s. 64. 
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2.2 Europakonventionen  
Efter andra världskriget bildades Europarådet i syfte att främja respekten för mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Sverige var ett av de tio länder som undertecknande 

stadgan i London 1949 och ett år senare hade Europakonventionen utarbetats. Konventionen 

grundades utifrån FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

undertecknades av medlemsstaterna i Rom 1950 och trädde i kraft september 1953. 

Medlemsstaterna är förpliktigade att följa bestämmelserna i EKMR. Europadomstolen som 

finns i staden Strasbourg i Frankrike är det gemensamma övervakningsorganet som ser till att 

staterna uppfyller sina åtaganden och är den domstol som avgör om ett medlemsland brutit 

mot konventionens förpliktelser.23  

 

Europakonventionen har till skillnad mot många andra internationella konventioner 

implementerats i Sverige genom en lag24, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagen 

infördes 1995 och har en särställning i svensk rätt och är den styrande rättskällan beträffande 

religionsfrihet. I Sverige gäller konventionen både som folkrättsligt förpliktigad konvention 

och som en del av EU-rätten, men också som inhemsk svensk lag. Det innebär att 

konventionen är överordnad svensk lag samt att svensk domstol direkt kan tillämpa 

konventionen. 25  Om en medlemsstat kränker en enskild individs rättighet eller inte 

tillhandahåller ett skydd mellan individer mot angrepp på konventionsrättigheter, kan 

medlemsstaterna bli ålagda att betala skadestånd till enskilda individer. Det innebär att 

Sverige har en skyldighet att skydda enskildas rättigheter, både genom att Sverige inte får 

kränka en enskild men också genom att säkerställa ett skydd enskilda emellan.26 

 

De diskrimineringsgrunder som anges i konventionen får kompletteras med ytterligare 

diskrimineringsgrunder. Däremot innebär inte det att all ojämlik behandling eller åtskillnad är 

diskriminering.  En åtskillnad kan vara accepterat om det finns ett objektivt och godtagbart 

syfte med handlingen och står i proportion till sitt ändamål. Vidare finns ett antal 

tilläggsprotokoll till Europakonventionen. I tilläggsprotokoll 12 beskrivs ett generellt 

diskrimineringsförbud som avser alla rättigheter och friheter som stadgas i nationell lag. 

Sverige har dock inte ratificerat protokollet, däremot innehåller stora delar av protokollet 
																																																								
23 Danelius, 2015, s. 17f. 
24 Källström & Malmberg, 2016, s. 63. 
25 Fahlbeck, 2015, s. 4.  
26 Källström & Malmberg, 2016, s. 63. 
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sådant som redan återfinns i FN:s konventioner som Sverige anslutit sig till. Vid sidan av 

Europakonventionen finns Europarådets sociala stadga som skyddar de mänskliga 

rättigheterna på det sociala och ekonomiska området som Sverige har ratificerat. Stadgan 

tillförsäkrar bland annat ett skydd mot att bli uppsagd utan giltigt skäl på grund av bland annat 

religion.27 Stadgan har haft störst betydelse vid ny lagstiftning.28  

	
Rätten till religionsfrihet skyddas i Europakonventionens artikel 9 som innebär att religiösa 

samfund ska få finnas och att enskilda individer ska få tillhöra religiösa samfund och delta i 

dess verksamhet, samt en rätt att kunna stå utanför.29 Artikel 9.1 har följande lydelse, ”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 avskilt, 

utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”. 30  

Artikeln uttrycker en rätt till religion, vilket Fahlbeck benämner som positiv religionsfrihet. 

Enligt artikelns ordalydelse skyddas emellertid även det motsatta, rätten att inte vilja vara 

religiös eller utsättas för andra personers religiösa manifestationer, den så kallade negativa 

religionsfriheten.31  

 

Artikeln har en generell utformning likt många andra konventioner. I artikeln anges ingen 

definition av begreppet religionsfrihet och inte heller i Europadomstolens rättspraxis ges 

någon begreppsförklaring. Enkvist menar att det är en medveten strategi från 

Europadomstolens sida att inte ange vad som avses med begreppet. För det första menar 

Enkvist att regleringen är relativ, därför skulle en tydlig riktlinje bli ohållbar. För det andra 

kan det bli problematiskt för okända religioner att bli accepterade som religioner och för det 

tredje kan försiktigheten bero på att domstolen vill ha utrymme att tolka begreppet i framtiden 

och inte tvingas bli begränsad på grund av en strikt uppsatt definition.32  

 

Av Europadomstolens praxis framgår att det finns situationer där domstolen anser att en viss 

företeelse inte skyddas av Europakonventionens artikel 9. Det har varit när företeelsen inte 

haft en tillräckligt stark koppling till religionen eller tron. I Arrowsmith mot Förenade 

kungariket delades flygblad ut för propagera mot de brittiska trupperna på Nordirland. 

																																																								
27 Prop. 2007/08:95, s. 55. 
28 Källström & Malmberg, 2016, s. 64.  
29 Danelius, 2015, s. 445.  
30 Europeiska konventionen 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
31 Fahlbeck, 2011, s. 145. 
32 Enkvist, 2013, s. 101ff.  
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Handlingen ansågs vara en politiskt inriktad handling och ansågs därmed inte skyddas av 

Europakonventionens artikel 9.33 Det samma ansåg kommissionen i Kommissionens mål mot 

Tyskland, där en man önskade att efter sin bortgång få sin aska spridd över sin egendom. Det 

ansågs inte ha en tillräckligt stark koppling för att skyddas av artikeln.34 I Ahmet Arslan m.fl. 

mot Turkiet ansåg domstolen däremot att konventionens artikel 9 skyddade religionsfriheten. I 

målet var det en grupp personer som straffades på grund av att de bar huvudbonad som 

uttryckte deras religion på en offentlig plats. Domstolen ansåg att det fanns ett tydligt 

samband med huvudbonaden och tro eller religion.35   

 

Eftersom religionsfriheten praktiskt sett kan påverka andra friheter tillåter EKMR vissa 

inskränkningar i rätten att uttrycka sin religion genom exempelvis religiösa kläder och 

symboler. 36  Artikel 9.2 tillåter begränsningar i religionsfriheten under förutsättning att 

inskränkningen uppfyller tre krav. Det måste finnas stöd i lag, vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle samt vara proportionerlig i förhållande till syftet. Vid bedömningen av 

om begränsningen av religionsfriheten varit nödvändig samt proportionerlig i förhållande till 

intresset som ska skyddas har staten en viss frihet vid proportionalitetsbedömningen, så kallad 

”margin of appreciation”. Det innebär att länderna har viss bedömningsmarginal när det 

kommer till inskränkningar i EKMR för att det ska vara enhetligt med nationell lagstiftning, 

moral och kultur.37 I Johannische Kirche och Peters mot Tyskland ville ett religiöst samfund 

ha en begravningsplats på sin mark vilket nekades av staten på grund av att det inte blev 

enhetligt med den övriga markplaneringen. Detta ansåg domstolen var ett ingrepp i 

religionsfriheten men inte i oproportionerlig mån då myndigheter i allmänhet har en mycket 

stor beslutsmakt myndigheter bör ha i frågor som rör markplanering. 38 Staten har en 

principiell skyldighet att agera neutralt och inte främja en tro eller religion framför en annan 39 

Viktigt att förtydliga är att det inte är rätten att ha en religion som får inskränkas, den är 

absolut, däremot får rätten att uttrycka sin religion genom exempelvis religiös klädsel 

inskränkas.40 

 

																																																								
33 Europadomstolens beslut i Arrowsmith mot förenade kungariket den 16 maj 1977. 
34 Kommissionens beslut mot Tyskland den 10 mars 1981. 
35 Europadomstolens dom i Ahmet Arslan m.fl. mot Turkiet den 23 februari 2010. 
36 Källström & Malmberg, 2016, s. 99. 
37 Danelius, 2015, s. 454. 
38 Europadomstolens dom i Johannische Kirche och Peters mot Tyskland den 10 juli 2001. 
39 Danelius, 2015, s. 452ff. 
40 Fahlbeck, 2011, s. 28. 
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I flera länder har det uppstått viss problematik när muslimska kvinnor förbjudits att ha på sig 

huvudduk på arbetsplatser eller i skola. Frågan som uppkommit är om förbudet är förenligt 

med Europakonventionens artikel 9. Ett viktigt avgörande från Europadomstolen är Leyla 

Sahin mot Turkiet där en muslimsk student blev avvisad från viss undervisning på grund av 

att hon bar muslimsk huvudduk. I Turkiet anses det vara en politiskt fundamentalistiskt 

handling att bära huvudduk då det finns rörelser som försöker få Turkiet att bli ett islamiskt 

land. Då universiteten ska främja alla människors lika rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män, ansåg domstolen att det var ett legitimt syfte att förbjuda religiösa symboler 

och uttryck på universitetet. Kvinnans religionsfrihet ansågs därför inte ha blivit kränkt.41 

Kurtulmus mot Turkiet är ett liknande fall där en lärarinna på universitetet blev disciplinärt 

bestraffad på grund av att hon vägrat ta av sig sin huvudduk trots flera varningar. Även i detta 

fall kom domstolen fram till att religionsfriheten inte blivit kränkt.42 I Dahlab mot Schweiz 

gjordes samma bedömning av Europadomstolen när en lärarinna som undervisade barn i 

grundskolan blev förbjuden att ha på sig sin huvudduk. Domstolen ansåg att barn är särskilt 

utsatta och att de därför skulle skyddas från religiösa uttryck som skulle kunna påverka dem.43 

I Eweida m.fl. mot Storbritannien hade ett flygbolag en klädpolicy och med den anledningen 

förbjöds anställda ha på sig ett halsband med krucifix synligt. Domstolen ansåg att det är ett 

legitimt intresse för ett bolag att ha en klädkodspolicy med anledning av bolagets önskvärda 

framtoning och varumärke. Att andra religiösa symboler och uttryck som exempelvis turbaner 

var accepterat gjorde att förbuden inte var ett proportionerligt ingrepp i medarbetarens 

religionsfrihet. Domstolen menade att handlingen kunde ses som diskriminering av kristna 

anställda.44 

 

2.3 Det EU-rättsliga perspektivet 
År 1995 blev Sverige medlem i Europeiska unionen (EU) och därmed bundet av EU:s 

rättsordning. EU har till skillnad mot Europarådet överstatliga befogenheter vilket innebär att 

EU har behörighet att fatta bindande beslut för medlemsländerna. 45   EU bygger på 

Europakonventionens principer om frihet, rättvisa och demokrati samt respekt för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna vilket beskrivs i artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionen (FEU). Utgångspunkten är att de fri- och rättigheter som skyddas i 
																																																								
41 Europadomstolens dom i Leyla Sahin mot Turkiet den 29 juni 2004.  
42 Europadomstolens dom i Kurtulmus mot Turkiet den 24 januari 2006. 
43 Europadomstolens dom i Dahlab mot Schweiz den 15 februari 2001. 
44 Europadomstolens dom i Eweida m.fl.  mot Storbritannien den 15 januari 2013. 
45 Derlen, Ingmansson, Lindholm, 2014, s. 7. 
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EKMR också ska skyddas av unionsrätten. I artikel 6.2 står det att EU ska ansluta sig till 

EKMR och EU:s 28 medlemsstater har även skrivit under EKMR.46 En grundläggande 

bestämmelse inom arbetsrätten är artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Artikeln fastställer ett krav på EU samt medlemsländerna att beakta 

vissa områden med utgångspunkt av Europarådets sociala stadga samt 1989 års unionsstadga. 

För att uppnå EU:s socialpolitiska mål måste EU hjälpa och komplettera medlemsländerna 

inom en rad områden, bland annat integreringen av människor som står utanför 

arbetsmarknaden.47 EU:s stadga om de grundläggande friheterna och rättigheterna48 är inte 

juridiskt bindande men har samma rättsliga värde som fördragen. Stadgan innehåller inte 

några nya bestämmelser utan befäster endast de rättigheter och förpliktelser som redan gäller 

för staterna. 49  Artikel 10 i stadgan fastställer rätten till tankefrihet, religionsfrihet och 

samvetsfrihet och i artikel 21 anges att all diskriminerings på grund av bland annat religion är 

otillåten.50 Stadgans artikel 10 har samma lydelse som Europakonventionens artikel 9.1, det 

som skiljer är endast ordet ”tro” som i stadgan istället är utbytt till ”övertygelse”. Enligt 

Fahlbeck ska dock skillnaden i ordalydelsen inte ha någon större betydelse för innebörden av 

artiklarna. Stadgans artikel 52 tillåter likt Europakonventionens artikel 9.2 vissa 

begränsningar i religionsfriheten. Här skiljer sig ordalydelsen betydligt mer, men Fahlbeck 

menar att inskränkningarna som tillåts i stadgan speglar praxis från Europadomstolen, vilket 

innebär att artikel 52 i stadgan motsvarar begränsningarna i EKMR.51  

 

Frågor om diskriminering är den del av arbetsrätten där EU:s påverkan på den svenska 

rättsutvecklingen varit särskilt framträdande. 52  EU har antagit ett flertal direktiv inom 

diskrimineringsområdet och mot bakgrund av artikel 19 FEUF antogs två direktiv, rådets 

direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 

deras ras eller etniska ursprung (likabehandlingsdirektivet) och arbetslivsdirektivet.53 Det 

förstnämnda direktivet omfattar diskrimineringsgrunderna etniskt ursprung samt ras och 

arbetslivsdirektivet omfattar bland annat religion eller annan övertygelse. De båda direktiven 

syftar till att bekämpa både direkt och indirekt diskriminering i arbetslivet. Med direkt 

																																																								
46 Nyström, 2017, s. 96. 
47 Nyström, 2017, s. 39. 
48 Fortsättningsvis även kallad EU-stadgan. 
49 Prop. 2007/08:95, s. 57. 
50 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, gällande efter Lissabonfördraget 2010 
(C83/389) 
51 Fahlbeck, 2011, s. 19f. 
52 Glavå & Hansson, 2016, s. 277. 
53 Källström & Malmberg, 2016, s. 83. 
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diskriminering avses när en person på grund av en diskrimineringsgrund blir mindre 

förmånligt behandlad än en annan person som inte omfattas av diskrimineringsgrunden, men 

som är i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering uppstår när en tillsynes neutral 

bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt missgynnar någon som omfattas av någon 

diskrimineringsgrund jämfört med någon annan, såvida det inte går att motivera 

bestämmelsen av ett berättigat syfte samt att det är nödvändigt och lämpligt.54   

 

I arbetslivsdirektivets artikel 2.2 i) anges att diskriminering i vissa fall kan vara tillåten, dock 

under mycket begränsade omständigheter. För att särbehandlingen ska anses legitim krävs ett 

berättigat mål samt att tillvägagångsättet för att uppnå målen är lämpliga och nödvändiga. 

Vidare anges det i artikel 4 att det är tillåtet för medlemsländerna att föreskriva att viss 

särbehandling får förekomma så vida de egenskaper som är kopplade till en 

diskrimineringsgrund vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav samt stå i proportion till 

ändamålet. Det kan med andra ord vara tillåtet att särbehandla på grund av en viss 

diskrimineringsgrund såvida de uppfyller de ovan nämnda kraven. 55   

 

Om den högsta dömande instansen i ett medlemsland har svårt att tolka om en rättsfråga är 

enhetlig med EU-rätten finns en skyldighet att hänskjuta frågan till EU-domstolen som enligt 

artikel 267 i FEUF har behörighet att göra ett så kallat förhandsavgörande. Enligt artikel 258 

FEUF har kommissionen rätt att stämma ett medlemsland i EU-domstolen om det inte 

uppfyller sina åtaganden. 56   Både arbetslivsdirektivet och likabehandlingsdirektivet är 

minimidirektiv vilket innebär att staterna får införa regler som är mer långtgående än vad som 

anges i direktiven. I artikel 2.5 i arbetslivsdirektivet står det att direktivet inte får påverka 

nationell lagstiftning som krävs i ett demokratiskt samhälle för att bevara den nationella 

ordningen, allmänna säkerheten samt den lagstiftning som förebygger brott eller skyddar 

andra individers fri- och rättigheter.57  

 

 

 

																																																								
54 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. 
55 Prop. 2007/08:95, s. 62., Direktiv (2000/43/EG). 
56 Nyström, 2017, s. 45f.  
57 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 
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3 Sveriges skydd mot diskriminering och religionsfrihet 
Sveriges skydd mot diskriminering och religionsfrihet regleras dels i Kungörelse (1974:152) 

om beslutad ny regeringsform (RF) som är en av Sveriges grundlagar, samt i 

diskrimineringslag (2008:567) (DiskL). Som tidigare nämnts har även EMKR inkorporerats i 

svensk rätt genom lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I 2 kap. 19 § RF framkommer det 

att lag eller föreskrifter som strider mot EKMR inte får stiftas. När en lagbestämmelse står i 

konflikt med EKMR används principen om lex specialis som innebär att speciallag går före 

allmän lag samt lex posterior, att nyare lag gäller framför äldre lag.58 

 

3.1 Regeringsformen  
I regeringsformens 2 kap. 1 § stadgas de så kallade positiva opinionsfriheterna. De sex olika 

friheterna är yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

föreningsfrihet samt religionsfrihet. Tryckfriheten samt yttrandefrihet i radio eller TV skyddas 

i Tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen och undantas därför i 

regeringsformen. Religionsfriheten som skyddas i punkt 6 innebär en rätt att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion. Religionsfriheten är den enda av de sex 

opinionsfriheterna som är absolut, vilket innebär att den inte får inskränkas genom lag 

tillskillnad mot de andra. I 2 kap. 2 § RF skyddas även de så kallade negativa 

opinionsfriheterna, vilket innebär ett skydd mot att inte tvingas ge till känna sin åskådning i 

bland annat religiöst hänseende.59 

 

3.2 Diskrimineringslagen 
År 1979 antogs den första jämställdhetslagen i Sverige och år 1986 kom den första lagen som 

skyddade etnisk diskriminering i arbetslivet. 60  Efter det har en rad nya lagar tillkommit som 

år 2009 blev sammanförda till en gemensam lag, diskrimineringslagen.  Syftet med lagen är 

att motverka diskriminering och främja alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter 

oavsett diskrimineringsgrund.61 Lagen ska ha en moralbildande verkan som ska bidra till ökad 

förståelse och öppenhet för olika människor med olika bakgrund, värderingar och intressen 

																																																								
58 Källström & Malmberg, 2016, s. 63. 
59 Jermsten, Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, kommentaren till 2 kap. 1§, Karnov. 
60 Källström & Malmberg, 2016, s. 84f. 
61 Prop. 2007/08:95, s. 1.  
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samt ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.62 DiskL är underordnad RF, EU-rätten samt 

EKMR. EU:s arbetslivsdirektiv (2000/78/EG) utgör ett skydd mot diskriminering på grund av 

religion men inte rätten till religionsfrihet. Det innebär att EKMR är den viktigaste rättskällan 

för rätten till religionsfrihet i Sverige.63  

 

Diskrimineringslagen skyddar sju olika diskrimineringsgrunder där sex av dem har sin 

bakgrund i EU-rätten. De sju diskrimineringsgrunderna regleras i 1 kap. 1 § DiskL vilka är, 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, ålder samt religion eller annan trosuppfattning. Den sistnämnda 

diskrimineringsgrunden tillkom i lagstiftningen för första gången i samband med Sveriges 

implementering av EU:s arbetslivsdirektiv år 2003. Det är den enda diskrimineringsgrunden 

som inte definieras i varken förarbetena eller i lagen, vilket inte är behövligt enligt 

regeringens samt diskrimineringskommitténs bedömning. Umeå kommun, som var en av 

remissinstanserna till 2007 års proposition, var dock inte enig i frågan. De menade att religion 

eller annan trosuppfattning bör tydliggöras då det finns risk för att det sammanblandas med 

kultur och tradition. Det kan till exempel bli problematiskt vid gränsdragningen mellan 

religiös eller kulturell klädsel. Regeringen anser dock att det kan bli besvärligt att införa en 

definition som ska vara vägledande då är svårt att dra en enkel skiljelinje mellan de olika 

förhållandena. Vidare menar regeringen att diskrimineringsgrunden ”etnisk tillhörighet” 

kompletterar ”religion eller annan trosuppfattning” på så vis att exempelvis kultur kan falla in 

under etnisk tillhörighet om det inte omfattas av religion eller annan trosuppfattning. I 1 kap. 

5 § DiskL beskrivs etnisk tillhörighet som ”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande”. Med den anledningen står regeringen fast vid att någon 

definition i lagen inte är nödvändig för diskrimineringsgrunden religion eller annan 

trosuppfattning.64 

 

I EU:s arbetslivsdirektiv benämns diskrimineringsgrunden ”religion eller övertygelse” men 

någon närmare definition av begreppen beskrivs inte där heller. Däremot har man ansett att de 

två orden ska ha ett nära samband till varandra och generellt sett kunna gå att förknippa med 

varandra. De exempel på åskådningar som tas upp i förarbetena är buddism, agnosticism samt 

ateism. De övertygelser som anges i propositionen som inte omfattas är rasistiska övertygelser 

																																																								
62 SOU 2006:22, s. 15. 
63 Fahlbeck, 2011, s. 23. 
64 Prop. 2007/08:95, s. 121f. 
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eller filosofiska värderingar som inte kan kopplas till religion eller politiska åskådningar.65 

Källström och Malmberg menar att begreppet religion i stora drag kan beskrivas som en 

kollektiv trosuppfattning, när en grupp människor har en gemensam trosuppfattning. Vidare 

menar de att begreppet trosuppfattning är livsåskådningar som har en nära anknytning till en 

religion.66  

 

Innebörden av diskriminering i den svenska lagstiftningen har anpassats efter EU-rätten i 

samband med implementeringen av olika direktiv. Enligt EU-domstolen föreligger 

diskriminering när olika bestämmelser tillämpas i situationer som är jämförbara eller att 

samma bestämmelse används i olika situationer.67 I 1 kap. 4 § DiskL anges sex olika 

diskrimineringsformer, direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, 

bristande tillgänglighet, samt instruktioner att diskriminera. Det innebär att förbudet för 

arbetsgivare att diskriminera omfattar de alla sex diskrimineringsformerna. Vid 

diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning är det framförallt direkt eller 

indirekt diskriminering som blir aktuellt att undersöka.  

 

Direkt diskriminering förekommer när en person blir behandlad sämre än någon annan och 

missgynnandet har ett tydligt samband med en diskrimineringsgrund. Vid bedömningen av 

om en person blivit direkt diskriminerad är begreppen missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband centrala moment att undersöka. Med missgynnande avses antingen att 

arbetsgivaren agerar på ett sätt som medför att personen hamnar i en mindre förmånlig 

situation eller att arbetsgivaren underlåter att agera så personenen hamnar i ett sämre läge än 

någon annan. 68 Enligt förarbetena kan allt som innebär en nackdel eller förlust för en person 

innebära ett missgynnande.69  För att missgynnandet ska vara diskriminerande måste en 

jämförelse med någon annan i en jämförbar situation göras. Vad som avgör om två individer 

befinner sig i en jämförbar situation beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Till sist 

måste missgynnandet ha en stark koppling till en diskrimineringsgrund, det måste föreligga 

ett orsakssamband. Vid bedömningen av om det finns ett orsakssamband krävs det att 

arbetsgivaren är medveten om diskrimineringsgrunden, till exempel en arbetstagares religion. 

																																																								
65 Prop. 2007/08:95, s. 122. 
66 Källström & Malmberg, 2016, s. 98f.  
67 Prop. 2007/08:95, s. 96. 
68 Härneskog, Diskrimineringslag (2008:567), kommentaren till 1 kap. 4 §, Karnov. 
69 Prop. 2007/08:95, s.486f.  
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Diskrimineringsgrunden måste också ha varit en styrande faktor vid arbetsgivarens 

agerande.70  

 

Indirekt diskriminering innebär att en handling framstår som neutral men i praktiken 

missgynnar en viss grupp som skyddas av någon diskrimineringsgrund. Det behöver inte vara 

en hel grupp som missgynnas utan det är tillräckligt att en enda individ missgynnas. Enligt 2 

kap. 2 § DiskL kan en bestämmelse under vissa omständigheter rättfärdigas trots att den 

medför ett missgynnande för exempelvis personer med en viss religion. För att en sådan 

särbehandling ska anses legitim krävs att den utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav samt 

att den har ett berättigat syfte och att tillvägagångsättet är lämpligt och nödvändigt för att 

uppnå målet med bestämmelsen.71  

 

Då det ännu inte finns några klargörande fall från de högsta instanserna i Sverige när det 

kommer till diskrimineringsförbudet på grund av religion finns därför goda skäl att beakta 

EU-domstolens samt Europadomstolens praxis i frågan.72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
70 Härneskog, Diskrimineringslag (2008:567), kommentaren till 1 kap. 4 §, Karnov. 
71 Härneskog, Diskrimineringslag (2008:567), kommentaren till 1 kap. 4 §, Karnov. 
72 Källström & Malmberg, 2016, s. 99 
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4 Två diskrimineringsdomar från EU-domstolen 
I det här kapitlet presenteras två förhandsavgöranden från EU-domstolen om religiös 

diskriminering på arbetsplatsen som meddelades samma dag. De två domarna73 är de första av 

sitt slag att beröra religionsdiskriminering i arbetslivet. I de båda fallen, ett franskt och ett 

belgiskt har två muslimska kvinnor blivit uppsagda på sin arbetsplats på grund av att de 

vägrat ta av sin muslimska huvudduk. Frågan EU-domstolen hade att ta ställning till var om 

uppsägningarna varit förenliga med arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. I kapitlet görs en 

djupgående analys av EU-domstolens gränsdragning mellan en arbetsgivares krav på religiös 

neutralitet och arbetstagares rätt till religionsfrihet. 

 

4.1 mål C-188/15 - Bougnaoui mot Micropole Univers SA 
En muslimsk kvinna var tillsvidareanställd som projektingenjör på ett privat företag och blev 

uppsagd på grund av att hon inte ville ta av sin religiösa muslimska huvudduk när hon blev 

beordrad till det. Innan kvinnan fått anställning på det aktuella företaget, träffade hon en 

företagsrepresentant som informerade henne om att det kunde medföra vissa problem om hon 

bar huvudduken när hon hade kontakt med företagets kunder. När kvinnan påbörjade sin 

praktik på företaget bar hon en sjalett istället för huvudduk. Efter praktiktjänstgöringen blev 

kvinnan anställd där viss kundkontakt ingick i arbetsuppgifterna. Vid rekryteringen 

informerades hon om att hon inte kunde bära huvudduk när hon var ute hos kunder, men det 

fanns inga invändningar mot att hon bar huvudduken i övriga sammanhang i arbetet. Strax 

därefter fick företaget information av en kund att kvinnan bar huvudduk, vilket inte ansågs 

önskvärt av kunden. Kvinnan blev tillsagd att företaget ville förhålla sig neutralt gentemot 

kunder eftersom det ansågs viktigt att bevara företagets varumärke och inte hamna i konflikt 

med kunders intressen och religiösa övertygelser. Företaget krävde därför att medarbetarna 

iakttog viss diskretion vid kundkontakt och inte uttryckte sina religiösa preferenser. När 

kvinnan vägrade ta hänsyn till företagets krav på religiös neutralitet blev hon uppsagd vilket 

hon ansåg vara diskriminerande.  

	

4.1.1 Begreppet särbehandling 
Vid tolkningen av arbetslivsdirektivet ska det ses i ljuset av Europakonventionen som utgör 

en allmän ram för att bekämpa diskriminering. EU-domstolen hänvisar till artikel 10 i EU-

																																																								
73  Mål C-188/15., Mål C-157/15.  
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stadgan som fastställer rätten till religionsfrihet. Den religionsfrihet som fastställs i artikel 10 i 

EU-stadgan omfattar de fri- och rättigheter som garanteras i Europakonventionens artikel 9. 

EU-domstolen gör därför bedömningen att begreppet religion i arbetslivsdirektivet ska i likhet 

med artikel 9 i Europakonventionen omfatta både rätten till religiösa övertygelser vilket 

beskrivs som forum internum, samt rätten att offentligt få uttrycka sin religion, forum 

externum.74  

 

Det är i målet ovisst om det fanns en skriftlig neutralitetspolicy eller inte vid tidpunkten då 

kvinnan sades upp. Om uppsägningen skulle ha grundats på ett åsidosättande av en sådan 

policy prövar domstolen om en eventuell särbehandling haft indirekt anslutning till 

diskrimineringsgrunden religion. EU-domstolen anför att om en intern neutralitetspolicy utgör 

ett förbud mot att uttrycka religiösa, filosofiska eller politiska övertygelser och det 

framkommer att policyn som framstår som neutral men i praktiken särskilt missgynnar 

anställda med en viss religiös övertygelse, kan det innebära att särbehandlingen varit indirekt 

diskriminerande på grund av religion.75 Om särbehandlingen däremot kan motiveras av ett 

befogat mål, vilket en sådan neutralitetsföreskrift skulle kunna anses göra enligt domstolen 

och tillvägagångsättet för att uppnå målet är nödvändigt, behöver det inte utgöra indirekt 

diskriminering enligt artikel 2.2 b i) i arbetslivsdirektivet.  

 

4.1.2 Verkligt och avgörande yrkeskrav 
Artikel 4.1 i arbetslivsdirektivet gör det möjligt för medlemsländerna att föreskriva att 

särbehandling som utgörs med anledning av en egenskap som är kopplad till någon 

diskrimineringsgrund inte behöver innebära diskriminering, dock under förutsättning att 

egenskapen har ett verkligt och avgörande yrkeskrav. Vidare måste yrkeskravet grundas på 

yrkets natur eller den omständighet där den utförs, samt måste målet vara godtagbart och att 

kravet stå i proportion till målet.  

 

Om uppsägningen av kvinnan inte skulle grundats på en sådan indirekt diskriminerande 

neutralitetsföreskrift prövar domstolen om endast en arbetsgivares anpassning efter kunders 

önskemål uppfyller rekvisiten på verkligt och avgörande yrkeskrav, då det måste vara uppfyllt 

för att det ska vara legitimt att direkt diskriminera.76 Domstolen tydliggör att det är ytterst få 

																																																								
74 Punkt (p.) i 28-30 i mål C-188/15. Punkterna är fortsättningsvis hänvisade till mål C-188/15. 
75 p. 31-32 
76 p. 34 
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omständigheter som anses legitima för att inskränka religionsfriheten.77 Domstolen anför att 

artikeln 4.1 ska tolkas på så vis att egenskapen som särbehandlingen ligger till grund för, 

måste grundas i yrkets natur eller de omständigheter där den utförs. Mot den bakgrunden kan 

begreppet ”verkligt och avgörande yrkeskrav” inte anses innefatta subjektiva åsikter, så som 

en arbetsgivares önskan att anpassa sig efter en kunds specifika önskemål. 78 

  

Sammanfattningsvis gör domstolen bedömningen att en särbehandling genom en 

neutralitetsföreskrift inte behöver utgöra indirekt diskriminering under förutsättning att vissa 

krav uppfylls. En skriftlig neutralitetspolicy som har sin grund i ett företags ekonomiska och 

kommersiella intressen kan anses vara ett legitimt skäl. Om uppsägningen däremot inte är 

grundad på ett åsidosättande av en sådan neutralitetspolicy, utan endast grundas på 

arbetsgivarens vilja att anpassa sig efter en kunds önskemål, anses inte kraven på verkligt och 

avgörande i yrket uppfyllt.  

 

4.2 Mål C-157/15 – Achbita mot G4S Secure Solutions NV 
En tillsvidareanställd muslimsk kvinna arbetade på ett företag som erbjuder receptionstjänster 

till kunder. Företaget hade en oskriven regel att medarbetarna inte fick ha på sig religiösa, 

politiska eller filosofiska symboler på arbetsplatsen. Kvinnan bar trots det en muslimsk 

huvudduk som var ett uttryck för hennes religiösa muslimska övertygelse. Kvinnan ombads 

att ta av huvudduken med hänvisning till företagets neutralitet gentemot kunder. Kvinnan 

valde att ha på sin huvudduk trots tillsägelsen vilket resulterade i att en intern skriftlig 

neutralitetspolicy upprättades. Policyn förbjöd alla former av religiösa, politiska eller 

filosofiska symboler samt ritualer som har samband med nämnda övertygelser. Trots den 

skriftliga neutralitetspolicyn fortsatte kvinnan ha på sin huvudduk vilket resulterade i att hon 

blev uppsagd. Frågan som uppstod var om uppsägningen var förenlig med 

arbetslivsdirektivet.  

 

4.2.1 Direkt och indirekt diskriminering 
EU-domstolen hade att bedöma om den interna neutralitetspolicyn som låg till grund för en 

uppsägning innebar direkt eller indirekt diskriminering på grund av religion. Vid 

bedömningen anger EU-domstolen skäl 2 och 4 i arbetslivsdirektivet. I skälen anges det att i 
																																																								
77 p. 38 
78 p. 40, punkterna är fortsättningsvis hänvisade till mål C-157/15.  
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artikel 6 FEU bygger hela EU på principer om demokrati, frihet och respekt för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna. Vidare ska EU respektera mänskliga rättigheter på 

ett sådant sätt som de garanteras i EKMR. I skälen anges även FN:s konventioner om 

avskaffning av diskriminering samt ILO:s konvention nummer 111 som förbjuder all form av 

diskriminering i arbetslivet. 79  

 

Vid sin bedömning i frågan om särbehandling på grund av religion förekommit utgår 

domstolen från arbetslivsdirektivets artikel 2.2 a. Enligt artikeln anses direkt diskriminering 

föreligga när en individ som omfattas av någon diskrimineringsgrund blir behandlad mindre 

förmånligt än någon annan individ blir behandlad som befinner sig i en jämförbar situation. I 

artikel 2.2 b i samma direktiv definieras indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering anses 

föreligga när en bestämmelse, ett kriterium eller annat förfarande framstår som neutralt men i 

praktiken missgynnar en viss grupp som omfattas av en diskrimineringsgrund. I 

bestämmelsen utgörs ett undantag från indirekt diskriminering om beslutet, kriteriet eller 

förfarandet kan förklaras genom ett berättigat mål samt om tillvägagångsättet varit nödvändig 

och anses vara lämplig för att uppnå målet. Vidare beskrivs det i artikel 2.5 i direktivet att 

nationella bestämmelser som krävs i ett demokratiskt samhälle för att kunna förebygga brott, 

skydda personers hälsa samt skydda andra individers fri- och rättigheter, inte ska påverkas av 

direktivet. Belgien har implementerat direktivet genom en diskrimineringslag. Lagen 

garanterar ett skydd mot direkt och indirekt diskriminering men med undantag vid situationer 

då det finns en objektiv och legitim förklaring till bestämmelsen eller förfaringssättet.80 Vid 

bedömningen om direkt diskriminering förekommit konstaterar domstolen till en början att 

någon definition av begreppet religion inte finns i direktivet. Domstolen anför dock att 

begreppet ska tolkas på samma sätt som i EKMR eftersom direktivet hänvisar till EKMR. 

Artikel 9 i EKMR garanterar religionsfriheten vilket artikel 10 i EU-stadgan ska motsvara.  

Europakonventionens definition av religion har en mycket vid innebörd och innefattar både 

ett skydd som tillåter att ha en övertygelse, forum externum samt ett skydd att utöva sin 

övertygelse.81  

 

Domstolen bedömer att ordningsregeln varit generellt utformad och omfattar alla religiösa, 

filosofiska eller politiska övertygelser. Det innebär att samtliga medarbetare blir behandlade 

																																																								
79 p. 3 
80 p. 5-9 
81 p. 25-28 
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helt lika oavsett vilken övertygelse medarbetaren har. EU-domstolen konstaterar också att det 

inte framgått i det nationella målet att neutralitetsregeln tillämpats annorlunda på den 

muslimska kvinnan och att hon blivit mindre förmånligt behandlad än någon annan. Mot den 

bakgrunden anser domstolen att den interna neutralitetsregeln inte inneburit någon direkt 

diskriminering som grundats på religion. 82 Däremot understryker domstolen att det emellertid 

inte utesluter att indirekt diskriminering förekommit, om det visar sig att regeln som framstår 

som neutral i praktiken missgynnat en viss grupp som omfattas av diskrimineringsgrunderna, 

så vida det inte funnits ett berättigat mål och tillvägagångsättet för att uppnå målet varit 

lämpligt och nödvändigt.83  

 

Vid domstolens bedömning i det första rekvisitet angående ett berättigat mål anser domstolen 

att ett företags vilja att förhålla sig neutralt gentemot kunder som ett berättigat mål. 

Domstolen stödjer sin bedömning på artikel 16 i EU-stadgan som skyddar näringsfriheten, 

framförallt när kravet endast ställs i samband med kundkontakt. Domstolen stödjer även sitt 

beslut på artikel 9 i EKMR som tillåter vissa inskränkningar i religionsfriheten.84 När det 

kommer till om neutralitetspolicyn varit ett lämpligt tillvägagångsätt för att uppnå 

neutraliteten gentemot kunder anser domstolen att den har varit det. Domstolen menar att 

förbudet att uttrycka sin övertygelse oavsett om den varit politisk, religiös eller filosofisk har 

syftat till att säkerställa att policyn tillämpas korrekt, såvida policyn varit konsekvent och 

tillämpats på ett systematiskt sätt. Vidare anför domstolen att det är upp till den nationella 

domstolen att undersöka om det vid uppsägningen fanns en skriftligt intern neutralitetspolicy 

som tillämpades på samma sätt för alla oavsett politisk, religiös eller filosofisk övertygelse i 

samband med kontakten med kunder. Beträffande det sista kriteriet om nödvändighet 

kontrollerar domstolen om förbudet har begränsats i största möjliga mån. I det nationella 

målet anser EU-domstolen att policyn endast riktar sig till medarbetare som har kontakt med 

kunder. Mot bakgrund av det drar domstolen slutsatsen att företaget inte gått längre än vad 

som varit nödvändigt för att uppnå målet.85 I en situation där en medarbetare vägrar att rätta 

sig efter en ordningsföreskrift bör företaget se över eventuell omplacering och erbjuda annan 

tjänst där det inte förekommer någon kundkontakt i arbetet. Det är upp till den nationella 

domstolen att kontrollera i vilken utsträckning företaget hade möjlighet till det, då hänsyn ska 

																																																								
82 p. 30-32 
83 p. 34 
84 p. 38-39 
85 p. 40-42 
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tas till företagets olika förutsättningar, så som kostnader och andra svårigheter som kan 

komma att uppstå vid sådana omständigheter. 

 

Sammanfattningsvis gör EU-domstolen bedömningen att en intern ordningsregel som bland 

annat innebär ett förbud att bära muslimsk huvudduk inte utgör direkt diskriminering då 

bestämmelsen är generell och lika för alla. Däremot är det inte helt uteslutet att en intern 

ordningsregel kan innebära indirekt diskriminering. Policyn är indirekt diskriminerande om 

det visar sig att trots att den framstår som neutral missgynnar en viss grupp personer som 

omfattas av diskrimineringsgrunderna. Om ordningsregeln är indirekt diskriminerande men 

har ett berättigat mål som är objektivt motiverad, genom exempelvis en neutralitetsföreskrift 

och företaget inte gått längre än vad som varit nödvändigt, kan det anses vara ett godtagbart 

skäl. I detta fall bedömdes det vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav att vara neutral vad 

gäller religion i arbetet som receptionist. 
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5 Sammanfattande analys  
Inledningsvis i uppsatsen beskrevs den rekordhöga invandringen och ökade mångfalden i 

Sverige. I samband med den ökade invandringen och mångfalden ställs religionsfriheten nu 

inför nya utmaningar i dagens mångkulturella samhälle där olika intressen och värderingar 

möts och ska ges hänsyn till, inte minst i arbetslivet. Frågan om gränsdragningen mellan 

arbetsgivarens intressen och arbetstagares rättigheter blir därför högst aktuell att analysera. 

Den här uppsatsen hade därför som syfte att undersöka vilket skydd som finns mot 

diskriminering på grund av religion och att analysera hur EU-domstolen gör gränsdragningen 

mellan de två rättigheterna. Vidare var ett delsyfte att diskutera vilka konsekvenser det kan få 

på den svenska arbetsmarknaden samt på gruppen kvinnliga muslimska arbetssökande och 

arbetstagare i Sverige. I det här avslutande kapitlet sammanfattas det som undersökts i 

tidigare kapitel följt av en djupgående analys och diskussion.  

 

5.1 Arbetstagares skydd mot diskriminering på grund av religion 
De internationella konventioner som fastställer rätten till religionsfrihet har alla sin grund i 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.86 Då FN:s allmänna förklaring inte 

är bindande för medlemsstaterna utgör Europakonventionen den högsta rättskällan för de 

stater som ratificerat den. 87 Sverige har implementerat konventionen genom en egen lag som 

är den styrande rättskällan beträffande religionsfrihet i Sverige. Det är Europakonventionens 

artikel 9 som säkerställer rätten till religionsfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet och i artikel 

14 stadgas förbudet mot diskriminering på grund av bland annat religion. Förutom lagen om 

(1994:567) den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna, regleras skyddet också i RF samt diskL i Sverige. EU-rätten utgör 

ett skydd mot diskriminering som också bygger på Europakonventionens bestämmelser.88 

Sveriges nationella lagstiftning angående diskriminering har anpassats efter EU-rätten i 

samband med implementeringen av bland annat arbetslivsdirektivet. Vid sidan av både 

EKMR och EU-fördragen finns två stadgor, Europarådets sociala stadga och EU-stadgan, som 

även dem utgör skydd mot diskriminering.  

 

																																																								
86 Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling 
1948. 
87 Prop. 2007/08:95. 
88 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling.  
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Som ovan nämnts är EKMR den styrande rättskällan inom sitt område. Vid besvarandet av 

frågan om vilket skydd arbetstagare har mot diskriminering på grund av religion blir 

framförallt konventionens artikel 9 aktuell, då den fastställer religionsfrihet. Enligt artikelns 

ordalydelse har alla människor frihet att få ha och uttrycka sin religion, sitt samvete, eller 

tankar. Annorlunda uttryckt innebär det att artikeln skyddar både rätten att få ha och uttrycka 

sin religion men också rätten att inte vilja ha en religion och inte behöva bli utsatt för andra 

personers religiösa uttryck. Då artikeln skyddar både den positiva och negativa 

religionsfriheten är det inte alltid lätt att avgöra vilken rättighet som ska inskränkas när de två 

friheterna kolliderar.89 Vid första anblick kan artikeln enligt min åsikt framstå som att den 

syftar till att endast fastställa rätten till religionsfrihet då texten lyder, ”…frihet att byta 

religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra…//… utöva sin religion 

genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.” Trots att tyngdpunkten i 

ordalydelsen enligt min mening ligger på rätten till religionsfrihet, skyddar den även det 

motsatta eftersom artikeln även omfattar tankefrihet. Praxis från Europadomstolen visar 

tydligt att den negativa religionsfriheten också omfattas och har fått företräde i ett antal 

domar.90 Fahlbeck menar att praxis från Europadomstolen kan ge intrycket att den negativa 

religionsfriheten får starkare skydd än den positiva religionsfriheten. Vidare menar Fahlbeck 

att anledningen till att det kan framstå som det är att den positiva religionsfriheten ofta 

uttrycks mer synbart än den negativa och blir därför den som måste ge vika. Han tydliggör 

dock att det inte innebär att den negativa religionsfriheten har något företräde utan de båda 

friheterna har lika stort utrymme.91  

 

Jag anser att det är ett hållbart argument som Europadomstolen för om att positiv 

religionsfrihet som är mer synbar i form av symboler, kläder och andra uttryck kan vara det 

som får ge vika vid en intressekonflikt. Det anser jag eftersom det påverkar andra personer i 

större utsträckning än de som har en religion eller tanke som inte är synbart för andra. 

Däremot går det att ifrågasätta skyddet för den positiva religionsfriheten i artikel 9.1. Man kan 

ställa sig frågande till om det inte i praktiken innebär ett lägre skydd för personer vars 

religioner uttrycks mer synligt än andra. Dock är min uppfattning att den negativa 

religionsfriheten inte enbart skyddar personer som inte vill ha en religion eller vars religion 

																																																								
89 Fahlbeck, 2011, s. 150. 
90 Fahlbeck, 2011, s. 150., Se exempelvis Kommissionens beslut i Karaduman mot Turkiet den 3 maj 1993., 
Europadomstolens dom i Dahlab mot Schweiz den 15 februari 2001. 
91 Ibid,150f. 
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inte uttrycks synligt, utan även personer som har en religion som uttrycks synligt men inte vill 

bli utsatta för andra religioners uttryck.  

 

Europakonventionen, EU-rätten samt svensk rätt tillåter vissa inskränkningar i både 

diskrimineringsskyddet samt religionsfriheten. Eftersom religionsfriheten praktiskt sett bland 

annat kan påverka andra friheter tillåter artikel 9.2 i EKMR vissa inskränkningar i rätten att 

uttrycka sin religion.92 För att inskränkningen enligt konventionen ska anses vara legitim 

uppställs tre krav. Det måste finnas stöd i lag, vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

samt vara proportionerlig i förhållande till syftet. Vid Europadomstolens bedömning om en 

inskränkning ska anses vara tillåten tar domstolen också hänsyn till ”margin of appreciation” 

vilket innebär att staten har viss bedömningsmarginal vid proportionalitetsbedömningen. Det 

innebär länderna har viss bedömningsmarginal när det kommer till inskränkningar i EKMR 

för att det ska vara enhetligt med nationell lagstiftning, moral och kultur.93 Även EU-

domstolen har viss bedömningsmarginal eftersom det rör sig om EU-lagstiftning.94 I EU-

domstolens två förhandsavgöranden95 framkom det inte om domstolen tillät länderna någon 

bedömningsmarginal. Det skulle kunna bero på att EU-domstolens uppgift är att ge 

vägledning i tolkningen av arbetslivsdirektivet och att det i slutändan är den nationella 

domstolen som avgör frågan. Det kan enligt min mening indirekt innebära att länderna får 

viss bedömningsmarginal även i EU-domstolens avgöranden. Frågan som uppkommer hos 

mig är då hur starkt skyddet faktiskt är när domstolarna ger länderna den friheten. Enligt min 

åsikt kan det riskera att enskilda individers rättigheter begränsas eftersom det ger 

medlemsländerna möjlighet att avgöra om inskränkningen ansetts vara proportionerlig eller 

inte. Det kan enligt min uppfattning medföra att personer i vissa länder får ett starkare skydd 

än andra beroende på hur den nationella lagstiftningen och traditionerna ser ut i landet. 

Samtidigt har jag viss förståelse för att hänsyn måste tas till ländernas djupt rotade kultur och 

traditioner för att lagstiftningen ska fungera.  

 

Även arbetslivsdirektivet tillåter vissa inskränkningar men till skillnad mot EKMR som tillät 

begränsningar i rätten till religionsfrihet, tillåter direktivet inskränkningar i skyddet mot 

diskriminering. Även här uppställs vissa krav för att det ska anses legitimt att särbehandla. 

Det måste dels ha ett berättigat syfte dels måste det vara nödvändigt och lämpligt för att 
																																																								
92 Källström & Malmberg, 2016, s. 99. 
93 Danelius, 2015, s. 454. 
94 Fahlbeck, 2011, s. 27. 
95 Mål C-188/15, mål C-157/15. 
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uppnå målet. Vidare anges att det är tillåtet för medlemsländerna att föreskriva att viss 

särbehandling får förekomma såvida de egenskaper som är kopplade till en 

diskrimineringsgrund utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav samt står i proportion till 

ändamålet. 96  I den svenska diskrimineringslagen, 2 kap. 2 §, tillåts också viss särbehandling 

där samma krav som i arbetslivsdirektivet ställs upp.  Min uppfattning är att de alla 

undantagen som tillåter inskränkningarna har olika ordalydelse men samma innebörd.  

 

Min tolkning är att religionsfrihet och skyddet mot diskriminering anses vara en mycket 

viktig mänsklig rättighet i världen som garanteras på flera olika nivåer. Trots ett mycket 

omfattande skydd tillåts viss särbehandling och vissa inskränkningar i religionsfriheten, vilket 

kan uppfattas som ett försvagat skydd. Jag anser dock att även om vissa inskränkningar tillåts 

finns det ett starkt skydd. För att en särbehandling ska vara legitim eller att inskränka 

religionsfriheten måste det finnas en mycket god anledning och den måste vara så åtstramad 

som möjligt för att inte gå längre än nödvändigt. Det går med andra ord inte att använda 

undantagen helt fritt utan är mycket begränsade. Ytterligare en anledning till att skyddet kan 

ses som starkt är att begreppet religion inte har någon klar och entydig definition. Genom 

begreppets vida innebörd kan det omfatta flera områden vilket jag anser talar för ett utvidgat 

skydd. Även om länderna också har viss frihet vid proportionalitetsbedömningen har FN och 

EKMR satt ramarna. Länderna blir dessutom övervakade av både Europadomstolen och EU-

domstolen vilket gör att de måste hålla sig inom bestämmelserna angående de mänskliga 

rättigheterna.  

 

5.2 Gränsdragningen mellan religiös neutralitet och rätt att bära 

huvudduk enligt EU-domstolen 
De båda målen från EU-domstolen behandlar frågan om saklig grund för uppsägning 

föreligger när arbetstagare vägrar att ta av sin religiösa huvudduk trots arbetsgivarens krav på 

religiös neutralitet på arbetsplatsen. I det franska målet tog domstolen ställning till om en 

arbetsgivares önskan att anpassa sig efter en kunds önskemål är förenligt med kravet på 

verkligt och avgörande yrkeskrav i arbetslivsdirektivet. I annat ordalag var frågan om en 

arbetsgivares anpassning efter kunds önskemål innefattar undantaget mot diskriminering. I det 

																																																								
96 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling.  
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belgiska målet tog domstolen ställning till om direkt eller indirekt diskriminering förekommit 

när en arbetsgivare uppställt en skriftlig neutralitetsföreskrift på arbetsplatsen.  

 

I det franska målet är det ovisst om det förekommit en skriftlig neutralitetspolicy eller inte, 

vilket framkommer med säkerhet att det funnits i det belgiska. I det franska målet anför 

domstolen att indirekt diskriminering skulle kunna ha förekommit om det visar sig att det 

funnits en skriftig neutralitetsföreskrift som framstått som neutral men som i praktiken särskilt 

missgynnat personer med en viss religion. Däremot skulle en sådan bestämmelse inte vara 

indirekt diskriminerande om den haft ett objektivt motiverat syfte och att tillvägagångsättet 

för uppnå målet varit nödvändigt och lämpligt enligt artikel 2.2 i). Min tolkning av 

domstolens argumentation är att en vilja att anpassa sig efter en kunds önskemål skulle kunna 

utgöra ett sådant berättigat mål och en neutralitetspolicy skulle kunna vara ett lämpligt sätt att 

uppnå målet. Om det däremot framkommer att det inte funnits någon skriftlig 

neutralitetspolicy, utan särbehandlingen endast grundas på en subjektiv vilja att anpassa sig 

efter en kunds önskemål, utgår domstolen från kravet på verkligt och avgörande yrkeskrav 

utifrån artikeln 4.1 i arbetslivsdirektivet. I sin argumentation anför domstolen att egenskapen 

måste krävas av yrkesverksamhetens natur eller av den omgivning där den utförs. Endast en 

subjektiv vilja anses därför inte falla under verkligt och avgörande yrkeskrav. 

 

Vid bedömningen av förekomsten av diskriminering i det belgiska målet utgår domstolen från 

samma rekvisit som i det franska. Likt det franska målet, konstaterar domstolen att en 

arbetsgivares vilja att förhålla sig neutralt gentemot kunder uppfyller kravet på berättigat mål. 

Domstolen anser även att en skriftlig policy skulle kunna utgöra ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att uppnå målet såvida den används på ett konsekvent sätt. Det framgår dock inte vad 

domstolen avser med att den ska användas på ett konsekvent sätt, vilket går att diskutera. 

Beträffande kravet på nödvändighet anser domstolen att även det kravet är uppfyllt. 

Domstolens resonemang var att förbudet är begränsat till de arbetstagare som har kundkontakt 

vilket innebär att policyn inte sträcker sig längre än nödvändigt. Eftersom policyn varit 

generellt utformad då den förbjöd alla religiösa, filosofiska och politiska övertygelser, innebär 

det att alla medarbetare blir behandlade lika och drar därför slutsatsen att någon direkt 

diskriminering inte förekommit.  

 

Något som är viktigt att lyfta fram enligt min åsikt är att trots att domarna visar att en skriftlig 

neutralitetspolicy kan vara legitim utesluter inte det att indirekt diskriminering kan föreligga.  
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Domstolen nämner också att det är upp till den nationella domstolen att kontrollera vilka 

möjligheter arbetsgivaren hade att omplacera kvinnan till andra arbetsuppgifter som 

exempelvis inte innebar kundkontakt. Hade det här fallet avgjorts i Sverige tror jag att 

domstolen ganska snabbt hade kommit fram till att saklig grund för uppsägning inte förelåg. 

Jag stödjer mitt argument på 7 § LAS är en uppsägning inte sakligt grundad om arbetsgivaren 

har möjlighet att bereda annat arbete hos sig. Eftersom det inte framkommer att arbetsgivaren 

sett över möjligheterna till det anser jag inte att det föreligger saklig grund för uppsägning.  

 

Till skillnad mot det franska målet går domstolen i det belgiska målet in på artikel 2.5  som 

innebär att direktivet inte får påverka nationella åtgärder som är nödvändiga för bland annat 

det demokratiska samhället, för nationens säkerhet eller som krävs för att skydda andra 

individers fri- och rättigheter. Min tolkning är dock att domstolen inte lägger någon större vikt 

vid den bestämmelsen vid sin bedömning. Vid sin bedömning i det belgiska målet utgår 

istället domstolen från artikel 2.2.b i), där varje rekvisit noggrant granskas för att avgöra om 

den skriftliga policyn uppfyller kraven för att inskränka religionsfriheten.  

 

Min tolkning av EU-domstolens argumentation vid avvägningen är att det som i stora drag 

avgör om inskränkningen i religionsfriheten varit legitim och om särbehandlingen varit 

förenlig med undantagen mot diskriminering är om det funnits en neutralitetspolicy och om 

den varit skriftlig samt om den varit generellt utformad. Har den varit skriftlig och generellt 

utformad anses ett förbud mot medarbetarna att bära huvudduk legitim. Det innebär att det 

inte är tillåtet för en arbetsgivare att säga upp en medarbetare enbart på grund av att denne 

inte vill ta av sin huvudduk. Om det däremot finns en neutralitetspolicy som uppfyller ovan 

nämnda krav kan en arbetsgivare säga upp en medarbetare som vägrar att ta av sig sin 

huvudduk då medarbetaren anses ha åsidosatt sina åligganden. Däremot uttrycker domstolen 

att det inte utesluter att indirekt diskriminering kan föreligga om det framkommer att en viss 

grupp som omfattas av en diskrimineringsgrund missgynnas. Det framgår tydligt i domstolens 

argumentation att endast en önskan eller oskriven regel från arbetsgivarens sida att förbjuda 

uppbärandet av huvudduk inte utgör ett legitimt skäl att inskränka arbetstagares rätt till 

religionsfrihet och att diskriminera. 

 

Jag anser det anmärkningsvärt att domstolen lägger så stor vikt vid om policyn varit skriftlig 

eller inte. I det franska målet är det upp till den nationella domstolen att fastställa om policyn 

varit skriftlig eller inte vilket påverkar utfallet i domen. I det belgiska målet framkommer det 
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att vid tidpunkten då kvinnan anställdes fanns endast en oskriven regel om neutraliteten, men 

då kvinnan inte rättat sig efter tillsägelserna infördes en skriftlig. Arbetsgivarens handling 

anser jag talar för att policyn syftar till att hindra den muslimska kvinnan att bära sin 

huvudduk. Det tycker jag talar för att indirekt diskriminering föreligger. Hade policyn funnits 

innan hade det däremot inte varit lika tydligt att den var riktad mot att förbjuda just 

huvudduken. Att införa en skriftlig policy så snabbt inpå tillsägelsen är ett mycket starkt bevis 

enligt mig. Jag upplever att det finns anledning att tro att arbetsgivaren använde policyn som 

”mantel” för att kunna säga upp kvinnan som grund att hon åsidosatt en föreskrift istället för 

att säga upp henne innan. Bara av den anledningen att det funnits en skriftlig policy ansåg 

domstolen i det här fallet att inskränkningen varit legitim och inte diskriminerande då det 

fanns en skriftlig och generellt utformad neutralitetspolicy. Det som återigen inte togs i 

beaktning men enligt min mening var uppenbart, var att det faktiskt var på grund av just den 

här kvinnans vilja att bära huvudduk som förbudet uppställdes, vilket talar för indirekt 

diskriminering och kanske till och med direkt diskriminering. 

 

Min tolkning utifrån domstolens argumentation i de två domarna är att om det finns en 

skriftlig policy som uppfyller de ovan nämnda kraven, tillåts arbetsgivare att diskriminera 

såvida policyn är generellt utformad. Enligt min åsikt är syftet med ett förbud det samma 

oavsett om förbudet är skriftligt eller inte. Det franska målet kan få två helt olika utfall 

beroende på om policyn varit skriftlig eller inte. Däremot uteslöt inte domstolen att en 

skriftlig policy inte utgör någon indirekt diskriminering. Det är nu den nationella domstolens 

uppdrag att göra en bedömning utifrån den unika arbetsplatsen och se över vilka det är som 

verkligen drabbas av en sådan ordningsföreskrift. Visar det sig att det funnits en generellt 

utformad neutralitetsföreskrift i det franska målet och som inte gått längre än vad som varit 

nödvändigt samt att det visar sig att muslimska kvinnor inte blivit mindre förmånligt 

behandlade än någon annan, så är det ett legitimt krav. I det belgiska fallet ansåg domstolen 

att så var fallet, då det inte framkommit att bestämmelsen tillämpats annorlunda för någon 

annan eller att kvinnan blivit mindre förmånligt behandlad än övriga medarbetare. Jag anser 

det anmärkningsvärt att domstolen gjorde den bedömningen då jag upplever att det framgår 

klart och tydligt att personer vars religion inte uttrycks genom klädsel överhuvudtaget inte 

påverkas av policyn till skillnad mot personer vars religion uttrycks i större utsträckning. 

Utfallet i de båda domarna tycker jag stämmer väl överens med Fahlbecks påstående om att 

den positiva religionsfriheten i flera fall har fått ge vika i Europadomstolens domar då den 

uttrycks mer synligt och därför påverkar andra personers negativa religionsfrihet. Trots att det 
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är i linje med Europakonventionens artikel 9 anser jag att vissa personer drabbas mer än andra 

genom den här bestämmelsen.  Det här tycker jag lyfter fram den svårighet som finns i att ge 

alla människor exakt samma rättigheter trots att det enligt min mening finns ett starkt skydd. 

Religion, tankefrihet och samvetsfrihet har olika värde för olika människor. Personer som 

värderar sin religion och att få uttrycka den värderar det mycket högre än personer som inte är 

troende. Det gör att personer som förbjuds att uttrycka den drabbas hårdare än andra som inte 

behöver ändra något.  

 

5.3 Effekterna av EU-domstolens diskrimineringsdomar  
Enligt statistik är utrikesfödda kvinnor den grupp som har svårast att komma in på 

arbetsmarknaden. 97  Att tillåta arbetsgivare att införa förbud mot huvudduk genom en 

neutralitetspolicy kan enligt min mening försvåra detta ytterligare på så vis att muslimska 

kvinnor kanske helt väljer att avstå från att söka en viss tjänst om det framkommer att 

huvudduk inte tillåts. Domarna ger en vägledning i exkludering av minoritetsgrupper som 

redan står utanför arbetsmarknaden istället för att vägleda till att inkludera vilket är 

anmärkningsvärt mot bakgrund av vad statistiken visar. Det gör att muslimska kvinnor, som 

redan är en utsatt grupp på arbetsmarknaden begränsas i sitt sökande av jobb, samt löper 

större risk att bli omplacerade eller uppsagda enligt min mening.  

 

En fråga som säkert många ställer sig är om domarna kan komma att innebära ett lägre skydd 

mot diskriminering. Översiktligt kan nog så anses vara fallet, men min tolkning är att 

avgörandena inte kommer få någon större påverkan på Sveriges redan befintliga skydd mot 

diskriminering. Att arbetsgivare skulle börja införa neutralitetspolicys på grund av de här 

domarna har jag svårt att tro. Däremot kan det finnas risk att arbetsgivare vars kunskap är 

bristfällig inom området kan missuppfatta den mediala uppmärksamhet som de två 

förhandsavgörandena fått.  Rubriker som, ”arbetsgivare får förbjuda slöja” eller ”EU-

domstolens slöjförbud kan påverka svenska fall” 98  kan vara vilseledande för en person som 

är okunnig inom området. Den risk för missuppfattning som finns har jag emellertid svårt att 

tro kommer påverka förekomsten av diskriminering i arbetslivet.  

 

																																																								
97 migrationsinfo.se, http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/ - hämtad 2017-04-27. 
98 Kollega.se, http://www.kollega.se/arbetsgivare-far-forbjuda-sloja - hämtad 2017-05-02., Svd.se, 
https://www.svd.se/eu-dom-tillater-slojforbud-pa-vissa-arbetsplatser - hämtad  2017-05-02.  
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I det franska målet framgick det att kvinnan blivit informerad om att det kunde uppstå 

problem om hon bar huvudduk vid kundkontakt. Enligt Danelius är det inte nödvändigt för 

arbetsgivaren att rätta sig efter en arbetstagares religiösa önskemål om tjänsten är organiserad 

på ett sätt som exempelvis kräver arbete vissa specifika dagar om det har klargjorts för 

medarbetaren innan den anställdes.99 Jag ställer mig frågande till Danelius påstående att det 

skulle göra någon skillnad om medarbetaren blir informerad innan anställning eller efter. 

Enligt 2 kap 1 § DiskL får en arbetsgivare inte diskriminera varken arbetssökande eller 

arbetstagare. Det var dock inte något som EU-domstolen framförde i sitt resonemang. 

 

En viktig aspekt att belysa är att trots EU-domstolen ansett att företag får upprätta en intern 

neutralitetspolicy som förbjuder huvudduk, utesluter inte det att indirekt diskriminering kan 

föreligga. Om policyn däremot är generellt utformad anses neutralitetspolicys vara legitima 

enligt EU-domstolen. Mitt råd är dock att arbetsgivare bör vara varsamma vid användandet av 

policys av detta slag. Om en arbetsgivare vill upprätta en neutralitetspolicy, trots dess risker, 

visar domarna att vissa omständigheter måste beaktas. För att en policy enligt EU-domstolen 

inte ska riskera att vara diskriminerande bör den ha ett berättigat mål och vara lämplig och 

nödvändig för att uppnå målet. Om en arbetsgivare trots riskerna vill ha en neutral arbetsplats 

bör en ovan nämnd skriftlig neutralitetspolicy upprättas, då domarna tydligt visar att en 

informell regel om neutralitet inte accepteras av EU-domstolen.  

 

I Dahlab mot Schweiz ansåg Europadomstolen att det var ett legitimt skäl att förbjuda en 

lärarinna att uttrycka sin religion genom en huvudduk när hon undervisade elever i 

grundskolan då de kunde bli religiöst influerade. 100  Jag ställer mig kritisk till det 

resonemanget. Att uttrycka sin religion genom kläder eller symboler tror jag istället kan bidra 

till ökad förståelse och öppenhet för olikheter. Att inte tillåta en lärare att ha på sig vad hon 

vill visar istället att olikheter inte accepteras. Däremot har jag viss förståelse för om läraren 

hade haft för avsikt att påverka barnen i en viss religiös riktning, vilket det dock framkom i 

domen att kvinnan inte hade haft. Jag har också förståelse för om huvudduken hade täckt hela 

ansiktet då det enligt min uppfattning kan försvåra inlärningen för barn där minspel och 

ansiktsuttryck kan vara en viktig del. 

 

																																																								
99 Danelius, 2015. 449f.  
100 Europadomstolens dom i Dahlab mot Schweiz den 15 februari 2001. 
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En intressant fråga är om domarna kan innebära att fler företag inför neutralitetspolicys i 

framtiden. I vissa länder kanske så kan vara fallet, men i Sverige tror jag istället att företag 

gärna visar att de eftersträvar mångfald. Det finns flera fördelar att eftersträva mångfald hos 

företag, schemaläggningen kan underlättas eftersom det blir större spridning på önskade 

lediga dagar, mångfald kan också bidra till nya kundgrupper, ökad förståelse för olikheter 

m.m. Att som arbetsgivare välja att införa en neutralitetspolicy anser jag talar för en oattraktiv 

arbetsplats där alla medarbetare inte välkomnas vilket jag tror kan komma att få negativa 

effekter på företagets lönsamhet på lång sikt. Det ska bli intressant att se hur de nationella 

domstolarna dömer. Oavsett vad de kommer fram till, kan man fråga sig vad som är moraliskt 

rätt och hur man som företag vill marknadsföra sig. 

 

Då det i skrivandets stund endast finns två domar om diskriminering på grund av religion i 

arbetslivet som avgjorts av EU-domstolen, hade det varit intressant att i framtiden jämföra 

domstolens resonemang i flera avgöranden för att kunna se om det går att utläsa ett mönster i 

gränsdragningen. Det hade också varit spännande att göra en empirisk undersökning om ett 

antal år för att se vilka effekterna av EU-domstolens avgöranden faktiskt blev.  
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