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Sammanfattning 

 
Religionsfriheten utgör en fundamental beståndsdel i ett demokratiskt samhälle. Trots 

frihetens särartade ställning behöver den begränsas för att inte kränka andra individers 

fri- och rättigheter. Individerna i samhället åtnjuter rätten till religion men även från 

religion. Balansgången mellan individernas intressen är vad som skapar kontroverser för 

manifesteringen av religiösa symboler. Syftet med uppsatsen var sålunda att utreda de 

religiösa symbolernas ställning i ett demokratiskt samhälle. Vi berörde även delar av 

den nutida samhällsdebatten kring religiösa symboler. Med hjälp av en traditionell 

juridisk metod analyserade vi Sveriges och Europakonventionens rättsliga regleringar 

av religiösa symboler inom religionsfriheten. Till följd av ett nästintill obefintligt 

svenskt praxis, utgjorde europeiskt praxis en betydande roll för utredningen av 

rättsområdet. Uppsatsen genererade i slutändan att det inte var möjligt att utröna ett 

generellt svar för religiösa symbolers ställning i ett demokratiskt samhälle. Således 

fastställde vi att religiösa symbolers ställning utifrån ett demokratiskt perspektiv 

varierade beroende på vilken demokratiskt stat man studerade. Symbolernas rättsliga 

ställning konstaterades inte heller vara konstant utan förändrades utifrån det 

demokratiska samhällets värdegrunder. 
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Förord 
 

Efter nästintill 3 års studier på rättvetenskapsprogrammet avslutar vi vår utbildning och 

våra studier vid Luleå tekniska universitet med denna uppsats om religiösa symboler 

och dess ställning utifrån ett demokratiskt perspektiv. Under uppsatsens gång har vi ena 

sekunden upplevt lycka för att i nästa känna förtvivlan. Men det skall understrykas att vi 

inte under några omständigheter har ångrat den möda vi lagt ner på uppsatsen. 

Ämnesvalet och rättsområdet har varit komplicerat att utreda på grund av dess relativt 

outforskade karaktär. Det har sporrat oss än mer till att genomföra en eminent uppsats. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla de som ställt upp för oss och uppmuntrat oss 

under skrivandet, framförallt våra flickvänner Amanda Andersson och Tea Dahlgren. 

Vi önskar att uppsatsen är lika givande för dig som läsare, som uppsatsen har varit för 

oss. 

 

Luleå, maj 2012 

Abdulhalik Talayhan  Olof Larsson 
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1. Inledning 

 
Religionsfrihet är ett begrepp som uppkom i mitten av 1800-talet.

1
 I nutidens 

demokratiska samhälle är religionsfriheten ett vedertaget begrepp i såväl nationell som 

internationell lagstiftning. Varje medlemsstat i Europakonventionen har ratificerat 

konventionen, som bland annat innebär ett gemensamt ställningstagande beträffande 

religionsfriheten. Tillkomsten av den Europeiska unionen har inneburit stora 

förändringar i Europa. Med öppnade gränser och en gemensam arbets- och 

handelspolitik har Europa blivit en smältdegel för olika religioner och kulturer. Den 

religiösa mångfalden frambringar nya utmaningar för religionsfriheten som sätts på sin 

spets och under lupp.  

 

Vi utsätts dagligen för religiösa manifestationer, frivilligt eller ofrivilligt. De religiösa 

manifestationerna utgörs till största delen av symboler, främst i form av klädesplagg 

eller smycken. Rätten att uttrycka och utöva en religion ställs mot rätten att undgå 

religion. Motsättningarna framtvingar en utveckling av religionsfrihetsregleringen. Det 

leder till att lagstiftare och domstolar tvingas avväga de olika intressena för att skapa 

harmoni mellan dem. Behöver religiösa symboler då begränsas för att återfå en balans i 

samhället och på vilka bevekelsegrunder har rättsorganen tillåtelse att begränsa 

symbolerna? 

 

Användandet av religiösa symboler har under de senaste åren skapat debatt i hela 

Europa.
2
 I synnerhet har de muslimska symbolerna varit föremål för diskussion.  I bland 

annat Schweiz, Frankrike, Belgien och Turkiet har begränsningar av religiösa symboler 

förekommit i högre utsträckning än i Sverige.
3
 Det är därför intressant att utreda hur 

Sverige förhåller sig till religiösa symboler utifrån deras nationella lagstiftning, men 

även vilket inflytande Europakonventionens artikel 9 har på nationell lagstiftning. Vad 

är det som medför att symboler begränsas i olika utsträckning? 

 

Uppsatsen avslutas med en analys kring begränsningar av religiösa symboler. Analysen 

kommer även innehålla ett avsnitt där vi diskuterar begränsningar av religiösa symboler 

utifrån ett demokratiskt perspektiv, med hänsyn till den aktuella debatt som pågår i 

Sverige och Europa. De perspektiv som berörs är bland annat jämlikhet mellan negativ 

och positiv religionsfrihet, om kristna symbolers särställning i Europa och religiösa 

symbolers inverkan på jämställdhet mellan man och kvinna.  

 

 

 

 

                                                           
1
 SOU 1999:9 s 43. 

2
 Läs bland annat http://europaportalen.se/2010/06/religiosa-symboler-kan-forbjudas (2012-04-03) 

3
 Svanberg s 13. 

http://europaportalen.se/2010/06/religiosa-symboler-kan-forbjudas
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda de religiösa symbolernas rättsliga ställning i ett 

demokratiskt samhälle. Frågeställningarna vi har valt att utgå ifrån i uppsatsen är: 

 

1. Under vilka förutsättningar kan användandet av religiösa symboler begränsas 

enligt Europakonventionens artikel 9 och RF 2:1? 

 1.1 Skyddas religiösa symboler av artikel 9 och RF 2:1? 

 1.2 Varför begränsas religiösa symboler i olika utsträckning? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Religionsfriheten är ett omfattande område, och innefattar många aspekter av religion 

och religiösa manifestationer. Vi har valt att avgränsa uppsatsen i syfte att få en tydlig 

genomgående struktur för att möjliggöra en fördjupning i de kärnpunkter vi finner 

relevanta i dagens samhälle, med hänsyn till religionsfriheten.  

 

De stommar uppsatsen vilar på är den svenska rätten och den europeiska rätten rörande 

religionsfrihet. Genomgående i uppsatsen har vi valt att inte ta hänsyn till svenska eller 

europeiska regleringar beträffande diskriminering, såsom diskrimineringslagstiftningen 

och artikel 14 i Europakonventionen. Istället kommer fokus läggas på RF:s reglering 

gällande religionsfriheten, närmare bestämt 2:1 6 p, samt den europeiska 

motsvarigheten i artikel 9 Europakonventionen. De ovannämnda avgränsningarna har en 

grundläggande betydelse för att utreda symbolernas ställning. Dels för symbolernas 

rättsliga ställning enligt nationell och internationell lag och dels de begränsningarna för 

religiösa manifestationer som regleras i rättskällorna. Tyngdpunkten i tydandet av 

religiösa symbolers ställning kommer utrönas främst ur Europakonventionens artikel 9. 

Religionsfriheten enligt Konventionen är den primära rättskällan och har i praxis 

prövats flertalet gånger. 

 

Stater utanför konventionens tillämpningsområde har lämnats utan hänsyn då de inte 

omfattas av konventionens bestämmelser gällande religionsfriheten. En utredning av 

utomstående regleringar skulle bli alltför omfattande.  

 

Symbolerna vi utreder är signifikativa för sikhiska, muslimska och kristna övertygelser. 

Vi utreder inte symbolernas teologiska samband, då uppsatsen blir allt för omfattande 

och utredning i det fallet skulle tendera till att bli bristfällig med hänsyn till vår ringa 

kunskap i ämnet. Det är symbolernas juridiska betydelse som utreds.  
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1.3 Metod och material 

 

I denna uppsats har en traditionell juridisk metod tillämpats. Uppsatsen bygger på 

studier av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten, propositioner och doktrin. Den 

svenska lagstiftningen kring religionsfrihet har bearbetats utifrån ett historiskt 

perspektiv.  Med hjälp av förarbeten, propositioner, lagtext och doktrin har vi kunnat 

utröna gällande rätt för religionsfriheten i Sverige.  

 

Den internationella lagstiftningen kring religionsfrihet har analyserats genom 

granskning av lagstiftning i form av artiklar, rättspraxis och doktrin. Artiklarna inom 

Europakonventionen är den primära rättskällan men är inte fullkomligt uttömmande. 

Rättspraxis inom Europakonventionen är den viktigaste rättskällan, i synnerhet för 

religionsfriheten. Därför har stor vikt lagts vid tolkning av domstolsavgöranden i 

Kommissionen och Europadomstolen. Vid citering av europeiskt praxis har vi inte 

översatt domstolarnas anföranden från engelska till svenska, detta i avsikt att minimera 

risken för felaktiga översättningar som ändrar innebörden av lydelserna. Beträffande 

artiklar har vi valt den svenska översättningen då vi anser att översättningarna är 

korrekta och finns publicerade i flera legitima källor. De domar vi har valt att analysera 

är omtalade och citerade i litteraturen. Materialet från dessa domar finns tillgängliga på 

Europakonventions hemsida i form av elektroniska dokument. Vissa rättsfall saknar 

utförliga protokoll för hänvisning av paragrafer eller sidor vilket medför svårigheter för 

oss i källhänvisningen. Vi kommer därför i dessa mål referera till rättsfallet i sin helhet. 

 

Doktrin har använts för att utröna empirisk fakta men likaså för tydandet av rättsliga 

teorier utifrån den europarättsliga praxisen. Den litteratur som huvudsakligen har 

bearbetas i den rättsliga teoriutredningen är Gunner, Danelius, Fahlbeck och Cameron.
4
  

 

Artiklarna har valts för att spegla en aktuell och nyanserad infallsvinkel på 

religionsfriheten. Valet av artiklar har gjorts med ett kritiskt förhållningssätt om insikten 

att artiklar kan sakna vetenskaplig grund. Vi har använt oss av boken "Att skriva 

juridik” för att frambringa en enhetlig struktur med notsystem, stavning, citering och 

källförteckning etcetera. 

 

Arbetsfördelning under uppsatsprocessen har sett ut på olika beroende på kapitel och 

avsnitt. Kapitel 1 har utarbetats gemensamt. Abdulhalik har ansvarat för kapitel 2 och 

Olof har ansvarat för kapitel 3. Kapitel 4 och 5 har skrivits gemensamt då dessa kapitel 

har varit grundläggande för vårt syfte. Framförallt kommentarer och analyser har vi 

ansett kräva flera infallsvinklar och därför har ett samarbete mellan oss underlättat 

skrivandet.  

 

                                                           
4
 Cameron, I, “An introduction to the European convention on human rights", Danelius, H, "Mänskliga 

rättigheter i europeisk praxis - En kommentar till Europakonvention om de mänskliga rättigheterna",  
Fahlbeck, R, "Ora et labora. Bed och arbeta - Om religionsfrihet i arbetsliv och skola", Gunner, G, Namli, 
E, "Alla värde och lika rätt - Perspektiv på mänskliga rättigheter". 
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1.4 Disposition 

 

Första kapitlet består av en inledning innehållande syfte och frågeställning, metod och 

material och definitioner av relevanta begrepp. Efterföljande kapitel behandlar den 

empiriska bakgrunden till religionsfriheten i Sverige ur ett historiskt perspektiv, med en 

avslutande granskning av gällande rätt i nutid.  

 

Kapitel tre inleds med en kort bakgrund till Europakonventionen och Europadomstolen. 

I samma kapitel kommer även artikel 9 i Europakonvention att behandlas och beskrivas. 

Där beskriver vi den negativa och positiva religionsfriheten samt forum internum, forum 

externum och Arrowsmith-principen. Kapitel tre avslutas med en beskrivning av 

principen om tolkningsföreträde, så kallad margin of appreciation. I kapitel tre kommer 

delvis den första frågeställningen att bli besvarad. I Kapitel fyra genomförs en 

rättsfallstudie på nationella respektive internationella rättsfall. Urvalet av rättsfall har 

gjorts i utifrån dess relevans till det uppställda syftet i uppsatsen. Varje rättsfall 

summeras med en kortfattad kommentar på de aspekter som vi bedömer är viktiga för 

rättsfallets prejudicerande effekt.  

 

Uppsatsen avslutas med ett analyskapitel innehållande avslutande kommentarer. I 

kapitlet kommer samtliga frågeställningar besvaras och analyseras utifrån egna åsikter 

och doktrin. Där redogör vi för det gällande rättsläget och analyserar de religiösa 

symbolernas begränsningar. Kapitlet innefattar även en analys av religiösa symbolers 

ställning utifrån olika perspektiv i det demokratiska samhället. Analysen inbegriper 

även en framtidsutblick för religiösa symbolers ställning i Sverige och inom 

Europakonventionen. Vi framför även en avslutande kommentar där vi kortfattat 

redogör för resultatet i uppsatsen utifrån syftet. 

 

1.5 Definitioner 

 

Kapitlet avser att redogöra för vissa relevanta begrepp som flitigt kommer att använda i 

uppsatsen. I syfte att ge läsaren en ökad förståelse för vad som avses i sammanhanget, 

men även för att eliminera eventuella terminologiska missförstånd.  

 

1.5.1 Demokratiskt samhälle 

 

Ordet demokrati härstammar från grekiskan och är en sammanfogning av demos, folket, 

och kratein, styre, som tillsammans bildar ordet folkstyre.
5
 Begreppet demokrati är vitt, 

mångtydigt och svårdefinierat. Helt klart är att de allmänna grunderna för demokrati 

brukar anges till, dels allmänna val med lika rösträtt och dels upprätthållandet av de 

grundläggande fri- och rättigheterna, däri religionsfrihet innefattas.
6
 Med vår definition 

av ett demokratiskt samhälle i uppsatsen menar vi statens och medborgarnas respekt för 

alla människors grundläggande fri- och rättigheter. 

                                                           
5
 www.ne.se sökord: "demokrati" (2012-04-12). 

6
 SOU 1999:9 s 67. 
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1.5.2 Symboler 

 

Ordet symbol kommer från grekiskans sy´mbolon och betyder kännetecken, 

igenkänningstecken.
7
 I de flesta religioner förekommer symboliska uttryckssätt, bilder, 

föremål, sakramentala handlingar etcetera, som medel för att åskådliggöra och 

förkroppsliga det andliga. Med religiösa symboler, åsyftar vi ordets rättsliga betydelse 

och inte ordets teologiska innebörd. Diskussionen kring symboler kommer i delar av 

uppsatsen inrymmas i begreppet manifestation, där ingår även praktiska utövningar av 

religion såsom gudstjänst och utbildning.
8
 

 

  

                                                           
7
 www.ne.se sökord "symbol" (2012-04-19). 

8
 Lautsi v. Italy para 55. 
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2. Religionsfrihetens nationella instrument 

 
2.1 Religionsfrihetens framväxt i Sverige ur ett historiskt perspektiv 

 

Religionsfrihet är idag är en rättighet som betraktas som en självklarhet och en absolut 

nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.
9
  Religionsfriheten har dock genom tiden inte 

visat sig vara lika självklar och orubbad. Den svenska och europeiska historien påvisar 

att religiös tolerans varit ett ovanligt fenomen.  Historien vittnar om att religionen i 

allmänhet inte ansetts som en privatsak, utan som ett djupliggande kultur- och 

samhällsmönster.  Religiösa minoriteter och vad som kunde uppfattas som kätterska 

avvikelser har genom tiderna förföljts i den kristna världen, inte sällan hänsynslöst med 

massflykt eller folkmordsliknande massakrer till följd.
10

  De religiösa avvikelser som av 

och till uppstått har ansetts som ett hot mot samhällets existens, långt utanför den 

enskildes egen intressesfär, och har därför inte betraktats som en privatsak.
11

 Strävan 

efter en enhetlig trosuppfattning framgår också av de inledande stadgandena till 

Sveriges första RF, med ord som återkom med små ändringar från 1634 till 1772: 

”Enighet i religion och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste grundvalen till ett 

lovligt, samdräktigt och varaktigt regemente".
12

  

 

 

2.1.1 Stat och religion 

 

Från 1593 till mitten av 1700-talet ansågs religiös enighet, inom den evangeliska-

lutherska bekännelsen, vara den viktigaste grunden för statens bestånd. Konungen och 

riksdagen enades därför i en strävan att trygga den lutherska enhetskyrkans existens. Ett 

väsentligt mål var att förhindra främmande trosanhängare eller, i vart fall religiöst 

avvikande strömningar, att vinna anhängare i riket.
13

 

 

Den enda trosuppfattning som var legitim, enligt 1686 års kyrkolag, var den rena 

evangeliska läran.
 
Avfall och villfarande meningar avfärdades och straffades med 

landsförvisning.
14

 Ett konkret exempel på detta var när en judisk församling bildades 

1685. Statsmakten straffade detta initiativ med att upplösa församlingen och 

landsförvisa judarna.
15

  

 

Emellertid kom undantag att göras för reformerta kristna, framför allt holländare och 

valloner, även om de också motarbetades och utsattes för hårt tryck från prästerskapets 

sida. Den bakomliggande orsaken till att undantag gjordes var främst av ekonomiska 

                                                           
9
 Fahlbeck s 139. Jfr Kokkinakis v. Greece. 

10
 Svanberg s 9. 

11
 Svanberg s 9. 

12
 Sterzel SvJT 1974 s 269. 

13
 SOU 1964:13 s 547. 

14
 SOU 1964:13 s 547. 

15
 SOU 1999:9 s 43. 
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skäl, då de reformerta användes som arbetskraft.
16

  Trots att de reformerta undantogs 

krävde starka röster att barnen till de reformerta skulle tvångsomhändertas och fostras i 

den ”rätta lutherska läran”. De främmande trosbekännare som därmed bosatte sig i 

Sverige var tvungna att döpa sig i den lutherska kyrkan. Konverteringar var sålunda ett 

vanligt fenomen under 1600- och 1700-talet.
17

  

 

Under  1770-talet värnades individens fri- och rättigheter, åtminstone i teorin.  

Reformeringen ledde sedermera till att Sverige kunde säkerställa främmande 

religionsbekännare
18

 religionsfrihet i landet, dock med vissa förbehåll.
19

 De främmande 

religionsbekännarnas förhållande reglerades av 1781 års toleransedikt beträffande 

katolikerna och 1782 års judereglemente rörande judarna.  De religiösa minoriteternas 

handlingsramar var emellertid åtstramade, bland annat fick judarna endast mot vederlag 

rätt till egen gudstjänsteutövning. Judarna fick vidare enbart bosätta sig på utvalda 

platser och inte heller ingå äktenskap med icke-judar.
20

 

 

Under 1800-talet slog liberalismen rot och detta medförde en förändrad syn på 

religionsfriheten.  I 1809 års regeringsform stadgades religionsfriheten i 16 § där det 

framgick att konungen bör ”…ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var 

och en vid en fri utövning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets 

lugn eller förargelse åstadkommer”. Det var trots stadgandet i 16§ 1809 års 

regeringsform alltjämt otillåtet för svenskar att lämna den svenska kyrkan.
 21

 I slutet av 

1850-talet och framåt vidtogs aktioner från staten, som utgjorde viktiga anhalter på 

vägen till religionsfrihet i Sverige. År 1858 avskaffades det så kallade 

konventikelplakatet, enligt vilken det var förbjudet att anordna bland annat gudstjänster 

och delta i sådana, som enligt staten ansågs vara avvikande religionsbekännelser. 

Progressen stagnerades inte utan tvärtom, en allt mer liberalt betonad lagstiftning 

stiftades successivt på området. År 1860 och 1873
22

 gavs medlemmar i svenska kyrkan 

rätt att utträda ur statskyrkan, dock med förbehållet att ansluta sig till och offentligt 

utöva sin religion i någon av de församlingar som erkänts av kungen. Denna frihet 

möjliggjordes genom förordningen om främmande trosbekännare och deras 

religionsövning (dissenterlagen).
23

 

 

År 1860 uppskattades antalet främmande trosbekännare till 1680 st.
24

 Det var en 

omöjlighet för svenskar att övergå till ett icke-kristet samfund eller stå utanför något 

samfund, denna rigiditet kvarstod fram till mitten av 1900-talet.
25

De religiösa 

förändringarna som kom att ske i det svenska samhället grundades i att religionen som 
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ideologi förlorat fäste i det offentliga livet. Statens och kyrkans inflytande över 

religionsfriheten avtog successivt. Det berodde på de förändringar som sekulariseringen 

och pluralismen förde med sig under 1900-talet och banade väg för en livlig debatt 

beträffande religionsfrihetsfrågan.
26

  

 

 

2.1.2 Religionsfrihetslagen 1951 

 

Det sista steget till en närmast absolut religionsfrihet inträffade i samband med 

Religionsfrihetslagen (1951:680). Reformeringen var avsedd att anpassa 

religionsfriheten till samhällets värderingar. Det tidigare förbehållet som stadgades vid 

utträde ur svenska kyrkan hävdes, det var således fritt att lämna den svenska kyrkan 

utan inskränkningar.
27

  

 

Av religionsfrihetslagen stadgades bland annat följande: 

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

lugn eller åstadkommer allmän förargelse. 

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

sammansluta sig med andra. 

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

stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde. 

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

bestämmelse vare utan verkan. Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, 

sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst. 

 

Lagen upphörde till förmån för två nya lagar som togs i bruk, den 1 jan 2000, i samband 

med att staten och kyrkan skiljdes åt.  Lagarna som träde i kraft var, lag (1998:1591) om 

Svenska kyrkan, som reglerade förhållandet för Svenska kyrkan, samt lag (1998:1593) 

om trossamfund som stadgade övriga samfund.
28

 

 

2.1.3 Gällande rätt idag 

 

Genom 1974 års RF stadgades den absoluta religions- och trosfriheten.
29

 Rättigheterna 

är vidare fastslagna i FN:s  universella deklaration om mänskliga rättigheter, och den 

internationella konvention från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter.
30

 

Religionsfriheten är även fastställd i Europakonventionens artikel 9.
31

 

 

Enligt RF 2:1 6 p är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad 

”…religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” 

Enligt förarbetena till RF innefattar religionsfriheten, friheten att hysa en viss religiös 
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tro med tillhörande utövning för vad religionen påbjuder. Religionsfriheten innefattar 

även rätten att ta del av och sprida religiös förkunnelse, att anordna och delta i 

gudstjänster samt att bilda och medverka i religiösa samfund.
32

 Religionsfrihet är en 

opinionsfrihet som tillsammans med de övriga friheterna är stadgade i RF 2:1. 

Opinionsfriheterna kategoriseras i en positiv respektive negativ opinionsfrihet. Den 

positiva opinionsfriheten avseende religionsfrihet är rätten till de olika friheterna som 

religionsfriheten medför(utöva, trosfrihet). Den negativa opinionsfriheten är rätten att 

stå utan religiös tro.
33

 

 

Religionsfriheten har kommit att betecknas som en absolut rättighet då den ej kan 

begränsas genom lag. De övriga fri- och rättigheterna som framgår av RF 2:1 får 

begränsas genom lag med stöd av bestämmelserna i RF 2:20.
34

 Religionsfriheten är som 

ovan nämnt orubbad men trots dess särartade ställning föreligger det begränsningar. 

Våra fri- och rättigheter kan begränsas om de används på ett för ett demokratiskt 

samhälle icke godtagbart sätt. Med detta menas att det inte är tillåtet att kränka andras 

fri- och rättigheter i religionens namn, vidare får inte svensk rätt åsidosättas med 

hänvisning till vad religionen påbjuder.
35

 Det är således inte tillåtet med polygami, vissa 

slaktmetoder eller vägran att låta barn få viss medicinsk vård etc.
36

 I realiteten 

beträffande religionsfriheten RF 2:1 6p har lagen, sedan den infördes i 1974 års RF, 

prövats fåtalet gånger i domstol.
37

 Istället har andra lagar som exempelvis 

djurskyddslagen trätt in när det gäller regler för religiöst motiverad slakt.
38

  

 

Religionsfriheten problematiseras då de religiösa gemenskaperna upplever att de 

religiösa riterna är en central del i deras religionsutövande men som begränsas genom 

lag.
39

 I bedömning av huruvida manifestationer skall inrymmas under religionsfriheten, 

och därmed åtnjuta det skydd som religionsfriheten innebär, görs en avvägning mellan 

olika intressen i samhället som begränsar våra fri- och rättigheter, däribland 

religionsfriheten. Det är ett känsligt spörsmål för många, vilket medför komplikationer i 

gränsdragningen mellan frihet och begränsning. Det är många viljor och faktorer som 

måste tas i beaktande.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det svenska regelverket gällande religionsfriheten 

innebär att religiösa manifestationer är underkastad alla de begränsningar som kan göras 

av de övriga opinionsfriheterna reglerade i 2:1 RF.
40

 Det som står klart är att 

religionsfriheten är absolut vad gäller tankarnas frihet och trosfrihet och sällan anpassat 

till praktiskt rättsliv.
41
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3. Religionsfrihetens internationella instrument 

 
3.1 Europakonventionen 

 

 

3.1.1 Bakgrund och tillkomst 

 

Andra världskriget påvisade att allmän rösträtt och demokratiska beslutsprocesser inte 

är en tillräcklig förutsättning för att ett demokratiskt statsskick skall fortgå.
42

 

Reaktionen mot dessa demokratiska övergrepp föranledde naturrättsliga tankar om ett 

gemensamt konstitutionellt skydd för mänskliga fri och rättigheter i Europa.
43

 

Europarådet bildades därför i efterdyningar av andra världskriget och undertecknades i 

London den 5 maj 1949 utav Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Irland, 

Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige.
44

 Europarådet utformade 

Europakonventionen, som stod klart att undertecknas den 2 maj 1950 och trädde i kraft 

den 3 september 1953.
45

 Syftet med Europakonventionen var att utforma effektiva 

garantier och skydd för individers mänskliga rättigheter. Grundpelarna i 

Europakonventionen bygger på den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter 

som antogs den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling. FN:s deklaration var inte 

rättsligt förpliktande, och saknade bestämmelser om internationell övervakning av 

medlemsstaterna som antagit deklarationen.
46

 Europakonventionen blev då ett 

föregångsexempel för skyddet av mänskliga rättigheter. Den Europeiska domstolen för 

mänskliga rättigheter i Strasbourg blev huvudsäte för ett starkt juridiskt maskineri med 

uppdrag att säkerställa efterlevnaden av Europakonventionen.
47

  

 

Europakonventionen är en sluten konvention och kan endast tillträdas av medlemmar i 

Europarådet.
48

 För att en stat skall bli medlem i Europarådet måste den uppfylla 

särskilda villkor. Antalet medlemsländer inom Europarådet har idag vuxit till 46 

stater.
49

 Konventionen är uppdelad i tre delar. Den första delen består av artiklarna 2-18 

och förklarar de grundläggande rättigheterna. Andra delen omfattas av artikel 19-51 och 

anger bland annat Europadomstolens processuella tillvägagångssätt och juridiska 

befogenheter vid rättsprövning. Artikel 52-59 är den tredje delen av konventionen som 

fastställer kompletterande och hjälpande artiklar, i form av formalia för stadgandet av 

nytillkomna tillägg och reservationer.
50
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3.1.2 Europadomstolens roll 

 

Vid konventionsstarten 1950 var domstolsprövningen uppdelad mellan Kommissionen 

och Europadomstolen. Organen arbetade självständigt gentemot varandra med en 

femtioprocentig arbetstakt.
51

 Kommissionens roll var att inhämta klagomål från 

individer eller grupper av individer, som ansågs ha berövats sina mänskliga rättigheter 

enligt Europakonventionens artiklar. Efter att ha inhämtat klagomål beslutade 

Kommissionen om huruvida kränkningen stod i strid med Europakonventionen. Om 

kränkning av Europakonventionen förelåg, möjliggjordes ett prima-facie fall mot staten. 

Vid ett prima-facie fall hade Kommissionen till uppgift att klarlägga fakta samt 

undersöka vilken lagstiftning som skulle aktualiseras i det specifika fallet.
 52

 Under 

rättsutredningen, hade Kommissionen som uppdrag att framarbeta en förlikning mellan 

stat och berörda individer. Om en förlikning inte uppnåddes, ålåg det Kommissionen att 

utreda och framställa en rapport till Europeiska ministerrådet angående käromålet. Efter 

att rapporten skickats till Europeiska ministerrådet åtnjöt den berörda staten eller 

Kommissionen 3 månaders tidsfrist till ett överklagande i Europadomstolen. I de fall 

tidsfristen löpt ut blev Europeiska ministerrådets beslut bindande.
53

  

 

När tillägg 8 tillkom överrumplades Kommissionen av ansökningar. År 1993 mottogs 

över 8000 ansökningar. Domstolsprocesser, från ansökan till domslut, tog 

genomsnittligen ca 5 år på grund av underbemanningen.
54

 Europadomstolen fick en ny 

skepnad genom det elfte tilläggsprotokollet som trädde i kraft den 1 november 1998. 

Europadomstolen blev med det elfte tillägget en heltidsarbetande domstol och övertog 

då Kommissionens arbetsuppgifter.
55

 Kommissionens domslut är dock fortfarande 

bindande och vägledande praxis inom konventionen för de mänskliga rättigheterna.
56

  

 

 

3.2 Religionsfrihet i Europakonventionen 

 

 

3.2.1 Artikel 9 

 

Artikel 9 i Europakonventionen var en del av den grundkonvention som tillkom 1953. 

Artikeln reglerar det primära skyddet för religionsfriheten inom Europakonventionen 

och är uppdelad i två stycken. Första stycket redogör för skyddet av religionsfriheten 

och det andra stycket medger de inskränkningarna eller begränsningar som kan göras av 

religionsfriheten. Av artikel 9 framgår följande: 
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Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet  

 

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 inskränkningar 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn 

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

till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

 

I artikel 9 skyddas tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
57

 Begreppen är 

allmänna och saknar en precis innerbörd. I praxis har Kommissionen anfört att artikel 9 

"is essentially destined to protect religions, or theories on philosophical or ideological 

universal values".
58

 Kommissionen anför att allmängiltiga teorier skall skyddas enligt 

artikel 9. Innebörden av begreppet "övertygelse" i artikel 2 fastställdes i målet Campbell 

and Cossans v. United Kingdom och ansågs betyda "attain a certain level of cogency, 

seriousness, cohesion and importance".
59

 Samma formulering användes sedan i målet 

Blumberg v. Germany för att förklara begreppet "tro" i artikel 9. Europadomstolens 

användning av begrepp tyder på att formuleringen i artikel 2 är tillämplig på artikel 9.
60

 

Domstolens fastställande skapar prejudikat för skyddet av övertygelser inom artikel 9.  

 

Vilka övertygelser omfattas av artikel 9? I praxis har det framkommit att alla 

världsreligioner omfattas. Även ateism, kommunism och sjundedagsadventism inryms 

under begreppet övertygelser enligt artikel 9.
61

 I målet Farrant v. United Kingdom tog 

Kommissionen ställning till begreppet religion. Målet behandlar en frihetsberövad 

person som ansåg sig berättigad att manifestera sin religion Wicca. För att Wicca-

religionen skulle betraktas som en övertygelse enligt artikel 9, menade Kommissionen 

att "any facts making it possible to establish the existence of the Wicca religion".
62

 Med 

uttalandet åsyftar Kommissionen, att en övertygelse skall vara omskriven i litteratur 

eller liknande källor.
63

 Kommissionen fortsätter sitt anförande med att "there must, in 

any particular case, at least be an identifiable religion".
64

 Identifierbar religion innebär 

att man måste kunna stödja religionen med konkreta hänvisningar, till exempelvis 

religiösa skrifter.
65

 Praxis angående religionsfriheten är inte ämnad att bedöma 
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åsikternas hållbarhet, värde eller relevans. Skyddet skall tillämpas strikt neutralt, vilket 

innebär att om en åsikt uppfyller kriterierna för att vara en religion enligt artikel 9, (dels 

kriteriet om allmängiltiga teorier och inneboende styrka, allvar, sammanhållning och 

betydelse) skall övertygelsen skyddas av religionsfriheten, oavsett sitt innehåll.
66

 

 

 

3.2.2 Forum internum, forum externum och Arrowsmith-principen 

 

Religionsfriheten kan sägas omfatta en tredelad konstruktion. Forum internum kan 

benämnas som den första beståndsdelen och innefattar själva åsikten. Den andra 

beståndsdelen kallas forum externum och avser uttryck för åsikten i form av 

manifestation. Den tredje åsikten utgörs av Arrowsmith-principen. Arrowsmith-

principen kan sägas falla utanför skyddet av åsikter och uttryck enligt artikel 9.
67

  

 

Det har i praxis uttryckts att religionsfriheten är en fråga om det enskilda samvetet och 

att bestämmelsen främst skyddar privata och personliga övertygelser.
68

 Inom praxis har 

dessa uttryck blivit grunden för den inre kärnan som har kommit att kallas forum 

internum. Här skyddas den religiösa övertygelsen, både i positiv och negativ form, med 

bestämda uppfattning om deras övertygelse. Forum internum är okränkbar, en absolut 

rättighet och inga begränsningar är tillåtna. I praktiken innebär det att religionsfrihetens 

inre kärna har det högsta värdet i Europakonventionen och kan inte inskränkas av något 

konventionslands regler, förfaranden, lagar eller grundlagar.
69

 

 

Forum externum innefattas av religiösa manifestationer utifrån ordalydelsen i artikel 

9(1), gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
70

 För att forum externum skall 

föreligga måste det finns ett sambandskrav mellan religion och manifestation. I 

Arrowsmith v. United kingdom har Europadomstolen utarbetat en princip som innebär 

att forum externum skall föreligga om religionen och manifestationen är "intimately 

linked"(mycket nära förbundna).
71

 Begreppet mycket nära förbundna förklaras vidare i 

praxis som "closely linked to these matters such as acts of worship or devotion forming 

a part of the practice of a religion or belief in a generally accepted form".
72

 Stadgandet 

innebär att manifestationen skall bedömas utifrån ett objektivt synsätt med individers 

generella uppfattningar som grund.  

 

Det finns omständigheter där manifestationer ligger utanför det så kallade mycket nära 

förbundna, fastän den enskilde uppfattar manifestationen som en del av sin religion.
73

 

Europadomstolen beskriver manifestationen som "motivated or influenced by a religion 

or belief.", vilket innebär att manifestationen tillhör religionsfriheten trots att den i 
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teorin ligger utanför konventionen. Principens tillämpande i praktiken innebär att 

Europadomstolen tillmäter den enskildes egna åsikter i bedömningen, istället för att 

använda ett objektivt synsätt i bedömningen av det mycket nära förbundna sambandet. 

Beträffande praxis har Europadomstolen i fyra fall uppmärksammat begreppet mycket 

nära förbundna.
74

 Det har inte framställts några generella riktlinjer för hur 

bedömningen skall genomföras och vad domstolen skall ta hänsyn till i avvägningen. I 

fallen Karaduman v. Turkey,  Leyla v. Turkey, Kurthulmus v. Turkey och Dogru v. 

France, uttalades inte något resonemang om varför slöjan skulle anses ha ett erforderligt 

samband. Domstolarna avgjorde målen med antagandet att det erforderliga sambandet 

förelåg. De har i målen varit fåordiga i motiveringen till ställningstagandet.
75

  

 

 

3.2.3 Negativ och positiv rättighet 

 

Den primära funktionen för mänskliga rättigheter anses vara förmågan att garantera 

människans värdighet och att bekräfta varje människas unika värde.
76

 Skyddet för de 

mänskliga rättigheterna kan delas upp i negativa rättigheter och positiva rättigheter. 

Negativa rättigheter innebär att människor inte skall bli utsatta för orimliga 

begränsningar och orimlig kontroll från maktens eller andra människors sida. De 

positiva rättigheterna innebär i sin tur att människor skall ha rätt till vissa villkor för att 

kunna leva ett värdigt liv.
77

 

 

Utgångspunkten i artikel 9(1) torde vara rätten att åtnjuta religionsfrihet som en form av 

åsiktsfrihet, frihet till religion. Friheten omfattar i första hand rätten att inneha bestämda 

åsikter i ett religiöst avseende. Det innefattar även rätten att konvertera till en annan 

religion och lämna en religion. Rättigheterna inryms i begreppet forum internum.
78

 

Artikel 9(1) omfattas vidare av rättigheten att "utöva sin religion eller tro genom 

gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer". Det möjliggör att religiösa 

manifestationer skyddas av religionsfriheten. Denna del i artikel 9(1) faller under 

begreppet forum externum. Rätten att åtnjuta religionsfrihet och rätten att utöva  religion 

som beskrivits ovan hör till den positiva religionsfriheten.
79

 

 

Tidigare beskrevs artikel 9(1) som ett skydd för religionsfriheten, en frihet av åsikt och 

religiös övertygelse. Inom artikel 9(1) nämns även tanke- och samvetsfriheten vid sidan 

av religionsfriheten. Artikelns ordalydelse möjliggör en motsatt frihet från den positiva 

religionsfriheten, benämnts som negativ religionsfrihet. Rättigheten medför en frihet att 

ansluta sig till valfri religion eller att leva med en ateistisk livsåskådning.
80

 Inom den 
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negativa religionsfriheten ingår även rätten att inte vilja veta av någon religion och att 

inte behöva utsättas för andra religiösa uttrycksformer.
81

  

 

Målet Kokkinakis v. Greece är av särskild betydelse, dels i frågan om negativ kontra 

positiv religionsfrihet och dels för att det var det första målet beträffande religionsfrihet 

enligt artikel 9 som prövades av Europadomstolen.
82

 Herr Kokkinakis var medlem i 

Jehovas Vittnen och manifesterade sin religion genom predikan, vilket ledde till att han 

greps för brottet proselytism, som i grekisk lag innebar att man inte fick "påverka annan 

person i dennes trosuppfattning genom erbjudande av förmåner eller med utnyttjande 

av hans brist på erfarenhet eller mognad".
83

  Europadomstolen prövade bland annat om 

Kokkinakis handlingar inrymdes under hans positiva religionsfrihet eller om han 

kränkte andras negativa religionsfrihet. Det inledande och möjligen viktigaste uttalandet 

Europadomstolen anförde, var att "as enshrined in article 9, freedom of thought, 

consciense and religion is one of the foundations of a democratic society".
84

 Det som 

Europadomstolen vidare fastställde var att religionsfriheten är lika betydelsefull för 

religiöst troende, som för ateister, agnostiker, skeptiker och oberoende.
85

 

Europadomstolens konstaterande förtydligade att den negativa rätten och den positiva 

rätten är jämbördiga.
86

 I målet kunde Europadomstolen även konstatera att artikel 9 

innefattar rätten att påverka andra genom religiös predikan, med reservationer för 

tillgrep som våld eller manipulation vid förkunnelsetillfället.
87

 I målet hade Kokkinakis 

inte praktiserat några av de presumtionsbrytande medlen för religiös predikan. 

Greklands lagstiftning angående proselytism ansågs således strida mot artikel 9. Lagen 

utgjorde en oproportionerlig inskränkning i religionsfrihet och att inskränkningen inte 

ansågs vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.
88

 Kokkinakis v Greece har blivit en 

utarbetad princip som har tillämpats i flertalet mål i Europadomstolen och  i NJA 2005 

s. 805, se avsnitt 3.4. 

 

I praxis har den negativa religionsfriheten tydligt markerats. I fallet Lautsi v. Italy 

prövades den negativa religionsfriheten. Rättsfrågan i målet var huruvida religiösa 

krucifix i offentliga skolor i Italien kränkte den negativa religionsfriheten för elever och 

deras föräldrar.
89

 Europadomstolen ansåg att ett otillåtet intrång i den negativa 

religionsfriheten hade ägt rum.
90

 I ett utdrag ur domen anförde Europadomstolen att 

"Negative freedom of religion is not restricted to the absence of religious services or 

religious education. It extends to practices and symbols expressing, in particular or in 

general, a belief, a religion or atheism. That negative right deserves special protection 

if it is the State which expresses a belief and dissenters are placed in a situation from 
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which they cannot extract themselves if not by making disproportionate efforts and acts 

of sacrifice."
91

 Målet klargjorde att den negativa religionsfriheten inte endast inryms av 

gudstjänster eller religiös undervisning utan även av handlingar och symboler. Vidare 

fastslogs att den negativa religionsfriheten skall skydda att individer  utsätts för andras 

religiösa manifestationer, i synnerhet om det är staten som uttrycker en övertygelse. 

Europadomstolen anser att bedömningen av symbolers tillräknelighet som en 

manifestation beror på hur synligt de framställts och hur de kan undvikas av individer 

som inte vill ta del av symbolerna. En utförligare analys av Lautsi v. Italy återfinns i 

avsnitt 4.2.5. 

 

3.2.4 Margin of appreciation  

 

Europadomstolen är som tidigare nämnts ett konrollorgan med uppgift att övervaka 

Europakonventions efterlevnad bland konventionsstaterna. Syftet är inte att överpröva 

de nationella avgörandena. Det beror på att det i vissa fall föreligger omständigheter 

som medför att de nationella domstolarna har bättre förutsättningar till ett rättssäkert 

domslut. De bidragande orsakerna till att de nationella domstolarna har överordnade 

förutsättningar, är att de kan pröva bevisningen i målet och att de ofta har ett bättre 

underlag
92

 till beslutet. Respekten för de nationella domstolarna är även det ett skäl till 

att stater åtnjuter en viss margin of appreciation.
93

 Europadomstolen har därmed varit 

återhållsam i att överpröva nationella domslut och förlitar sig på att de nationella 

avgörandena skett på ett korrekt sätt innan de hamnat under Europadomstolens 

jurisdiktion.
94

 

 

I artikel 9(2) lämnas utrymme för begränsningar i religionsfriheten. Förutsättningen för 

att en begränsning skall komma till stånd och vara förenlig med artikel 9(2) är att 

begränsningen skall vara nödvändig för upprätthållandet av ett demokratiskt samhälle. 

Vid bedömning om åtgärden är nödvändig anses de nationella domstolarna åtnjuta en 

margin of appreciation. Om de nationella domstolarna har ansett ett ingrepp nödvändigt 

och ingreppet är relevant, tillräckligt och i proportion till syftet, har Europadomstolen 

godtagit detta utan att göra en egen ny värdering.
95

 Kravet för att inskränka 

religionsfriheten enligt artikel 9(2) är att begränsningen föreskrivs i nationell 

lagstiftning. Lagstödskravet är uppdelat i två rekvisit, det ena är att lagen måste vara 

tillgänglig och det andra är att lagen skall vara förutsebar för individerna.
96

 

 

Margin of appreciation kan sålunda tillämpas som en prövningsrätt. Prövningsrätten 

innebär en viss handlingsfrihet för nationerna, att på en statlig nivå forma lagar inom 

ramen för vad artikel 9(2) påbjuder. Tolkningsregeln margin of appreciation ändras 

kontinuerligt i och med Europadomstolens tolkningar och dess förhållande till de 
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enskilda staterna.  Margin of appreciation är således ett tolkningsmönster som saknar en 

fast ram, vilket just är syftet med förfarandet, enligt Europadomstolen. Tolkningsregeln 

är inte helt okontroversiell då Europadomstolen inte meddelat några generella 

bestämmelser för hur principen skall tillämpas.
97

 

 

Ett kontroversiellt och debatterat fall var när Frankrike tillkännagavs margin of 

appreciation och därmed kunde förbjuda bärandet av viss muslimsk klädsel på 

offentliga platser.
98

 

 

 

3.3 Religionsfriheten inom FN 

 

Här beskrivs kortfattat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter och dess skydd för 

religionsfriheten. Förenta Nationernas deklaration undertecknades den 26 juni 1945 och 

infördes 1948. Deklarationen är just en deklaration vilket innebär att den inte är 

folkrättsligt bindande på samma sätt som en konvention. Ändå har deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna genom sin centrala, unika och universella ställning, ansetts 

uppnått en ställning som sedvanerätt och har ett stort inflytande för de mänskliga 

rättigheternas ställning i det moderna samhället.
99

  

 

1948 års artikel 18 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder: 

 

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 

frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt 

eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, 

gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.  

 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter antogs av FN:s 

generalförsamling den 16 september 1966. Förändringarna som skett från 1948 till 1966 

är att manifestationer numera tillåts att begränsas. En annan ordalydelse som har 

reformerats är "frihet att bekänna sig till eller antaga en religion eller tro.", vilket 

innebär att ändra religion eller trosuppfattning.
100

 

 

Konventionen har även inrättat en kommitté som skall lämna rapporter om åtgärder och 

framsteg vad gäller konventionens rättigheter. Kommittén har förtydligat konventionens 

ställning till ordalydelsen "utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, iakttagande av 

religiösa sedvänjor, andaktsövningar och undervisning". Ordalydelsen omfattas bland 

annat  av "rituella och ceremoniella handlingar som ger direkt uttryck för tron", "bruket 

av rituella formler och föremål" och "bruket av distinkta kläder och huvudbonader".
101
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3.4 Internationell rätt i förhållande till svensk lagstiftning 

 

Sverige undertecknade Europakonventionen den 28 november 1950 och ratificerade 

densamma den 4 februari 1952.
102

 Europakonventionen har inkorporerats i svensk rätt 

från den 1 januari 1995. Europakonventionens betydelse har markerats genom en 

särskild bestämmelse i RF 2 kap. 23§, som stadgar att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. För det fall 

Europakonventionen medger ett starkare skydd än det som följer av regeringsformens 

fri- och rättighetsskydd eller av allmänna rättsprinciper, skall Europakonventionens 

bestämmelser tillämpas.
103

  

 

Ett avgörande som tydligt visar den hierarkiska rangordningen mellan rättsliga regler i 

den svenska rättsordningen, och därmed bör nämnas i detta avsnitt, är NJA 2005 s. 

805.
104

 Fallet behandlade en pastor(Å.G.) som vid en predikan, enligt åklagaren, riktat 

missaktning gentemot homosexuella. Tingsrätten fann att Å.G. genom sin predikan 

gjorts sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt BrB
105

 16:8.  Hovrätten kom till en 

motsatt slutsats.  

 

Målet kom även att prövas av HD. HD fann att ansvar enligt BrB 16:8 förelåg men att 

en sådan tillämpning möjligen stred mot grundlag eller mot Europakonventionen. HD 

anförde i prövningen att ”bestämmelse om religionsfrihet finns i 2 kapitlet 1 § första 

stycket Regeringsformen (RF)”. HD anförde vidare att ”denna frihet får inte begränsas 

(2 kap. 12 § första stycket RF)”. 
106

 Utlåtandet syftar till att klargöra att RF är en högre 

norm än BrB och kan under vissa förutsättningar medföra att föreskrift i lägre 

författning inte skall tillämpas.  HD uttalade om innebörden av religionsfriheten enligt 

RF att ”grundlagskyddet innebär ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar 

sig mot någon viss religionsutövning eller som, fastän de har fått en mera allmän 

avfattning, uppenbart syftar till att motverka viss religiös riktning”. HD fann att det ”är 

uppenbart att grundlagsbestämmelsen om religionsfrihet inte kan medföra att Å.G. går 

fri från ansvar”.   

 

HD konstaterade även att RF:s bestämmelse om yttrandefrihet ansågs utgöra hinder för 

att ställa Å.G. till ansvar. HD vände sig därefter till Europakonventionen. HD anförde 

att artikeln 9 om religionsfrihet ”är mera vidsträckt än enligt RF men i viss utsträckning 

begränsningsbar genom vanlig lag”. Med hänvisning till Kokkinakis v. Grecce menade 

HD vidare att artikel 9 ”kan sägas utgöra ett specialfall av yttrandeskyddet när det 

gäller att ge uttryck för tankar och idéer grundade i en religion i ett sådant 

sammanhang som en predikosituation”.  HD utredde även möjligheten till inskränkning 

av Å.G:s religionsfrihet enligt artikel 9(2). HD fann, mot bakgrund till tidigare praxis 

gällande Europakonventionen och margin of appreciation, att ”med hänsyn till den 
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centrala betydelse som en religiös övertygelse har för den enskilde måste det antas att 

vid tillämpning av Europakonventionen en viss återhållsamhet skall iakttas när det 

gäller att godta inskränkningar som legitima enligt artikel 9”. HD gör även en 

genomgång av praxis rörande yttrandefriheten enligt Europakonventionen. HD kommer 

till slutsatsen att det är sannolikt att Europadomstolen skulle finna att en inskränkning i 

Å.G:s rättigheter enligt Europakonventionen ”inte är proportionerlig och därmed skulle 

utgöra en kränkning av Europakonventionen”. Mot bakgrund till anförda kunde Å.G. 

inte ställas till ansvar för hets mot folkgrupp och blev sålunda frikänd.
107
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4. Rättsfallsstudie 

 
4.1 Nationella rättsfall 

 

Frågan gällande religiösa symboler är relativt oprövad i nationell domstol. De 

avgöranden vi har valt att studera i rättsfallstudien är de avgöranden vi funnit adekvata 

på området gällande religiösa symboler.  

 

4.1.1 AD 1986 nr 11 

 

Bakgrund 

 

Målet behandlade en spårvagnschaufför som önskade bära sin turban i tjänst istället för 

den tillhörande kepsmössa som gällde enligt Göteborgs Spårvägars 

uniformsbestämmelser. Arbetsgivaren motsatte sig detta med hänvisning till ovan 

nämnda uniformsbestämmelse. Arbetstagaren skickade vidare en skrivelse till 

spårvägsstyrelsen med en begäran om tillstånd för bärandet av turbanen i tjänsten. 

Ansökan lämnades utan bifall. En tvist uppkom då arbetstagaren valde att fortsätta bära 

turbanen. Arbetsgivaren hävdade att det krävdes enhetlig klädsel för att allmänheten 

skulle kunna identifiera personalen samt för att det stärkte samhörigheten hos 

arbetstagarna. Även säkerhetsskäl, ordningsskäl och rättsliga skäl anfördes. Tjänsten 

kategoriseras som säkerhetstjänst vilket innebär att uniformen inte får påverka syn och 

hörsel, därav de särskilda uniformsbestämmelserna. Arbetstagaren ifråga blev 

omplacerad till ett arbete i garaget då han negligerat föreskrifterna och fortsatt bära 

turbanen. Det slutade med att arbetstagaren vägrade infinna sig i garaget och efter en 

skriftlig varning för olovlig frånvaro sades upp. Saken i målet var huruvida 

uppsägningen var sakligt grundad eller ej.
108

 

 

Kommentar 

 

Orsaken till att målet utreds i uppsatsen är inte det arbetsrättsliga innehållet i målet utan 

det intresseväckande är att målsägande inte åberopar religionsfriheten i sitt yrkande. I 

målet behandlades inte frågan huruvida en turban skall anses som en religiös symbol 

eller om förbudet är förenligt med religionsfriheten. Arbetsdomstolen lade istället 

tyngdpunkten i målet på arbetsgivarens rätt till omplacering och arbetstagarens 

åsidosättande av sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren.   

 

Beslutet om omplaceringen torde inte bero på arbetstagarens religiösa övertygelser utan 

på verksamhetens art. Arbetsgivaren har i fallet menat att åtgärden krävdes för allmän 

ordning och av säkerhetsmässiga skäl, därmed stöd av artikel 9(2).  Arbetsgivaren har 

således inte kränkt arbetstagarens religionsfrihet i enlighet med artikel 9. En annan 

rättfråga som dyker upp är huruvida det är förenligt med artikel 9 att begränsa religiösa 
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manifestationer. Generellt påvisar praxis att religiös klädsel och symboler har godtagits 

med stöd av artikel 9 om bärandet inneburit normal användning.
109

 I fallet X v. United 

Kingdom
110

 hade en sikh inte befriats från skyldigheten att bära hjälm vid framförandet 

av motorcykel med hänvisning till dennes religiösa trosuppfattning.
111

 Domstolen 

lämnade sikhens åberopande om att vara förhindrad att utöva sin religion utan hänsyn. I 

Kommissionens mening kunde det anses röra sig om ett ingrepp i artikel 9, dock fann 

Kommissionen stöd för ingreppet i artikel 9(2). Ingreppet ansågs av Kommissionen vara 

nödvändigt ur en säkerhetsaspekt såväl som för den enskildes hälsa som för att 

upprätthålla den allmänna ordningen.
112

Användning av turban kan i detta avseende inte 

heller betraktas som normal användning vilket, som tidigare nämnts, praxis påvisat ett 

generellt påbud till. 

 

Avslutningsvis bör ett rättsfall från Stockholm tingsrätt nämnas. Målet behandlar en 

spärrvakt i Stockholms lokaltrafik som blev omplacerad på grund av att han mot 

arbetsgivarens vilja burit en turban. Domstolen gjorde i målet en avvägning mellan 

arbetstagarens intresse att utöva sin religion och arbetsgivarens intresse av enhetlig 

klädsel på arbetsplatsen. Tingsrätten fann att arbetstagarens intresse övervägde 

arbetsgivarens. Omplaceringen ansågs inte vara förenlig med god sed på arbetsplatsen 

med hänsyn till arbetstagarens religionsfrihet.
113

 I vår mening skulle båda rättsfallen få 

en annan bedömning idag. För det första har Europakonventionen inkorporerats i den 

svenska lagstiftningen och för det andra har Sverige utvecklats till ett mångkulturellt 

och pluralistiskt samhälle. 

 

 

4.1.2 OMED 325-2012 

 

Bakgrund 

 

Målet berör en person vid namn Singh som relativt nykommen till Sverige studerade på 

SFI
114

. Under en lektion uppmanades eleverna av läraren att berätta om sin bakgrund i 

syfte att lära känna varandra bättre. Singh berättade då om sin bakgrund. Singh 

berättade bland annat att han var religiöst troende. I samband med bakgrundsberättandet 

förklarade Singh sin religion och dess innebörd. I Sikhismen används en religiös 

”uniform” som innehåller 5 religiösa attribut vilket Singh påpekade.  Inom sikhismen 

finns 5 grundläggande attribut som en döpt sikh skall bära, nämligen: Kesha (oklippt 

hår täckt av en turban samt skägg), Kangha (en kam för hår samt skägg), Kaccha 

(knälånga underbyxor), Kara (armring av järn) och Kirpan (dolk alternativt svärd).
115

 

Singh visade även upp sin dolk under redogörelsen, som för honom var en självklarhet 

att bära. Dolken oroade eleverna och läraren i klassen. Händelsen och kännedomen om 

                                                           
109

 Fahlbeck s 182. 
110

 X v. United Kingdom. 
111

 X v. United Kingdom s 234. 
112

 X v. United Kingdom s 235. 
113

 Stockholms tingsrätt 1987, DT 536/87, T 3-107-86, den 11 juni 1987. 
114

 Svenskundervisning för invandrare. 
115

 www.ne.se sökord: Sikhism (2012-04-29) 

http://www.ne.se/


23 

 

att Singh bar en dolk i skolan fick rektorn att vägra Singh tillträde till undervisningen 

om denne fortsatte att bära dolk. Skolan fann det olämpligt med hänsyn till 

omständigheterna och hänvisade vidare till bestämmelserna i knivlagen gällande 

förbudet att bära kniv/dolk på allmän plats.
 116

 Skolan menade att kirpan skulle 

jämställas med en kniv även om det för Singh var en religiös symbol.
117

  

 

DO 

 

I en anmälan till DO utryckte Singh sitt missnöje gentemot skolans beslut. Singh 

menade att suspensionen baserats på en trångsynt tolkning från skolans sida gällande 

knivlagen och ansåg vidare att beslutet kränkt hans religionsfrihet. DO anförde i 

ärendet, utan någon vidare motivering, att lagstiftningen ger religiöst troende rätt till att 

bära den typen av kniv/dolk med hänvisning till religionsfriheten. DO ansåg att skolan 

överskridit sina befogenheter genom det författade beslutet och fastslog att Singh hade 

rätt att bära dolken i skolan. Att elever och lärare var oroade ålåg det skolan att lösa, 

men på ett annat sätt än låta Singh stå utanför undervisningen. För att bringa klarhet i 

tvisten hade skolan även sökt vägledning hos både polisen och näringsdepartementet, 

dock utan resultat. Skolan upplevde även en problematik med den uppkomna 

situationen, där diskussionen kunde leda till växande krav för andra religiösa 

manifestationer inom skolan.
118

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att DO gav Singh rätt till att bära sin dolk i skolan. Det 

kan påpekas att DO:s beslut inte är av juridiskt bindande karaktär.
119

 Avgörandet kom 

att anmälas till JO med motiveringen att DO satt sig över lagen genom att verka för att 

en person av religiösa skäl rätt till bära dolk i skola.
120

  

 

JO anförde i ärendet en redogörelse för lagstiftningen på området och fann att visst 

utrymme för bärandet av religiöst motiverade symboler som kunde falla under 

knivlagen. 

 

De facto är rättsläget oklart vilket JO till viss del uttrycker i ärendet. Dels då spörsmålet 

aldrig prövats av domstol och att JO och DO utrycker en viss osäkerhet i sin fåordiga 

motivering. JO anförde följande i målet huruvida dolken skulle få bäras på allmänna 

platser: ”Det är således en bedömningsfråga om ett visst föremål skall anses omfattas 

av det förbud som gäller på vissa platser eller inte. JO uttalar sig som regel inte om 

myndigheters ställningstagande i sådana frågor. Jag ser inte skäl att i detta fall frångå 

denna princip".
121
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Kommentar 

 

I målet har inget resonemang kring religionsfrihetsregleringen i RF förts. Vidare har 

inte någon diskussion angående tillämpningen av undantagsbestämmelsen i knivlagen 

gjorts. Rättsläget är således diffust och vi anser att det åligger domstolen att fastställa 

praxis gällande spörsmålet. Frågan som då uppkommer, är om en friande dom hade 

varit förenligt med allas likhet inför lagen enligt 1:9 RF. Hur hade situationen bedömts 

om en icke-religiös individ burit en dolk i skolan? Domstolen bör klargöra 

religionsfrihetens begränsningar och skapa ett tydligt praxis kring detta.  

 

Av förarbetet till knivlagen framgår det att  lagen medger undantag i vissa fall. Det kan 

röra sig om ett nödvändigt arbetsredskap för vissa arbetskategorier. Undantaget kan 

även tillämpas på vissa tillställningar eller sammankomster. Exempelvis vid tillagning 

av mat på en mässa. Vidare framgår av förarbetet att det skall finnas ett samband mellan 

bärandet av kniven/dolken och syftet. ”Vid tillämpningen av undantagsregeln bör man i 

första hand utgå från de ändamål som typiskt sett ligger i linje med sammankomster 

eller tillställningar av ett visst slag. Ändamålet med exempelvis en konsert är typiskt sett 

att framföra musik för en publik. Det finns därför knappast motiv för vare sig musiker 

eller publik all bära kniv”. 
122

 Om fallet skulle prövas av en domstol och en friande 

dom skulle meddelas, skulle det i praktiken innebära att sikher får rättigheten att bära 

sin dolk på allmänna platser. I vår mening skulle argument kunna framföras att den 

friande domen skulle stå i strid med RF 1:9§, nämligen allas likhet inför lagen. En 

individ som skulle bära en dolk på en allmän plats men inte motiverat av någon religion 

skulle högst sannolikt fällts för brott mot knivlagen. Det är en fråga som inte borde 

ligga under domstolens jurisdiktion utan lagstiftarens. 

 

Vi anser att DO i större utsträckning kunnat ta hänsyn till andra elever och lärares 

säkerhetsaspekt. I Europadomstolen är säkerhetsaspekten en viktig faktor vid 

bedömningen av religionsfrihetens inskränkningsrätt enligt artikel 9(2).
123

 Det behöver 

nödvändigtvis inte vara Singh som riskerar någons liv och hälsa. Riskerna för andras liv 

och hälsa anser vi öka med en dolk i omgivningen, speciellt i en skolmiljö. 

 

En komparation med Danmark visar i motsats till Sverige ett tydligare ställningstagande 

mot att bära kirpan på allmänna platser. I ett mål hade en 29-årig doktorand vid ett 

universitet i Danmark förbjudits att bära kirpan. En kriminalteknisk utredning tillsattes 

som fann att kirpan inte var någon verklig dolk. Den danska rätten fann trots 

ovanstående konstaterande att det stred mot dansk rätt i och med bärandet av dolken på 

allmän plats. Kirpan skulle därför förbjudas på alla allmänna platser trots dess 

signifikanta ställning som ett religiöst attribut för sikher.
124
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4.2 Internationella rättsfall 

 

 

4.2.1 Karaduman v. Turkey
125

 

 

Bakgrund 

 

Målet berör en kvinnlig student vid ett sekulärt statligt universitet i Turkiet 1988 som 

ansökte om ett provisoriskt examensbevis. För ett utfärdat examensbevis erfordrades en 

identifikation i form av ett fotografi. I sin ansökan bifogade hon således en bild på sig 

själv iförd en muslimsk sjal. Universitetet hade med bakgrund till de interna regler som 

ställts upp förbjudit studenter att bära muslimsk sjal. Karaduman nekades examensbevis 

på grund av det otillåtna fotografiet men erbjöds examensbevis förutsatt att hon 

presenterade ett fotografi utan slöja.
126

 

 

Karaduman väckte talan mot beslutet i en turkisk administrativ domstol. Domstolen 

avslog hennes talan på tre grunder. Först och främst för att Karadumans fotografi 

faktiskt stred mot universitetets formkrav gällande fotografier för examensbevis. För det 

andra stred det mot universitetets cirkulär som stadgade bland annat att studenter inte 

skulle  bära huvudbonader.
127

 Det tredje skälet var att sjalen täckte hennes panna, öron 

och hak- käkparti. Enligt domstolen medförde detta komplikationer vid identifiering av 

studenter.
128

 

 

Karaduman överklagade domstolens beslut till Turkiska författningsdomstolen. I målet 

åberopade Karaduman att hennes religionsfrihet hade blivit kränkt av universitetet, 

genom att vägra henne examensbevis med hänsyn till bärandet av sjalen. I sin talan 

förde hon även argument om att formkraven var obehövliga då hennes slöja godtogs vid 

utfärdandet av andra identitetshandlingar såsom  körkort, pass och legitimation.
129

 

Domstolen förklarade att bärandet av slöja på universitetet stred mot den turkiska 

författningen, som förbjuder bärandet av huvudduk i högre utbildningsinstanser, med 

stöd av principen om sekularism i det turkiska samhället.
130

  

 

Kommissionen 

 

I målet anförde Kommissionen att artikel 9 "primarily protects the sphere of private, 

personal beliefs, and not every act in the public sphere which is dictated by such 

convictions."
131

 och anförde vidare att praxis
132

 i Kommissionen visar att artikel 9, 

"does not always guarantee the right to behave in the public sphere in a way which is 
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dictated by such a belief. In particular, the term ‘practice’ as employed in Article 9 

para 1 does not cover each act which is motivated or influenced by a religion or 

belief".
133

 Karadumans manifestation ansågs ha ett samband med religionen och 

uppfyllde sålunda då kraven enligt Arrowsmith-principen, dock löper manifestationer i 

det offentliga rummet större risk att begränsas med hänsyn till andras negativa 

religionsfrihet. Kommissionen framför ingen motivering angående detta 

ställningstagande.  

 

Vidare anförde Kommissionen att "the rules applicable to the identity photographs to 

be affixed to degree certificates, although they do not form part of the ordinary 

disciplinary rules governing the daily life of the universities, do form part of the 

university rules laid down with the aim of preserving the ‘republican’, and hence 

‘secular’, nature of the university, as the Turkish courts which gave judgment in this 

case held".
134

 Karaduman har därför enligt Kommissionen, genom sitt aktiva val av att 

studera på ett sekulärt universitet, ansetts ha underkastat sig de regler som finns 

stadgade.  

 

Sekularism blir av särskild vikt i länder där majoriteten av befolkningen tillhör en 

bestämd religion.
135

 Den negativa religionsfriheten är där av viktig för minoriteters 

ställning i ett sekulärt samhälle. Skyddet för påtryckningar från andra religioner är 

därmed av särskild vikt för minoriteterna, sålunda får religiösa symboler en betydande 

roll i sammanhanget då de tydligt statuerar en viss övertygelse eller trostillhörighet. 

Vilket kommissionen även noterar då "the act of wearing a Muslim headscarf in 

Turkish universities may constitute a challenge towards those who do not wear one".
136

 

 

Kommissionen fann att ingen kränkning av religionsfriheten enligt artikel 9 hade 

förekommit vid nekandet vid nekande till examensbevis. Kommissionen hade som stöd 

för sitt beslut, att studenter på ett sekulärt universitet ”is implicitly subject, by the nature 

of things, to certain rules of conduct laid down in order to ensure respect for the rights 

and freedom of others". Vidare anförde Kommissionen i sitt beslut, att universitetets 

avslag ej var slutgiltigt, utan berodde på huruvida Karaduman kunde lämna in ett 

fotografi som var förenligt med universitetets stadga. 

 

Kommentar 

 

I målet tillämpade Kommissionen Arrowsmith-principen. Kommissionen utreder dock 

inte om bärandet av sjalen uppfyller det sambandrekvisit som uppställts i praxis. 

Kommissionen har antagit att sjalen uppfyller kriterierna och istället aktualiserat den 

negativa religionsfriheten vid bedömningen. Om Kommissionen hade utfört en 

bedömning utifrån sambandsrekvisiten, och slöjan inte skulle ansetts ha ett erforderligt 
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samband med religionen, hade utredningen utifrån den negativa religionsfriheten varit 

obehövlig.
137

 

 

Anmärkningsvärt är Kommissionens åberopande av samtyckessambandet. I 

efterkommande praxis har samtyckessambandet lämnats utan hänsyn i bedömningen 

vilket vi diskuterar i en senare del av uppsatsen.  

 

Ett annat intressant spörsmål i målet är hur Karadumans yrkande lämnats utan bifall 

med bakgrund till en avvägning mellan den negativa och positiva religionsfriheten. Den 

negativa religionsfriheten ansågs i rättsfallet utgöra ett betydelsefullare intresse att 

skydda enligt Kommissionen. I vår mening borde Kommissionen tagit studenternas 

åsikter i beaktande vid bedömningen, istället för ett hypotetiskt antagande av deras 

åsikter.  

 

Artikel 9(1) uttrycker inget stöd för en avvägning mellan positiv och negativ 

religionsfrihet. Bedömningen av religionsfrihetens möjlighet till inskränkning skall 

utarbetas utifrån uppställda kriterier i artikel 9(2). Ett av kriterierna i artikel 9(2) är att 

det skall finnas lagstöd för att begränsa rätten till religionsfrihet. Lagstödetsrekvisitet är 

inte uppfyllt i Karaduman målet. Rimligtvis har Kommissionen i målet ansett att, när 

den negativa och positiva religionsfriheten är motstridiga, kan den negativa 

religionsfrihet neutralisera den positiva och med stöd av artikel 9(1) inskränka 

manifestationen. Det som möjliggör detta är Turkiets särartade konstitution, med 

sekularism som grundpelare.  

 

 

4.2.2 Phull v. France
138

 

 

Bakgrund 

 

Målet behandlar en sikh bosatt i England som den 10 oktober 2003 tvingats avlägsna sin 

turban vid en säkerhetskontroll på flygplatsen Entzheim belägen i Strasbourg.  Phull var 

sikh och Europadomstolen konstaterar att han är ”required by his religion to wear a 

turban".
139

  Phull ansåg att flygplatsmyndigheten kränkt hans religionsfrihet enligt 

Europakonventionens artikel 9.  Phull menade att en sådan åtgärd som 

säkerhetspersonal påkallat inte var nödvändig. I Europadomstolen anförde Phull att 

”there had been no need for the security staff to make him remove his turban, especially 

as he had not refused to go through the walk-through scanner or to be checked with a 

hand-held Detector”.
140

  

 

Europadomstolen 
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I sitt utlåtande var Europadomstolen beredd att betrakta den omtvistade åtgärden som ett 

ingrepp i Phulls religionsfrihet. Kärnpunkten i målet blev således om en viss margin of 

appreciation enligt artikel 9(2) kunde tillämpas, det vill säga huruvida intrånget var 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten. 

Europadomstolen fastslog två motiv för margin of appreciations tillämpbarhet i målet. 

Europadomstolen fastställde för det första att ”security checks in airports are 

undoubtedly necessary in the interests of public safety within the meaning of that 

provision”.
141

 För det andra konstaterade Europadomstolen vidare att “the 

arrangements for implementing them in the present case fell within the respondent 

State’s margin of appreciation, particularly as the measure was only resorted to 

occasionally”.
142

 Domstolen fann med bakgrund av uttalandena, att säkerhet vid 

flygplatser och statens margin of appreciation inte ansågs utgöra en kränkning av 

religionsfriheten enligt artikel 9. 

 

Kommentar 

 

Sammanfattningsvis kan det påpekas att i likhet med målet X v. United Kingdom
143

, fick 

den allmänna säkerheten och den enskildes säkerhet företräde framför den positiva 

religionsfriheten enligt artikel 9(1). Vi anser att Europadomstolen har gjort en korrekt 

bedömning då säkerhetskontroller på flygplatser utgör ett betydelsefullt moment för att 

garantera passagerares säkerhet. I dagens samhälle med ökade hotbilder på flygplatser 

och en större frihet att resa inom EU, anser vi, att det krävs tydliga regleringar gällande  

säkerhetsfrågor på flygplatser. Den prejudicerande effekt målet får är därmed av 

särskild vikt för bibehållandet av individens och allmänhetens säkerhet på flygplatser 

och under flygresor.  

 

Likt med tidigare praxis
144

 har Europadomstolen inte tagit ställning till den sikhiska 

turbanens teologiska samband. 

 

 

4.2.3 Leyla Sahin v. Turkey
145

 

 

Bakgrund 

 

Leyla Sahin var en student som läste medicin på universitet i Wien. Efter 4 års studier i 

Wien valde hon att fortsätta studierna på universitetet i Istanbul, Turkiet. Leyla kom 

från en traditionell muslimsk familj där bärandet av den muslimska slöjan var en del av 

den religiösa plikten. Vid studierna i Istanbul valde hon därför, helt naturligt, att bära 

slöja. Efter ett halvårs studier meddelades ett cirkulär från universitetet gällande 

begränsningar för bärandet av slöja. Universitetet påpekade att slöjan inte var tillåten, 
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eftersom att det enligt universitetets stadgar var förbjudet att täcka huvudet. Av religiösa 

skäl insisterade Leyla på att få bära slöja, trots universitetets uppmaning. Hennes ovilja 

att följa skolans direktiv medföljde att hon nekades två tentamina, en kurs och ett 

föreläsningstillfälle. Vidare blev hon suspenderad under en termin, efter att ha deltagit i 

en demonstration för universitetets regler gällande klädsel.
146

  

 

Leyla Sahin väckte talan för att få cirkuläret upphävt. Leyla ansåg att hennes rättigheter 

hade blivit kränkt enligt flera artiklar, däribland artikel 9.  

 

Rättsfrågorna som aktualiseras i målet är dels om förbudet som införts av universitetet 

innebär ett intrång i artikel 9(1) och om intrånget som förelåg kunde försvaras med stöd 

av artikel 9(2).  

 

Europadomstolen 

 

Målet inleddes med en bakgrundsbeskrivning av förhållandet mellan stat och religion i 

Turkiet. Europadomstolen konstaterade inledningsvis att det turkiska samhällets 

grundläggande princip är att staten skall var sekulär, vilket är en garant för ett 

demokratiskt samhälle.
147

 Vidare konstaterades att bärandet av slöjan inom skola och 

universitet var ett nytt fenomen som dök upp under 1980-talet. Det uppstod en debatt 

om huruvida slöjan skall ses som en politisk islamistisk manifestation eller en religiös 

plikt. Europadomstolen anförde vidare att Turkiet är en pluralistisk stat och påpekade 

följande: "In addition, in Turkey, where the majority of the population were Muslims, 

presenting the wearing of the Islamic headscarf as a mandatory religious duty would 

result in discrimination between practising Muslims, non-practising Muslims and non-

believers on grounds of dress with anyone who refused to wear the headscarf 

undoubtedly being regarded as opposed to religion or as non-religious".
148

 Skyddet för 

den negativa religionsfrihet anses vara starkare i länder med en majoritetsreligion.  

 

I behandlandet av den första rättsfrågan angående artikel 9(1) konstaterade 

Europadomstolen att universitetets cirkulär stred mot Europakonventionens 

bestämmelser i artikel 9(1). Bärandet av slöja ansågs enligt Europadomstolen vara en 

religiös manifestation eftersom att Leylas handlande var motiverat eller inspirerat av 

religion.
149

 Europadomstolen har i målet gjort en hypotetisk, "av typen antag att", 

bedömning utan att faktiskt fastställa slöjans teologiska samband. Anledningarna till 

varför Europadomstolen var restriktiva i praxis gällande bedömningen av religiösa 

symboler, torde vara risken för att bedömningen ter sig alltför snäv och att tolkningen 

får prejudicerande effekt. Ett annat motiv torde vara att Europadomstolen lämnar ett 

utrymme för margin of appreciation. 
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Europadomstolen använder inte uttrycket mycket nära förbundna vilket innebär att det 

ligger utanför den objektiva bedömningen. Europadomstolen tillämpar istället 

Arrowsmith-principens subjektiva grund för fastställandet av huruvida artikel 9(1) blivit 

kränkt. I målet hade Leylas åsikter legat till grund för beslutet: "the applicant said that, 

by wearing the headscarf, she was obeying a religious precept and thereby manifesting 

her desire to comply strictly with the duties imposed by the Islamic faith".
150

 

 

I och med Europadomstolens konstaterande, att universitets cirkulär stred mot 

bestämmelserna i Europakonvention artikel 9(1), aktualiseras nästa rättsfråga nämligen 

om restriktionen var försvarbar med stöd av artikel 9(2), utifrån margin of appreciation. 

I prövningen fann Europadomstolen dels att lagstöd förelåg samt att förbudet 

eftersträvade ett legitimt syfte. Tyngdpunkten i avvägningen, om ingreppet föll under 

skyddet enligt artikel 9(2), lades på tre punkter: 

 

 (1) Om kränkningen eftersträvade att skydda andras fri- och rättigheter. 

 (2) Om kränkningen syftade till att skydda den allmänna ordningen. 

 (3) Om kränkningen var nödvändig för att upprätthålla den sekulära staten. 

 

Europadomstolen ansåg att kränkningen var berättigad på grund av uppfyllandena av 

punkt (1) och (2). Frågan om kränkningen var nödvändig för att upprätthålla principen 

om sekularism och var nödvändig för ett demokratiskt samhälle kvarstod. Bedömning 

togs utifrån principen om margin of appreciation. Det som avgjorde frågan huruvida 

förbudet var relevant, tillräckligt och proportionellt till syftet. Begreppet sekularism, i 

Turkiet, fastställdes enligt Europadomstolen innebära pluralism, respekt för andra och 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Europadomstolen konstaterade att skolmiljön 

skall verka för pluralism, respekt för andras värdighet och att jämlikhet inför lagen 

mellan män och kvinnor skall läras ut och tillämpas i praktiken. Sjalförbudet ansågs i 

beaktande till Turkiets bedömningsmarginal vara legitimt och proportionellt till det 

eftersträvande syftet.
151

  

 

Kommentar 

 

I första anblick antyds målet Leyla Sahin v. Turkey vara en upprepning av målet 

Karaduman v. Turkey, vilket kan tyckas märkligt. En orsak till detta torde vara att 

Europadomstolen vill ersätta Karaduman-fallets prejudicerande verkan med ett mer 

utarbetat prejudikat.  

 

Utgången i de båda målen är nästintill identiska och berör den turkiska konstitutionen i 

förhållande till religionsfriheten i Europakonventionen. Europadomstolen anför att "it 

finds that upholding that principle, which is undoubtedly one of the fundamental 

principles of the Turkish State which are in harmony with the rule of law and respect 

for human rights, may be considered necessary to protect the democratic system in 
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Turkey".
152

 Vi anmärker att Europadomstolens bedömning, i största möjliga mån, utgått 

från den turkiska statens konstitution med beaktande av situationen i landet.  

 

I målet ger Europadomstolen Turkiet ett stort utrymme för margin of appreciation 

gällande bärandet av religiösa symboler, vilket kommer att påverka den framtida 

rättsutveckling inom religionsfrihetsområdet i Turkiet. Målet skapar dock inte en 

prejudicerande effekt för alla konventionsländer. Däremot åberopade Europadomstolen 

en enhetlig europeisk uppfattning beträffande jämställdhet mellan kvinnor och män, 

pluralism och respekt för andras rättigheter.  

 

Återigen behandlar inte Europadomstolen andra studenters åsikt beträffande slöjan och 

dess yttre påverkan. Bedömningen görs hypotetiskt vilket ter sig märkligt i vår mening.  

Vi kan även konstatera att Europadomstolen inte gör någon bedömning gällande den 

fria viljan att studera vid ett statligt universitet som i fallet Karaduman v. Turkey. Fallen 

är snarlika och borde rimligtvis dömas enhetligt. En förklaring till detta anser vi är att 

Europadomstolen ändrat ståndpunkt och menat på att samtyckesrekvisitet är irrelevant i 

sammanhanget och vill ersätta den prejudicerande effekt Karaduman v. Turkey hade. 

 

 

4.2.4 Dahlab v. Switzerland
153

 

 

Bakgrund 

 

Lucia Dahlab var förskolelärare vid en statlig skola i staden Genève, Schweiz. Hennes 

elever var i åldern 4 till 8 år. Dahlab konverterade från kristendomen till Islam 1991 och 

efter en tid började hon att bära slöja på jobbet. Första anmärkningen av hennes bärande 

av slöja gjordes vid en skolinspektion år 1995. I rapporten till skolinspektionen tillades 

att inga kommentarer hade framförts från föräldrar angående bärandet av slöjan. Ett år 

senare meddelade generaldirektören ett förbud mot bärandet av slöja inom Dahlabs 

professionella arbetssfär.
154

 Generaldirektören stödde sitt beslut på artikel 6 i Schweiz 

offentliga skolreglementet som stadgade att “an obvious means of identification 

imposed by a teacher on her pupils, especially in a public, secular education system”. I 

domstolen anförde staten att artikel 27 3§ i den federala författningen skall aktualiseras. 

Artikel 27 3§ uttrycker följande: “It shall be possible for members of all faiths to attend 

State schools without being affected in any way in their freedom of conscience or 

belief”.
155

 Artikel 6 och artikel 27 3§ beskriver att skolmiljön skall verka för 

sekularism. 

 

Dahlab överklagade beslutet till den Schweiziska förvaltningsdomstolen. Hon anförde 

att hennes slöja inte skall betraktas som en religiös manifestation, utan som ett neutralt 

plagg. Förvaltningsdomstolen ansåg att Dahlab valt att bära slöjan av religiösa skäl och 
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att slöja var en kraftfull religiös symbol. Vidare anförde förvaltningsdomstolen att 

slöjan inte var förenlig med principen om jämställdhet som omfattas av de 

grundläggande värderingarna i det Schweiziska samhället som instiftats i den federala 

författningen.
156

 

 

Europadomstolen 

 

Europadomstolen inledde med konstaterandet att den positiva friheten innefattar rätten 

att manifestera sin religion och ställning för religionen i ett demokratiskt samhälle, 

utifrån Kokkinakis-principen.
157

 Angående bedömningen, huruvida handlingen var 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle, enligt artikel 9(2), uttrycker Europadomstolen 

att Schweiz "have a certain margin of  appreciation".
158

 Europadomstolens uppgift blev 

således att bedöma om åtgärden på nationell nivå inrymdes under artikel 9 med stöd av 

den nationella lagstiftningen. En avgörande roll var om åtgärden var relevant, tillräcklig 

och i proportion till det syftet som eftersträvades. Hänsyn togs till den Schweiziska 

federala författningen artikel 27:3§ och artikel 6 i den offentliga skollagen. 

Europadomstolen fastslog att författningen och artikel 6 inryms under begreppet lag i 

artikel 9(2).  

 

Europadomstolen ansåg att slöjan var en "powerful religious symbol". Framställningen 

av slöjan som en "powerful religious symbol" är taget från den Schweiziska 

förvaltningsdomstolens avgörande.
159

  

 

Målet avgjordes utifrån tre rättspunkter, som förklaras utförligare nedan: 

 (1) Jämställdhetsaspekt. 

 (2) Sekularism i skolan. 

 (3) Ålder och påverkan för eleverna. 

 

Europadomstolen anförde att: "In those circumstances, it cannot be denied outright that 

the wearing of a headscarf might have some kind of proselytising effect, seeing that it 

appears to be imposed on women by a precept which is laid down in the Koran and 

which, as the Federal Court noted, is hard to square with the principle of gender 

equality. It therefore appears difficult to reconcile the wearing of an Islamic headscarf 

with the message of tolerance, respect for others and, above all, equality and non-

discrimination that all teachers in a democratic society must convey to their pupils".
160

 

Europadomstolen fastställde att jämställdhet var en bevekelsegrund vid bedömning av 

religiösa symbolers ställning enligt artikel 9(2). Jämställdhet var en grund i den 

Schweiziska författningen och Europadomstolen anförde att bärandet av slöjan sänder 

signaler som inte var förenliga med demokratiska och jämställda värderingar utifrån 
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Schweizisk lagstiftning. Dahlab v. Switzerland är det första fallet från 

Europakonventionen som behandlar slöjan utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
161

 

 

Angående punkt (3) uttalade sig Europadomstolen att "The applicant’s pupils were aged 

between four and eight, an age at which children wonder about many things and are 

also more easily influenced than older pupils".
162

 Europadomstolen antydde att ålder 

och hur lättmottagliga barnen var i yngre ålder hade en avgörande roll i bedömningen 

angående relevans, tillräcklighet och proportionen till syftet av åtgärden. Flera av 

Dahlabs elever bar slöja men elevernas manifestation ansågs inte vara en kränkning av 

religiös harmoni. Dahlabs ställning som lärare påverkade bedömningen, då hon ansågs 

vara en förebild för eleverna.
163

 

 

Avvägningen mellan lärarens rätt att manifestera sin religion och skyddandet av den 

religiösa harmonin för eleverna, är vad Europadomstolen lägger till grund för beslutet 

att den Schweiziska staten inte överträtt sin margin of appreciation. Åtgärden kränkte 

därmed inte artikel 9. Förbudet stod alltså i proportion till skyddet av den religiösa 

neutraliteten enligt Schweizisk författning, utifrån tidigare berörda omständigheter. 

Elevernas ålder och utsatthet utgjorde de viktigaste omständigheterna vid bedömningen 

att tillåta förbudet mot Dahlab att bära slöja i egenskap av lärare i statlig skola.
164

 

 

Kommentar 

 

Ett viktigt hänseende i målet är Europadomstolens ställningstagande rörande slöjan 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Europadomstolen öppnar för en ny 

bedömningsaspekt gällande religiösa symboler och framförallt för den muslimska 

slöjan. Europadomstolen och den Schweiziska författningsdomstolens hypotetiska 

bedömning av slöjan sker nästintill fördomsfullt. Slöjan behöver nödvändigtvis inte vara 

en symbol för kvinnoförtryck i alla situationer. Se avsnitt 5.2.3 för en utförligare analys. 

 

I bedömningen av den negativa religionsfriheten tas ingen hänsyn till Dahlabs elever 

eller deras föräldrar åsikter om spörsmålet. Europadomstolen konstaterade endast att 

religionen inte har inverkat på hennes arbetsinsats.
165

 Vid skolinspektionen anfördes att 

inga föräldrar eller elever hade kommenterat eller haft synpunkter på Dahlabs bärande 

av slöjan. Bedömningen utfördes istället med hänsyn till barnens ålder och mottaglighet, 

vilket är ett intressant resonemang. 

 

Det kan även nämnas att domstolen inte åberopar samtyckessamband rörande Dahlabs 

frivilliga accepterande av skolreglerna vid anställningstillfället.     
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När Europadomstolen uttrycker att slöjan är en powerful religious symbol, skapas en ny 

bedömningsmarginal för religiösa symboler. Bedömningsmarginalen får betydelse vid 

proportionalitetsbedömningen. En kraftfullare religiös symbol innebär en större 

påverkan vid manifestationen och det proportionella syftet vid ett förbud blir än mer 

påtagbart. Europadomstolen kommenterar inte den Schweiziska förvaltningsdomstolens 

uttalande om att "allow teachers to wear discreet religious symbols at school, such as 

small pieces of jewellery".
166

 

 

 

4.2.5 Lautsi v. Italy
167

 

 

Bakgrund 

 

Målsägande Lautsi bodde i Albano Termo i Italien med sin två barn, Dataico och Sami, 

elva respektive tretton år. Barnen undervisades på en statlig skola där varje klassrum var 

utsmyckat med krucifix. Lautsi ansåg att krucifixen kränkte hennes rättighet att ge 

hennes barn en sekulär uppfostran och därmed den negativa religionsfriheten. På ett 

möte med skolan framförde Lautsi sitt klagomål angående krucifixen. I framställandet 

hänvisade Lautsi till ett rättsfall där krucifix hade förbjudits i vallokaler för skyddandet 

av sekularism inom statlig verksamhet. Skolans rektor negligerade Lautsis begäran och 

lämnade krucifixen orörda. Saken prövades i en italiensk administrativ domstol. 

Domstolen stod på skolans sida och godtog krucifixen i klassrummen. Beslutet togs 

utifrån ställningstagandet att krucifixet var en symbol för Italiens historia, kultur och 

identitet. Krucifixet sades också vara symbol för jämställdhet, frihet, tolerans och 

statens sekulära grund. Värt att påpeka är att rättsfallet var det första av sin karaktär, 

angående krucifix i klassrum, att prövas av nationell domstol.
168

  

 

 

Europadomstolen 

 

I Europadomstolen hävdade den italienska regeringen att krucifixen är en del av den 

italienska staten. Krucifixen, menar den italienska regeringen, symboliserar mer än bara 

en religiös symbol, den statuerar bland annat värden som icke-våld, alla människors lika 

värde, rättvisa, den enskildes företräde framför gruppen och valfrihet. Korset skulle vara 

därför vara förenligt med sekularism. Regeringen reciterade även domstolens 

bedömning angående krucifixens roll för Italiens historia och grunder i landets 

traditioner. Slutligen anförde regeringen att ett nationellt tolkningsföreträde (margin of 

appreciation) skulle föreligga på grund av betydelsen i målet rörande nationell kultur 

och historia.
169
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Europadomstolen konstaterade att den negativa religionsfriheten skyddas i artikel 9 och 

att den negativa religionsfriheten kan kränkas genom symboler som uttrycker en 

övertygelse eller religion.
170

 

 

I frågan om vad krucifixet symboliserar anförde Europadomstolen att "the symbol of the 

crucifix has a number of meanings among which the religious meaning is 

predominant".
171

 Europadomstolens konstaterar att krucifixet har flera betydelser men 

att den religiösa är dominerande. Bedömningen gjordes utifrån hur krucifixet generellt 

sett uppfattades i det italienska samhället. Krucifixet symboliserade en del av italiensk 

kultur och historia men dess användning i statlig skolmiljö framställde krucifixet som 

en "powerful external symbol".
172

 Bedömningen gjordes utifrån att barn i skolmiljöer 

påverkas av den religiösa manifestationen och anammar den kristna religionen 

omedvetet. 
173

  

 

Europadomstolen anförde vidare att den italienska staten måste respektera föräldrars val 

av uppfostran och har skyldighet att upprätthålla neutralitet i offentlig "uppfostran", där 

deltagandet i undervisningen är obligatoriskt oavsett religionstillhörighet.
174

 

 

Domstolen utredde vidare krucifixets betydelse för den pluralistiska staten. Domstolen 

ansåg att ett skolrumskrucifix som symboliserar den katolska majoritetsreligionen i 

Italien inte kunde verka för pluralism i uppfostran. Vidare uttryckte Europadomstolen 

pluralismens ståndpunkt i ett demokratiskt samhälle med anförandet att "educational 

pluralism which is essential for the preservation of “democratic society” within the 

Convention meaning of that term".
175

 Avslutningsvis fann Europadomstolen att 

krucifixen begränsade föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn enligt egna övertygelser 

och begränsar elevernas rätt att tro eller inte tro.
176

  

 

Med stöd av ovanstående anföranden fann Europadomstolen att brott mot artikel 9 

förelåg och avslutade med att konstatera att krucifixen är oförenliga med statens 

skyldighet att iaktta neutralitet, framförallt inom utbildning.
177

 

 

Kommentar 

 

Den negativa religionsfriheten uttrycks tydligt i rättsfallet och ligger till grund för 

utgången i målet. Europadomstolen har gjort en noggrann bedömning av krucifixens 

påverkan på elever i grundskolan utifrån synlighet av symbolen och hur eleverna antas 

uppfatta ett krucifix. Den bedömningen anser vi tydliggör domstolens tillvägagångssätt 

vid bedömningen av symboler.  

                                                           
170

 Se avsnitt 3.2.3. 
171

 Lautsi v. Italy para 51. 
172

 Lautsi v. Italy para 54. 
173

 Lautsi v. Italy para 54. 
174

 Lautsi v. Italy para 56. 
175

 Lautsi v. Italy para 56. 
176

 Lautsi v. Italy para 56. 
177

 Lautsi v. Italy para 57-58. 



36 

 

 

Europadomstolen har i målet inte utrett betydelsen av samtycket att frivilligt placera 

sina barn på en statlig skola med krucifix. I tidigare praxis likt Karaduman v. Turkey har 

det frivilliga valet utgjort en viktig del i bedömningen av religiöst motiverade önskemål 

från personens sida.  

 

Europadomstolen tog inte hänsyn till italienska regeringens krav på nationellt 

tolkningsföreträde i form av margin of appreciation. Domstolen tar därmed inte hänsyn 

till kristendomens roll i den italienska kulturen och historien. Fahlbeck menar att domen 

inte ger en tillstymmelse till respekt för Italien och dess ståndpunkt och att den 

italienska regeringen blir "halshugget" efter konstens alla regler.
178

 Det är ett starkt 

uttalande av Fahlbeck men understryker en intressant frågeställning angående margin of 

appreciation som kommer diskuteras vidare i analysen.  

 

4.2.6 Lautsi and others v. Italy
179

 

 

Bakgrund 

 

Lautsi-målet från 2009 skapade en stor uppståndelse i Italien och andra kristna länder i 

Europa. Orsaken till uppståndelsen var bland annat att domens prejudicerande effekt 

medförde att krucifixen kunde förbjudas i offentliga skolor inom Europakonventionen. 

Italiens utrikesminister menade att målet var ”ett slag om frihet och om våra kristna 

värderingar”.
180

 Den italienska regeringen ansökte om överprövning som sedan 

beviljades av the Grand Chamber 2010.
181

 Armeniens, Bulgariens, Cyperns, Rysslands, 

Greklands, Litauens, Maltas, och San marinos regeringar fick utrymme att lämna 

synpunkter under de muntliga förhandlingarna.
182

 Övrig bakgrundsfakta i målet var 

densamma som i föregående prövning.  

 

Den italienska regeringen yrkade på att Europadomstolens beslut från 2009 skulle 

upphävas. Som grund för sitt yrkande åberopade Italien att en komparativ lagstudie 

borde ha gjorts och anförde vidare att "the Chamber had thus deprived itself of an 

essential element, since such a study would have shown that there was no common 

approach in Europe in these fields, and would accordingly have led it to the finding that 

the member States had a particularly wide margin of appreciation; consequently, the 

Chamber, in its judgment, had failed to take that margin of appreciation into 

consideration, thus ignoring one fundamental aspect of the problem".
183

 Italienska 

regeringen menade att det inte fanns en övergripande uppfattning om krucifixet och dess 

innebörd inom Europakonventionen och att margin of appreciation därför skulle ha 

lämnats. Den italienska regeringen fortsatte sitt yrkande med att religiösa symboler 

uppfattas olika från en person till en annan. Detta gällde i synnerhet krucifix, som skulle 
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kunna uppfattas som en religiös symbol eller en kulturell identitetsskapande symbol 

som symboliserar det demokratiska samhället och låg till grund för den västerländska 

civilisationen.
184

 Italienska regeringen framhöll att krucifixet var en “passive symbol”, 

whose impact on individuals was not comparable with the impact of “active 

conduct”.
185

 Med det menades att krucifixets påverkan på individer var passiv och att 

manifestationen inte kan jämföras med en aktiv indoktrinering. Varför var då krucifixet 

passivt? Enligt italienska regeringen berodde detta på att krucifixet gav uttryck för en 

nationell egenhet mellan religionen, staten, folket och katolicismen. Krucifixet 

symboliserade även "historical, cultural and territorial development of Italy and to a 

deeply rooted and long-standing attachment to the values of Catholicism".
186

 Att 

tillhandahålla krucifix i skolan var därför en fråga om att bevara en månghundraårig 

tradition.  

 

Europadomstolens Grand Chamber(GC) 

 

Europadomstolens GC konstaterade inledningsvis att krucifix var en religiösa symbol, i 

enlighet Lautsi v. Italy.
187

 Fortsättningsvis anför Europadomstolens GC att  "there is no 

evidence before the Court that the display of a religious symbol on classroom walls may 

have an influence on pupils and so it cannot reasonably be asserted that it does or does 

not have an effect on young persons whose convictions are still in the process of being 

formed".
188

 Den negativa religionsfriheten kunde inte åberopas då det inte kunde 

påvisas att barn påverkas av religiösa symboler i klassrum.  

 

Europadomstolens GC fann att ett beslut om att vidmakthålla en tradition faller inom 

ramen för margin of appreciation. Vidare anförde Europadomstolen GC att  "The Court 

must moreover take into account the fact that Europe is marked by a great diversity 

between the States of which it is composed, particularly in the sphere of cultural and 

historical development".
189

 Europadomstolens GC tydliggjorde att diskrepansen inom 

Europakonventionen möjliggjorde en tillämpning av margin of appreciation. 

Europadomstolens GC granskade andra europeiska staters förhållande till religiösa 

symboler i den offentliga skolan och konstaterade att det inte förelåg en enhetlig 

uppfattning om religiösa symboler i det avseendet.
190

 Margin of appreciation blev 

således tillämpar i målet.  

 

Europadomstolens GC konstaterade att krucifixet var en passiv symbol. Som grund för 

sitt konstaterande anförde GC att krucifixet "cannot be deemed to have an influence on 

pupils comparable to that of didactic speech or participation in religious activities".
191

 

                                                           
184

 Lautsi and others v. Italy para 36. 
185

 Lautsi and others v. Italy para 36. 
186

 Lautsi and others v. Italy para 36. 
187

 Lautsi and others v. Italy para 66. 
188

 Lautsi and others v. Italy para 66. 
189

 Lautsi and others v. Italy para 68. 
190

 Lautsi and others v. Italy para 70. 
191

 Lautsi and others v. Italy para 72. 



38 

 

Uttalandet är i enighet med den italienska regeringens yrkande om att krucifixet inte kan 

jämställas med en aktiv indoktrinering. Med stöd av det anförda fann Europadomstolens 

GC, 15 röster mot två, att närvaron av krucifix inte stod i strid med artikeln 9 och 

upphävde sålunda den första domen i Lautsi v. Italy. 

 

Kommentar 

 

Rättsfallet är intressant i många hänseenden. Skillnaderna i målen mellan Lautsi v. Italy 

och Lautsi and others v. Italy var mest anmärkningsvärt. Hur kan bedömningar skilja 

sig åt i den utsträckningen? En orsak torde vara den uppståndelse som målet fick i 

media och andra konventionsstater. En annan aspekt är att Europadomstolen i målet 

Lautsi v. Italy inte tillämpade margin of appreciation som medförde att målet fick en 

oönskad prejudicerande effekt. Den rimligaste förklaringen till överprövningen torde 

vara att Europadomstolens GC fann att målet grundade sig på en ofullständig utredning 

som i deras mening var felaktig. I Lautsi v. Italy hänvisade Europadomstolen till  

Dahlab v. Switzerland för stöd i bedömningarna. Europadomstolens GC anför att "The 

Grand Chamber does not agree with that approach. It considers that that decision 

cannot serve as a basis in this case because the facts of the two cases are entirely 

different."
192

 och menar därmed att jämförelsen är direkt felaktig.  

 

I målet utförde Europadomstolens GC en utredning angående konventionsstaternas 

uppfattning om religiösa symboler i offentlig skola. Det förelåg ingen konsensus 

angående de religiösa symbolernas ställning i den offentliga skolmiljön. Uttalandet 

innebär att margin of appreciation skall tillämpas i alla mål gällande religiösa symboler 

i offentliga skolor. Målet får därmed en viktig prejudicerande inverkan för margin of 

appreciations tillämpbarhet. 
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5. Analys och avslutande kommentarer 

 
5.1 Begränsningar av religiösa symboler 

 

Den ökade invandringen har medfört en förändrad bild i samhället. Invandringen har 

inneburit att nya religiösa mönster och religiöst motiverade beteenden har kommit att 

bli en allt vanligare företeelse i samhället. Användningen av kläder, klädesplagg och 

religiöst motiverade utsmyckning har ökat i det offentliga rummet. På frågan om 

religiöst präglad klädsel är en privatsak menar Fahlbeck att så inte är fallet. Det är 

särskilt tydligt av europeiskt praxis.
193

 Vår uppfattning är att religiösa symboler tilldrar 

sig uppmärksamhet, i synnerhet i samband med att manifestationen sker i det offentliga 

rummet som exempelvis skolan eller arbetsplatsen. Särskilt den muslimska huvudduken 

och den sikhiska turbanen.  

 

Det är i samband med den yttre manifestationen som konflikter uppstår och en 

kränkning av den negativa religionsfriheten kan uppstå. Det är där som 

Europakonventionen valt att begränsa manifestationen. Hur man manifesterar religionen 

i det enskilda hemmet är en oklandervärd rättighet och en privatsak såvida det inte 

strider mot lag. Den yttre manifestationen är ett tydligt ställningstagande och påtvingar 

andra individer, religiösa påbud i olika grad.
194

 Det är statens uppgift att säkerställa att 

utryck som ingriper i rätten till att inte behöva utsättas för oönskade religiöst motiverade 

manifestationer, alltså kränkningar av den negativa religionsfriheten inte förekommer. 

Men samtidigt har staten en skyldighet att tillgodose olika religiösa gruppers rätt till att 

manifestera sin religiösa övertygelse. Det är således en avvägning mellan två olika 

intressen, som kan resultera att inte alla grupper blir tillfredsställda. 

 

En grundbult i ett mångkulturellt samhälle är ömsesidig respekt mellan 

majoritetsgrupper såväl som minoritetsgrupper i syfte att inte skapa klyftor och 

motsättningar mellan nämnda grupper. Ur ett svenskt perspektiv kan man ställa sig 

frågande till hur rättvist det är att medge religiösa fler rättigheter än icke-religiösa, med 

hänvisning till vad religionen påbjuder. Hur förefaller detta med exempelvis sikher som 

bär dolkar? Är det rätt att en individ skall bära dolk på en allmän plats trots att det är 

kriminaliserat eller i vart fall borde vara det.
 195

 Rättsläget i den frågan är i vår mening 

oklar, då normerna utrycker att friheten till religiösa manifestationen är underkastade 

övrig svensk lag. Trots detta stadgande finns det sikher som bär dolk. Det kan även 

påpekas att ingen domstol har prövat spörsmålet och inga allmänna direktiv har lämnats 

i frågan. Det skall framhållas att visst utrymme för undantag av bärande av dolk/kniv 

har lämnats av lagstiftaren.  
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Av Europadomstolens avgöranden framgår ett tydligt mönster och ett konsekvent 

dömande beträffande religiösa symboler. I ett första steg i bedömningen har Europa 

domstolen tagit ställning till huruvida artikel 9 som behandlar religionsfriheten 

aktualiseras. Bedömningen utförs i två steg. I ett första steg måste det utredas om den 

religionen eller trosuppfattningen åtnjuter skydd av artikel 9. När det har konstaterats att 

religionen eller uppfattningen faller in under religion, och således åtnjuter skyddet enligt 

artikel 9, utreds frågan i vilken mån manifestationen anses utgöra religionsutövning i 

enlighet med vad som avses i Europakonventionen.   

 

Tidigare har utgångspunkten för Europadomstolens bedömning, av vad som betraktas 

vara ett utryck för en religiös övertygelse, varit om handlingen kan anses vara normal 

eller allmänt vedertagen för religionen ifråga. Genom detta paradigm fokuserade 

Europadomstolen i stor utsträckning på en bedömning utifrån artikel 9(1) och i vilken 

bemärkelse manifestationen av symbolen utgjorde ett sätt att utöva religionen. I de facto 

var det Europadomstolens uppfattning som låg till grund för vad som skulle anses vara 

en religiös manifestation. Europadomstolen grundar i sin bedömning på den i domen 

Arrowsmith v. United Kingdom fastställda principen. 

 

Slutligen anser vi att det är svårt att göra en generell gränsdragning för hur långtgående 

skyddet för yttre manifestation genom religiösa symboler är. På nationell nivå är 

avsaknad av praxis en anledning till att rättsläget är oklart men även lagstiftningen 

diffus och ger inte den vägledning som behövs för att besvara frågan. Det är därför svårt 

att göra en allmän fastställelse i frågan. Men man kan dock framhålla ett visst ingrepp 

av religionsfriheten och manifestationen vid arbetsplatser som kräver viss uniform eller 

skyddsutrustning.
196

 På europeisk nivå är det även svårt att ge en generell framställning 

av rättsläget. Sverige är överlag ett liberalt land med en hög tolerans för religiösa 

övertygelser och manifestationer jämfört med exempelvis Frankrike och Turkiet. 

Europadomstolens praxis är oftast utformade för det enskilda fallet och ger inte alltid ett 

övergripande svar på frågan.  I de fallen som religiösa symboler har förbjudits i 

offentliga miljöer har det grundats på att länder lämnats en tolkningsmarginal efter det 

specifika förhållandet i landet, så kallade margin of appreciation. Europadomstolen har 

konsekvent i sitt dömande av symbolens ställning utgått ifrån, manifestationen av 

symbolen, storleken, påverkan, och sambandet mellan symbolen och religionen. Det 

som står klart är att grunden i RF och  Europakonventionen är att skydda en individs 

religiösa intressen och dennes rätt till manifestation samtidigt som motstående intressen 

ska skyddas. En avvägning som sker och som kontinuerligt leder till olika bedömningar 

och resultat då tolerans i de europeiska samhällena kommer förändras i samband med 

”främmande trosbekännare” bli en integrerad del av samhället och deras olikhet 

gentemot andra godtas. 
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5.2 Varför begränsas religiösa symboler i olika utsträckning? 

 

 

5.2.1 Margin of appreciation 

 

Margin of appreciation har fått en ökad betydelse för Europadomstolens bedömningar 

gällande religionsfriheten och framförallt religiösa symboler. I målen Leyla Sahin v. 

Turkey, Karaduman v. Turkey, Dahlab v. Switzerland konstaterade Europadomstolen att 

principen om margin of appreciation var tillämbar. Vid bedömningen av Lautsi v. Italy 

valde Europadomstolen att inte tillämpa margin of appreciation, trots den italienska 

regeringens anmodan om tolkningsföreträde då förutsättningarna överensstämde med 

tidigare praxis. Europadomstolens agerande medför ingen vägledning för när margin of 

appreciation skall användas vid bedömningen av religiösa symboler. Emellertid kom 

Lautsi-fallet att överprövas och Europadomstolen konstaterade att margin of 

appreciation skall tillämpas vid mål gällande religiösa symboler i offentliga skolor. 

Tydliggörandet av margin of appreciationens tillämpningsområde i målet är viktigt och 

borde utformas inom fler rättsområden. Traditionens betydelse för margin of 

appreciation stärktes med Europadomstolens GCs utlåtande om att  "The Court takes 

the view that the decision whether or not to perpetuate a tradition falls in principle 

within the margin of appreciation of the respondent State".
197

 Europadomstolens GC 

förtydligade att margin of appreciation skall beaktas i större utsträckning. 

Europakonventionen präglas av skillnader  mellan de stater som den består av, och 

särskilt inom området för kulturell och historisk utveckling.
198

 

 

Rekvisitet om lagstöd enligt artikel 9(2) anser vi har blivit för omfångsrik. I de rättsfall 

vi har studerat, har Europadomstolen godtagit regler från universitet/skola och upphöjt 

dess status till lag, enligt artikel 9(2). Vi ser tendenser till att Europadomstolen vidgar 

margin of appreciations tillämpning för att forma bedömningen efter det specifika 

fallet. Bedömningen möjliggör en mer träffsäker utgång. Domen kan dock bli för snäv 

och svårtillämpad, som praxis, på internationell och till viss del nivå på nationell nivå. 

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv kan det argumenteras för att universitetens regler 

inte bör jämställas med statlig lagstiftning. Universitetets regler är inte lika utförligt 

författade och är inte stiftade utifrån en enhetlig samhällssyn.  

 

Trots ovanstående framställan bör det framhållas att margin of appreciation uppfyller 

en viktig funktion i tillämpning av artikel 9. Principen medför att religionsfriheten 

anpassas efter de nationella demokratiska värdegrunderna som varje enskild stat 

innehar. En överskridande reglering av religiösa symboler är inte möjligt på grund av 

konventionsstaternas unika samhällsförhållande. Konventionsländerna har 

nödvändigtvis inte samsyn i frågan om religiösa symboler. En bestämd norm i en stat är 

svårimplementerbar i en annan.  
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5.2.2 Den negativa och positiva religionsfriheten 

 

Europeiskt praxis påvisar att den negativa och positiva religionsfriheten ofta kommer i 

konflikt med varandra. Framförallt i samband med yttre religiösa manifestationer, som 

bärande av vissa religiösa symboler (t.ex. sikhiska turbanen, muslimsk slöja och 

krucifix). Risken för konflikten är större i mångkulturella samhällen, där olika religioner 

och viljor hävdar sitt intresse. Problematiken mellan intressena är ytterst känsligt, då 

religionen för många individer utgör en essentiell funktion i deras liv. 

Europadomstolens avgöranden utgör en viktig faktor för att lösa dessa konflikter. Det 

krävs således att avgörandena mellan den negativa och positiva religionsfriheten är 

grundliga och genomtänkta.  

 

Ett exempel som Fahlbeck belyser är likgiltighetens inverkan på den negativa och 

positiva religionsfriheten.
199

 Värderingar kring religionsfrihet skiljer sig mellan olika 

länder. De nordiska länderna har ett liberalt förhållningssätt till religionsfriheten jämfört 

med till exempel Turkiet och Frankrike som har sekularism som en grundpelare i sin 

konstitution. Utifrån de rättsfall vi har undersökt utgår Europadomstolen från 

hypotetiska antaganden vid bedömning av individers likgiltighet inför religiösa 

symboler. Det blir en paradoxal bedömning som tas utifrån lagstadganden och behöver 

nödvändigtvis inte representera de samhällsvärderingar som råder i det specifika fallet.  

 

Den negativa religionsfriheten har prövats flertalet gånger i praxis. I rättsfallstudien i 

uppsatsen anmärkte vi att Europadomstolen och Kommissionen lämnar ett stort 

utrymme för den negativa religionsfriheten. I fallen Leyla Sahin v. Turkey, Dahlab v. 

Switzerland, Karaduman v. Turkey, ansågs den muslimska slöjan göra intrång på den 

negativa religionsfrihet för andra individer i omgivningen. Angående fallet Lautsi v. 

Italy fick den negativa religionsfriheten företräde och inskränkte en stats positiva 

religionsfrihet. I artikel 9 stadgas att negativ och positiv religionsfrihet har lika värde 

och samma resonemang har fastställts i praxis.
200

 En fråga vi ställde oss var om den 

negativa religionsfriheten har för stort utrymme i praxis och inskränker den positiva 

religionsfriheten. Vid en första anblick av praxis, framstår detta vara fallet. Det som 

måste tas i beaktande är Europadomstolens vilja att ha jämvikt mellan begreppen 

negativ och positiv religionsfrihet. Den positiva religionsfrihet måste beaktas utifrån ett 

historiskt perspektiv där den har växt fram under flera hundra år.
201

 Den negativa 

religionsfriheten är i det avseendet ett relativt nyfunnet begrepp. Europadomstolen anser 

sig antagligen behöva stärka den negativa religionsfriheten för att uppnå artikel 9:s 

stadgande om negativ och positiv religionsfrihets lika värde.  

 

Det är komplicerat att utröna ett övergripande europeiskt ställningstagande kring rätten 

till religion och rätten från religion. Det generella för alla konventionsländer, som har 

fastslagits i praxis, är att forum internums negativa och positiva religionsfrihet är 

absolut och framstår därför som jämställd. Gällande forum externum är rättsläget mer 
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diffust. Om vi utgår från Europakonventions praxis som en norm, råder det stora 

skillnader mellan konventionsstaternas uppfattning om negativ och positiv 

religionsfrihet. Det har att göra med konventionsstaternas historia, kultur, ideologi och 

övriga samhällsvärderingar. Det medför att praxis från Europakonventionen är 

svårtillämpbar på varje enskild stat. På enskild statsnivå, utan Europakonventions praxis 

som norm, framstår den negativa och positiva religionsfriheten vara jämställd, då det är 

domstolarna och lagstiftarens uppgift att pröva religionsfriheten utifrån statens normer. 

Om prövning ej genomförs, skall den negativa och positiva religionsfriheten anses vara 

jämställd utifrån varje stats självständighet.  

 

 

5.2.3 Religiösa symboler utifrån ett demokratiska perspektiv 

 

Begränsningarna av religiösa symboler har i praxis förekommit. Det anses nödvändigt 

för att främja sekularism, pluralism, harmoni, negativ religionsfrihet och till viss del 

jämställdhet. Vad är då en religiös symbol? Uppsatsen syfte är som tidigare anförts inte 

att ta ställning till symbolernas teologiska tillhörighet. Europadomstolen har fastställt att 

den muslimska slöjan, sikhiska turbanen och krucifix skall anses vara religiösa 

symboler. Symbolerna har enligt principerna om forum externum och Arrowsmith-

principen ansetts vara av religiös karaktär. Europadomstolen har vid bedömningen inte 

tagit hänsyn till sambandsrekvisiten som fastställer sambandet mellan manifestationen 

och religion. Anledningen till att Europadomstolen åsidosätter sambandsrekvisiten torde 

vara att bedömningen är betydelselös och att berörda symboler otvivelaktigt är religiösa 

symboler. Det kan tyckas konstigt att Europadomstolen inte vill ge klarhet och 

framställa riktlinjer för dessa religiösa symbolers samband med religionen. En 

sambandsrekvisitbedömning skulle skapa ett internationellt övergripande 

förhållningssätt till symbolerna och ge tydligare gränsdragningar mellan religiösa 

symboler och icke-religiösa symboler.  

 

Ett annat intressant konstaterande som Europadomstolen har gjort i fallen Dahlab v. 

Switzerland och Lautsi v. Italy är att den muslimska slöjan och krucifixet framställts 

som en powerful religious symbol. Bedömningen skall göras utifrån situationen där den 

religiösa symbolen framställts. Att skapa en bedömningsmarginal för religiösa symboler 

är utvecklande för rättsområdet. Svårigheterna för Europadomstolen är hur 

bedömningen skall gå till. I båda målen anför Europadomstolen att det var omöjligt att 

fastställa symbolernas påverkan på barnens religionsfrihet, vilket även fastställdes i 

Lautsi and others v. Italy.
202

 Barn är självfallet mer lättpåverkade av manifestationer. 

Frågan blir då om barn uppfattar slöjan som en religiös manifestation eller en "vanlig" 

huvudbonad. Barnens ålder kan då utgöra en förmildrande omständighet då de ej 

uppfattar symbolen som en manifestation. Bedömningen borde enligt vår åsikt utgå från 

hur berörda parter uppfattar budskapet inte hur de antas uppfatta manifestationen. 

Tillvägagångssättet av manifestationen borde även inverka på bedömningen. Med 

tillvägagångssättet avser vi personens hängivenhet till religion och hur den uttrycker 
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detta i sin manifestation. Europadomstolen konstaterade med en hypotetisk bedömning i 

Lautsi v. Italy och Dahlab v. Switzerland att barn antogs uppfatta religiösa symbolers 

betydelse. Europadomstolens GC i Lautsi and others v. Italy fastslog att en prövning av 

barns uppfattning om religiös symboler inte kunde göras överhuvudtaget då de inte 

finns bevis för en sådan teori. Bedömning skulle istället göras utifrån den religiösa 

symbolen och dess påverkan.  

 

Ytterligare en fråga som uppstår, är om det går att kategorisera olika religiösa symboler. 

I Lautsi v. Italy uttryckte Europadomstolen att "dissenters are placed in a situation from 

which they cannot extract themselves if not by making disproportionate efforts and acts 

of sacrifice".
203

 Symbolernas visuella påverkan har enligt Europadomstolen en 

betydelse för bedömningen. Det kan emellertid ifrågasättas om en sådan bedömning 

skulle vara rättvis. Vissa religiösa symboler kan döljas genom att ha sitt krucifix, kristna 

radband eller kirpan under tröjan medan slöjan onekligen inte kan döljas i samma 

utsträckning. Den schweiziska författningsdomstolen ansåg att "allow teachers to wear 

discreet religious symbols at school, such as small pieces of jewellery".
204

 Uttalandet 

kan upplevas ge en kristen favorisering, då små smycken är vanligt förekommande 

inom kristendomen. Som tidigare nämnts har varken muslimer eller sikher samma 

möjlighet att gömma sina religiösa symboler. Den religiösa symbolens storlek borde 

inte avgöra manifestationens styrka. Kristendomen är den helt dominerade religionen i 

Europa.
205

 Fahlbeck menar att kristna religiösa manifestationer i allmänhet är en del av 

vardagen i många europeiska länder och ses därför inte som religiösa uttryck. Det 

kristna korset som ett exempel, har degenererats
206

 och används idag av icke-kristna 

men även som dekoration.
207

 Praxis inom Europakonventionen framställer således ingen 

favorisering av kristna religiösa symboler utan bedömer dem utifrån samhällets 

värderingar. I målet Lautsi and others v. Italy konstaterades att krucifixet var en religiös 

symbol men domstolen fastslog samtidigt att ett krucifix på en vägg betraktades som en 

passiv religiös symbol. Fahlbecks uttalande om degenerering av kristna symboler 

styrktes i och med Europadomstolens avgörande i fallet Lautsi and others v. Italy. 

 

I Dahlab v. Switzerland förs en diskussion om att slöjan inte symboliserar 

grundläggande demokratiska värdering,  såsom könsjämlikhet, tolerans och respekt för 

andra och allas lika värde. Diskussionen är intressant och välbehövlig i dagens samhälle 

då slöjans budskap är mångtydigt. Europadomstolen fann att Schweiz förbud mot den 

muslimska sjalen i skolmiljön var förenligt med artikel 9 i Europakonventionen. 

Beslutet togs bland annat utifrån antagandet att sjalen uttrycker kvinnoförtryck. 

Europadomstolen avslutar med att konstatera att "such a measure could also be applied 

to a man who, in similar circumstances, wore clothing that clearly identified him as a 

member of a different faith".
208

 Det påståendet skulle innebära att bärandet av den 

sikhiska turbanen skulle omfattas av en liknande bedömning. I de rättsfall där den 
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sikhiska turbanen har utretts, förekommer ingen diskussion kring mansförtryck. Ett 

argument för Europadomstolens åsidosättande av könsdiskriminering skulle vara att det 

råder större frivillighet vid bärandet av den sikhiska turbanen än vid den muslimska 

slöjan. Fahlbeck anser att denna argumentation är bristfällig. Båda dessa religiösa 

symboler bärs ofrivilligt efter religionens påbud.
209

 Det som istället överväger att den 

muslimska slöjan anses diskriminera kvinnor, är det faktumet att män och inte 

religionen påbjuder bärandet av slöjan i en del fall.  

 

I fallet Dahlab v. Switzerland anför Dahlab att hon bär slöja frivilligt. Inget 

ställningstagande tas till hennes frivillighet. Vid avgörandet anför Europadomstolen 

istället en objektiv bedömningsgrund. Europadomstolens beslut innebär ett generellt 

ställningstagande angående den muslimska slöjan, som i realiteten innebär, att 

muslimska kvinnor bär slöja ofrivilligt. Vi anser att Europadomstolens slutsats är 

häpnadsväckande. Det är självfallet en svårhanterlig avvägning mellan kvinnoförtryck 

och inskränkning av individers religionsfrihet. Europadomstolen anser antagligen att 

skyddet för kvinnor som bär slöja ofrivilligt överväger skyddet för de som bär slöjan 

frivilligt.  En subjektiv bedömning skulle medföra ett rättvisare praxis och skapa 

marginaler för frivillighet och ofrivillighet. Frivillighetsbedömningen skulle dock bli 

svårtillämpad i praktiken då en bedömning av individens yttrande skulle vara 

otillräckligt för att utföra en korrekt prövning. Europadomstolens roll är inte att 

överpröva den nationella domstolens avgörande, vilket skulle behövas vid en 

frivillighetsbedömning. 

 

En aspekt som Europadomstolen inte diskuterar var vad för konsekvenser förbudet 

innebär för muslimska kvinnor och om det är förenligt med tolerans, respekt, jämlikhet 

mellan män och kvinnor. Det kan resultera i att muslimska kvinnor inte känner sig 

välkomna på arbetsplatser eller skolor och blir underrepresenterade i utbildningar och 

arbetsliv. Kvinnoförtrycket i hemmet kan öka då kvinnorna förbjuds att arbeta eller 

studera av sina män.  

 

 

5.3 Framtidsanalys för  religiösa symbolers ställning 

 

Det är en rad olika parametrar som påverkar de religiösa symbolernas ställning i 

samhället. Lagstiftaren, domstolarna och de enskilda individerna i samhället är faktorer 

som inverkar på religionsfriheten.  Individerna i samhället skapar genom sina 

värderingar en egen uppfattning om religionsfriheten, speciellt mot bärandet av religiösa 

symboler. En ökande tolerans från individerna i samhället ökar förståelsen för 

manifestationer av religiösa symboler. Politikerna, tillika lagstiftaren, är ett resultat av 

ett folkligt val. Politikerna skall representera folkets vilja och lagstifta efter ideologier 

som individerna i samhället önskar.  
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Exempelvis kan den nationalistiska våg som spridit sig i en del europeiska länder vara 

en motståndare till mångkulturen och det pluralistitiska samhället. De religiösa 

symbolernas ställning kan möjligen påverkas av de nationalistiska influenserna i 

framtiden. Därmed har skolväsendet, media, domstolar och politiker en grundläggande 

roll för framställan av religiösa symboler på ett objektivt sätt. Europadomstolen utgör en 

viktig funktion för efterlevnaden av Europakonventionen i konventionsstaterna, genom 

dess rättsliga makt och prövningsrätt. 

 

En annan framtidsaspekt skulle kunna vara att de olika religiösa symbolerna inte 

framstår som något ovanligt fenomen och som leder till en mer tillåtande attityd 

gentemot religiösa uttryck. Pfändtner ger i "Frihet och gränser" en intressant 

framtidssyn: "Eftersom vi lever i ett samhälle där någon gemensam värdegrund och 

gemensam verklighetsuppfattning i praktiken inte längre finns, måste vi våga ta den 

utmaning som ett verkligt möte med "den andre" innebär och gemensamt forma vår 

framtid. För detta krävs att vi i religionsfrihetens namn öppnar det offentliga rummet 

för mångfalden av religiösa yttringar. I och med en sådan öppenhet blir det också 

möjligt att identifiera och tydliggöra skilda former av förtryck och destruktivt beteende 

som eventuellt äger rum i religionens namn".
210

 Resonemanget hävdar att en accepterad 

syn på främmande religiösa symboler skulle harmonisera religionsfriheten i samhället. 

Acceptansen är en nödvändig del i degenereringsprocessen för exempelvis muslimska 

och sikhiska symboler. Degenerering av religiösa symboler är en process som sträcker 

sig över lång tid. Det kan jämföras med krucifixet som har en månghundraårig kulturell 

och historisk förankring i Europa. I framtiden kan andra religiösa symboler degenereras 

vilket förändrar omgivningens uppfattning om manifestationen och således inte ge 

uttryck för samma religiösa påverkan. Det i sin tur minskar risken för eventuella 

kränkningar av den negativa religionsfriheten. Det bör understrykas att den religiösa 

symbolens innebörd inte nödvändigtvis behöver förändras för den religiöst 

praktiserande.  

 

Den religiösa mångfalden i det europeiska samhället blir successivt en allt vanligare 

syn. Mångkulturens etablissemang är en betydelsefull faktor för toleransen för religiösa 

symboler i samhället. Det kan å andra sidan också leda till motsättningar mellan olika 

grupper i samhället. Vi upplever att begränsningar av religiösa manifestationer kommer 

fortgå i framtiden, med hänsyn till Europadomstolens strävan för jämlik mellan negativ 

och positiv religionsfrihet. Den debatt som nu förs i Sverige om tydligare regleringar är 

därför viktig för att klargöra rättsläget. Antingen genom att begränsa religiösa symboler 

eller konstatera att en begränsning inte är nödvändig. I samband med ändringen av 1974 

års RF yttrade sig före detta jordbruksminister Mats Hellström om att det absoluta 

skyddet för religionsfrihet ansågs vara att "en reglering som innebär att 

religionsfriheten görs begränsningsbar skulle ge en riktigare bild av rättsläget på 

området”.
211

 Mats Hellströms uttalande kan vara en fingervisning för begränsningar av 

religiösa symboler i Sverige, i framtiden. 
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Frågan som uppkommer är hur Europadomstolen hade bedömt en begränsning av en 

religiös symbol i Sverige. För att besvara frågan måste Sveriges margin of appreciation 

klargöras. Utifrån den kunskap vi erhållit under uppsatsens gång skall vi försöka utröna 

Sveriges margin of appreciation. I rättsfallet NJA 2005 s. 805 utredde HD möjligheten 

till inskränkning av religionsfriheten. HD kom då fram till att det krävs starka skäl för 

att en begränsning av religionsfriheten skall komma till stånd i Sverige. Fahlbeck menar 

att individer i de nordiska länderna sällan åberopar negativ religionsfrihet, vilket vi har 

uppmärksammat i uppsatsen. En orsak till detta torde vara att Sverige  har ett liberalt 

förhållningssätt till religioner. För att en margin of appreciation skall aktualiseras måste 

även lagstödsrekvisitet uppfyllas. Vid bedömningen om huruvida en religiös symbol 

kan begränsas enligt artikel 9(2) har Europadomstolen i praxis lagt tyngd vid tydandet 

av konstitutionen och dess förhållande till den demokratiska statens bestånd. De 

sekulära värderingarna i exempelvis Turkiets och Frankrikes författningar är säregna 

och har i några fall lett till att en begränsning av religiösa symboler möjliggjorts. 

Sveriges konstitution uttrycker inte en liknande sekularistisk värdegrund, trots att 

Sverige är sekulärt. I vår mening skulle Sveriges grundlag innebära ett stort hinder i 

Europadomstolens bedömning av huruvida en begränsning av religiösa symboler i 

Sverige skulle kunna vara förenlig med artikel 9 i Europakonventionen. I Sverige är det 

tämligen svårhävdat att en begränsning av religiösa symboler är nödvändigt för att 

upprätthålla det demokratiska samhället. I förhållande till exempelvis Frankrike och 

Turkiet har vi en annan uppfattning och tolkning av demokrati vilket medför att en 

begränsning inte kan anses som nödvändig för att upprätthålla den demokratiska staten. 

 

Ett exempel som påvisar Sveriges eventuella margin of appreciation är en promemoria 

från skolverket som fastslår att ett allmänt förbud för religiösa klädesplagg inte får 

förekomma i den svenska skolmiljön.
212

 Frankrike fick med stöd av margin of 

appreciation rätt att förbjuda en elev att bära slöja under undervisning.
213

 Skolverkets 

utlåtande indikerar att Sveriges tolerans gentemot religiösa symboler är mer långtgående 

än Frankrikes och därför skulle Sveriges margin of appreciation bli svårtillämpbar för 

att begränsa en religiös symbol i exempelvis skolan. Vår slutsats i frågan är att ett 

generellt förbud mot en viss religiös symbol inte ses som troligt då det förmodligen 

skulle strida mot Europakonventionens artikel 9. 
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5.4 Avslutande kommentarer 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att uppsatsen berör en komplex problemformulering. 

Under arbetets gång har vi funnit att ett givet och övergripande svar på syftet är 

nästintill omöjligt att ge. Ett omfattande svar i uppsatsen torde vara att religiösa 

symboler skyddas av artikel 9 men att de begränsas i olika utsträckning beroende på de 

nationella förutsättningarna i varje konventionsstat. Bedömningen görs utifrån en rad 

olika faktorer som är säregna för den nationella demokratin. Med detta sagt kan vi 

fastslå att religiösa symbolers ställning utifrån ett demokratiskt perspektiv är varierande 

beroende vilken demokratisk stat man studerar. Symbolernas ställning är inte heller 

konstant utan förändras utifrån det demokratiska samhällets värdegrunder. 

Ur ett svenskt perspektiv tycks religiösa symboler åtnjuta en stark rättsställning. Det 

grundar vi utifrån avsaknaden av praxis rörande begränsningar av religiösa symboler. 

Samhället anser möjligen att religiösa symboler inte utgör ett hinder för andras fri- och 

rättigheter. Det kan å andra sidan tyda på att det råder oklarhet på rättsområdet och att 

man istället förlitar sig på praxis från Europakonventionen.  
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