
EXAMENSARBETE

Är slöjan ett tecken för kvinnoförtryck?
Religionsfrihet ur ett rättsligt perspektiv

Aisha  Ahmadi
2015

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



I 

Abstract 
 

This thesis has examined freedom of religion based on the Swedish constitution Act (1974: 

152), chapter 2, and the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (ECHR) Article 9 (1-2). Freedom of religion is defined according to 

the ECHR Article 9 as a freedom to change religion or belief, to manifest religion or belief, in 

worship, teaching, practice and observance. 

The object was to clarify the law's view on the Muslim veil regarding freedom of religion and 

to clarify the disproportions that are. 

While the law sees the veil as incompatible with gender equality and women's oppression, is 

Islam’s purpose of the veil and the view of the woman completely different. 

Oppression of women have neither place nor support in Islam, on the contrary, the Muslims 

are ordered to treat women with respect.  The Qur'an and Prophet Muhammad's statements are 

a number of verses about how women should be treated, and that women and men are equal to 

God. 

Religion and religious practice is more limited than what the law express. Some religious 

symbols and signs that can be regarded as self-evident rights, such as the veil and the cross is 

not at all guaranteed protection under ECHR Article 9, on the contrary, it is also free for states 

to restrict and prohibit them. 

In many of the cases are religious symbols considered constitute a threat to democracy, other 

people's respect and gender equality. 

  

 

 

 

 

  
  



II 

Sammanfattning  
 

Den här uppsatsen har behandlat religionsfrihet utifrån Regeringsformen (1974:152) 2 kap, 

och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) artikel 9(1-2).  

Religionsfriheten definieras enligt EKMR artikel 9 som en frihet att få att ”utöva sin religion 

eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsutövningar och iakttagande av religiösa 

sedvänjor” 

Religion och religionsutövning är mycket mer begränsad än vad lagtexterna kan ge uttryck 

för. Vissa religiösa tecken som kan anses som självklara rättigheter, som exempelvis slöjan 

och korset är inte alls garanterade skyddet enligt EKMR Artikel 9, tvärtom är det även fritt för 

staterna att begränsa och förbjuda dessa.  

Syftet med uppsatsen har varit att klargöra för lagens syn på den muslimska slöjan angående 

religionsfrihet samt att reda ut eventuella missförhållanden om den. 

Bärandet av slöja är en form av religionsutövning. Anledningen till varför just slöjan får så 

mycket fokus inom religionsfrihetssammanhang är för att bärandet av slöja inte bara ses som 

religionsutövning, det ses också av många som ett tecken för kvinnoförtryck. 

Medan lagen ser slöjan som oförenligt med jämställdheten och som kvinnoförtryck är Islams 

syfte med slöjan och synen på kvinnan helt annorlunda. 

Utgångspunkten av uppsatsen är att kvinnoförtryck varken har plats i eller stöds av Islam, 

tvärtom så är muslimerna beordrade att behandla kvinnor med respekt. Både i Koranen och i 

Profeten Muhammads uttalanden finns ett flertal verser som klargör kvinnans värde inom 

Islam, om hur hon ska behandlas samt att båda könen är jämställda inför Gud.  

 

 

  



III 

Förklaringar och förkortningar  
 

 RF - Regeringsform (1974:152) 

 EKMR - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

 BrB – Brottsbalk (1962:700) 

 DO – Diskrimineringsombudsmannen 

 AD – Arbetsdomstolen 

 HD – Högsta domstolen 

 Koranen – Islams heliga skrift 

 Hadith – Nedtecknandet av traditioner som utgår från profeten Muhammeds sätt att 

leva som förebild samt hans handlingar i ord i olika situationer. 
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1 Inledning och metoddiskussion 

1.1 Inledning  

Religionsfrihet blir en alltmer aktuell fråga i ett samhälle med religiös mångfald. Inte minst i 

vårt svenska samhälle som traditionellt har varit monolitiskt.  

Islam är landets andra största religion räknat till antalet troende, i de flesta västeuropeiska 

länderna. 

Den synligaste symbolen för Islam i väst är den muslimska slöjan som bärs av muslimska 

kvinnor. I rättspraxis från b.la Europakonventionen angående religionsfrihet sägs det att slöjan 

är svår att förena med jämställdhet, respekt för andra människor och ses ofta som ett 

kvinnoförtryck. För att få veta om det är en ärlig bild som framställs om den muslimska slöjan 

och synen på den muslimska kvinnan behöver man få ett rättvist svar på frågan. Genom att se 

saken även från Islams perspektiv upptäcker man att synen där ser helt annorlunda ut.  

Religionsfriheten som jag kommer att behandla regleras i Europakonventionen artikel 9 som 

är den högsta normkällan inom området, men också i Regeringsformen 2 kap, 1§, stycke 1, 

punkt 6. Även Koranen och hadither kommer att behandlas som källa på Islams syn på slöjan 

och kvinnan. 

 

Bakgrunden till mitt val av ämne var från början att jag ville veta vad religionsfriheten 

egentligen innebar och hur långt friheten sträckte sig.  

För många är religionen inte bara en tro utan även en livsstil därför blir religionsfriheten 

viktig för den som vill veta vilka slags rättigheter hon eller han har i ett demokratiskt 

samhälle. 

När jag såg vilka (för mig såg ut som) fördomar det fanns i rättspraxis från Europadomstolen 

och i doktrinen angående den muslimska slöjan och den muslimska kvinnan fick jag istället 

en viktigare fråga att behandla. Jag ville klargöra för den synen som finns i lagen om slöjan 

och kvinnan och försöka ge en ärlig och rättvis bild av slöjan som inte bara finns på ena sidan 

av två perspektiv. 

Genom svaret på mina frågor får jag även svar på mina egentliga frågor om religionsfriheten.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är således att klargöra för lagens syn på den muslimska slöjan angående 

religionsfrihet och reda ut eventuella missförhållanden om den. 

Jag vill reda ut följande frågeställningar: 

 

1) Vad innebär religionsfriheten och när får inskränkning av friheten ske? 

2) Vad är grunden till den muslimska slöjan och vad är syftet med den?  

3) Hur ser tillämpningen av religionsfriheten ut angående slöjan i förhållande till andra 

religiösa symboler? 

4) Verkar tillämpningen vara förenlig med den konstitutionella regleringen? 
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1.3 Metod och material 

I uppsatsen använder jag mig av en rättsdogmatisk metod såväl som jag även har rättskritiska 

synpunkter angående frågorna. Material som jag använder mig av är lagtext, litteratur och 

rättspraxis samt annan litteratur som berör ämnet religion och religionsfrihet. Även en 

komparativ metod har använts där jag jämför Regeringsformen (1974:152), EKMR och 

Koranen beträffande religionsfrihet och exemplet med slöjan. 

De huvudsakliga lagarna som uppsatsen bygger på är Regeringsformens (1974:152) andra 

kapitalet om grundläggande fri-och rättigheter och Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) artikel 9 (1-2). 

 

 

1.4 Disposition 

En inledning görs med historisk bakgrund till bägge lagarna för att klargöra syftet med dessa. 

De två huvudsakliga rättskällorna redovisas sedan i kapitel 2 och innebörden av 

religionsfrihet kommer att beskrivas i kapitel 3. Den praktiska tillämpningen och diskussionen 

om slöjan kommer att tas upp i kapitel 4-5. 
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2 Religionsfrihetens framväxt 

2.1 Inledande historik 

Under 1900- talet krävdes utvidgade fri- och rättigheter i allt större omfattning, inte minst i 

Sverige och Europa. Opinionsfriheterna ansågs behövas för ett fungerande demokratiskt 

samhälle.1  

Behovet av skydd för mänskliga fri och rättigheter krävdes till följd av utvecklingen i Europa 

under 1930- talet. 

Människorna hade under krigstiden accepterat inskränkningar i sina rättigheter men efter 

krigets slut kom rättighetsfrågorna in i en ny fas. 2 

De totalitära rättssystemen som gällde innan andra världskriget betonade det allmännas bästa 

framför de individuella mänskliga rättigheterna, men efterkrigstiden betonade istället den 

unika människans värdighet, som i koncentrations- och utrotningslägren hade blivit så 

dramatiskt kränkt.3 

Bland de jurister vars länder som hade deltagit i krigsaktiviteterna uppstod en 

naturrättsrenässans till deras idealistiska ”böra” – uppgift vilket var att kritiskt kontrollera om 

lagens normer stred mot de mänskliga rättigheterna.4 

Det identifierades två problem för den västerländska efterkrigstidsmänniskan, dels att orka se 

framtiden an med tillförsikt och att orka se tillbaka och bearbeta de självupplevda 

krigshändelserna. 5 

 

År 1938 lades det fram i Sverige två likalydande motioner med krav på att skyddet för fri- och 

rättigheterna skulle stärkas genom lagen.6 Tio år senare var konstitutionsutskottet positiva till 

att införa grundläggande rättigheter i grundlagen år men regeringen lät rättighetsfrågan falla. 

Innan någon annan svensk utredning tillsattes bildades Europarådet år 1949.7  

För religionsfriheten var senare delen av 1900- talet en händelserik tid. Friheten kom att för 

första gången omfatta alla medborgare i landet genom 1951 års religionsfrihetslag (1951:680) 

och den nya regeringsformen. Det var också genom 1951 års religionsfrihetslag som man för 

första gången fick rätten att kunna stå utanför religiösa förbund. Med religionsfrihetslagen 

visade man samhällets opartiskhet i livsåskådningsfrågor.8  

 

Religionsfriheten beskrevs som en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle som 

likställdes med tanke, - och yttrandefriheten. Det uttrycktes bland annat att det är nödvändigt 

med en frivillig livsåskådning, frihet att antingen vara kopplad till eller att kunna stå utanför 

något samfund samt att kunna ansluta sig till minoritetsreligioner utan att förlora sina 

medborgerliga rättigheter.  Den enda begränsningen i religionsfriheten var kravet på att 

upprätthålla allmän ordning. 9 

I slutet av 1900-talet tycktes religionen försvinna från arenan. År 1969 avkristnades skolorna 

genom läroplanen och domareden och vittneseden sekulariserades. En av de viktigaste 

reformfrågorna för det sekulariserade Sverige var Kyrkans skiljande från staten vilket löstes 

                                                 
1 Victoria, Enkvist., Religionsfrihetens rättsliga ramar, Uppsala: Iustus, 2013, s. 69. 
2 Ibid, s. 70. 
3 K.Å., Modéer, Juristernas nära förflutna: rättskulturer i förändring, Stockholm, Santérus, 2009, s. 324. 
4 Ibid, s. 258 
5 Ibid 
6 Enkvist, 2013, s.69 
7 Ibid, s. 71. 
8 SOU 1949: 20 s.v. 
9 Prop. 1951:100 s.47 ff. 
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först genom en särlagstiftning för den Svenska Kyrkan som trädde i kraft vid sekelskiftet 

2000.10 

Lagen 1998 om trossamfund ersatte religionsfrihetslagen från 1951 utan större beaktande. Det 

saknas dock självständiga bestämmelser om religionsfrihet i den nuvarande lagen om 

trossamfund. Den hänvisar istället till Regeringsformen och Europakonventionen, i 1 §. 11  

 

 

2.2 Religionsfrihet i grundlagen 

Regeringsformen (1974:152) är Sveriges främsta grundlag. 

Den tillkom först i slutet av 1970- talet med en ganska omfattande rättighetskatalog.  

Regeringsformen tillkom utan någon större författningsdiskussion. Den markerade dock två 

viktiga reformfrågor i förhållande till 1809 års Regeringsform, 1) maktdelningsläran fick vika 

för folksuveränitetsprincipen och 2) den innehöll en rättighetskatalog.12 

Religionsfriheten regleras i 2 kap. 1§ första stycket p.6 och även 2 kap. 2§ till viss del.  

 
2:1, st 1, p.6 ”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad: religionsfrihet: frihet att ensam 

eller tillsammans med andra utöva sin religion.” och 

 

2:2 “Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt 

eller anat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst 

för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk 

sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första 

meningen.” 

 

Religionsfriheten enligt RF är av absolut karaktär, vilket innebär att den inte kan inskränkas. 

Friheten har varit grundlagsskyddad ända sedan 1809 års regeringsform och har en given plats 

i fri- och rättighetskapitlet.  

Regleringen i 2:1 första stycket p.6 handlar om friheten att tillhöra en religion medan 

regleringen i 2:2 handlar om friheten att inte behöva tillhöra någon religion.13  

Både den positiva och negativa religionsfriheten anges. Enligt 2:1 första stycket p.6 innebär 

religionsfriheten bland annat en frihet att kunna utöva sin religion, ensam eller tillsammans 

med andra.14  

Orden religion och utöva är däremot av oklar betydelse.  

Trots ordalydelsen i 2:1 finns det ingen sådan utbredd religionsfrihet i varken förarbeten eller 

i doktrin. Inte heller hittar man sådant stöd i annan lagstiftning.  Det innebär alltså att 

ordalydelsen inte överensstämmer med en allmänspråklig tolkning av orden med övriga 

rättskällor.15  

 

Religionsfriheten i Sverige utvecklades genom 1951 års religionsfrihetslag som kompletterade 

både 16§ i 1809 års regeringsform och artikel 9 i Europakonventionen. 

                                                 
10 Modéer, 2009 s.308. 
11 Reinhold Fahlbeck,”Religionens återinträde på arenan. En ny verklighet”, Tillgänglig: 

http://juridik.karnovgroup.se/document/1496817/1?frt=religionsfrihet&hide_flash=1&page=1&rank=3&versid=315-1-2008, 

2008, (hämtat 2014-12-19) 
12 Modéer, 2009 s. 310. 
13 Enkvist, 2013. s. 84. 
14Ibid. s. 87. 
15 Ibid. s. 88. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/1496817/1?frt=religionsfrihet&hide_flash=1&page=1&rank=3&versid=315-1-2008
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Reglerna om religionsfrihet i 1951 års religionsfrihetslag innehöll tre grundläggande regler 

om religionsfrihet i 1-3§§.16 

Lagen koncentrerade sig i första hand på den negativa religionsfriheten, d.v.s. medborgarna 

rätt till ”icke-religion”.17 

Religionsfrihetslagen upphävdes genom lagen (1998:1 593) om trossamfund som inte 

innehåller några självständiga regler om religionsfrihet.18  

I propositionen till avskaffandet av religionsfrihetslagen anfördes det att 1-3§§ kan täckas av 

reglerna i regeringsformens 2 kapitel, och annan lag och därför borde religionsfrihetslagen 

upphävas.19  

 

 

2.3 Europakonventionen som svensk lag 

Europakonventionen (EKMR) gäller som svensk lag sedan 1995. Den infördes genom lagen 

(1994:1 219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 

 

“Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” 

 

Konventionen är den högsta normkällan inom sitt område och är bindande för alla länder som 

antagit den.20 

Varje medlemsstat är förpliktad att respektera de mänskliga rättigheter som är angivet av 

konventionen. Tillträde till konventionen bestäms genom varje lands egen lag. För Sverige 

gällde att konventionen undertecknades av regeringen och stadfästes sedan genom 

riksdagsbeslut. Rättigheterna som regleras i konventionen gäller för alla som är under statens 

jurisdiktion som antingen befinner sig på eller utanför landets territorium. 21 

Konventionen har företräde framför svensk grundlag och vanlig lag, exempelvis 

diskrimineringslagen, och regeringsförordningar. Konventionen gäller i tre skepnader för 

Sverige. Den gäller som svensk lag, som en folkrättsligt förpliktande konvention och som en 

del av EU-rätten.22  RF 2 kap, 19§: 

 

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna” 

 

Konventionen är möjligtvis direkt tillämplig i svenska domstolar och är överordnad vanlig 

svensk lag. Det innebär att andra lagar inte får strida mot konventionen. Det konstaterades i en 

statlig utredning år 2002 att om konventionen ger ett starkare skydd än regeringsformens fri-

och rättighetskatalog så ska dess bestämmelser tillämpas framför grundlagens bestämmelser.23 

 

 

                                                 
16 Reinhold, Fahlbeck., Bed och arbeta= Ora et labora: Om religionsfrihet i arbetsliv och skola, Malmö, Liber, 2011, s. 22. 
17 Modéer, 2009 s. 307. 
18  Fahlbeck., 2011, s. 22.  
19 Prop. 1997:41 s 244 
20 Fahlbeck, 2011, s. 19. 
21 Mattias Nilsson. och Jenny Lunberg., Europarätten: En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, 4., 

Stockholm, Jure, 2010, s. 107. 
22 Fahlbeck, 2011, s. 22. 
23 SOU 1997:41 s. 96 



6 

 

 

I ”pastor Gren-fallet” (NJA 2005 s805) ser man hur tydligt domen visar den hierarkiska 

rangordningen mellan regler i den svenska rättsordningen. 

HD prövade om tillämpningen av BrB skulle strida mot grundlagens bestämmelser om 

religionsfrihet som inte får begränsas (RF 2 kap, 1§, 1stycket) eller EKMR artikel 9, då de 

stod i högre rang än BrB. 

HD gjorde en granskning av praxis rörande yttrandefriheten enligt europakonventionen och 

kom fram till att europakonventionen skulle med sannolikhet anse att en inskränkning inte 

skulle vara proportionerligt och skulle därmed utgöra en inskränkning av konventionen. (Se 

4.2.1) 

 

Enligt en statlig utredning kommer konventionens bestämmelser att gradvis preciseras genom 

konventionsorganens praxisbildande verksamhet vilket också gäller för Sverige.24  

Europakonventionen utvecklas ständigt till skillnad från den svenska grundlagen vilket gör 

det till en dynamisk rättskälla. 

Rättsbildningen angående religionsfrihet sker via domstolspraxis, främst i Europadomstolen. 
25 
 

2.3.1 Konventionens bildande  

De individuella fri och rättigheterna fick en renässans för det nya Europarådet grundat år 1949 

genom konventionen som antogs år 195026. 

Efterkrigstidens framtidssyn handlade i stor grad om att frambringa förutsättningar för 

materiell välfärd. Juristerna blev återigen instrumentella i uppgiften att bygga upp ett nytt 

fredligt Europa27.  

Man ville undvika de internationella spänningar som andra världskriget hade lett till.  

Konventionen undertecknades av tio länder den 5 maj 1949: Sverige, Danmark, Norge, 

Belgien, Frankrike, Storbritannien, Nordirland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. 

De europeiska staterna ville gemensamt ta första steget till ett kollektivt skydd för de mest 

grundläggande mänskliga rättigheterna.28 

Konventionen syftade till att motverka den växande kommunismen som hotade de liberala 

idéer som konventionen grundades på.  

Den skulle grundas på FN: s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och skulle vara 

rättsligt bindande. Det skulle finnas gemensamma organ som skulle se till att konventionen 

efterlevdes.29 

Man ansåg att religionsfriheten var viktig därför att man med den friheten skulle kunna 

förhindra att människor skulle utsättas för förföljelse på grund av sin religion och sin tro.30  

Vid konventionens bildande var medlemsstaterna lite oeniga vad gäller hur begränsningar fick 

ske i artikel 9(2). Två av dessa länder var Turkiet och Sverige. Turkiet var orolig för att 

religionsfrihetens skulle få en alltför vid tillämpningsområde och Sverige ville behålla den 

Svenska Kyrkans ställning.31  

                                                 
24 SOU 1997:41 s 92 och Prop. 1993/94: 117 s 33 f 
25 Fahlbeck., 2011, s. 26. 
26 Modéer, 2009, s. 259. 
27 Ibid, s. 261. 
28 Enkvist, 2013, s. 71. 
29 Enkvist, 2013, s. 71. 
30Ibid. s. 72. 
31 Enkvist, 2013, s. 100-101. 
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2.3.2 Vår svenska syn på konventionen 

Fast än Sverige hade ratificerade europakonventionen år 1952, fanns kritik mot konventionen, 

dess naturrättsliga inslag och brist på sanktioner hos det statsbärande partiet. 

Denna skepsis bestod under rättsrealisen Östen Undéns tid som utrikesminister. Efter att han 

lämnade sin post godkände Sverige det tilläggsprotokoll som möjliggjorde för enskilda 

medborgare att föra talan mot staten. Även då fanns det en uttalad kritik mot domstolen.32 

Frågan om europakonventionen senare skulle gälla som lag i landet, ledde till en stor debatt 

innan införandet av lagen 1994. Rädslan för att det skulle ske var att de politiska organen inte 

skulle kunna kontrollera utvecklingen av rättigheterna. Speciellt i de fall där reglering om 

skydd saknades i nationell svensk rätt som exempelvis den negativa föreningsfriheten. 

Innan 1999- talets lagstiftningsåtgärder var det inte självklart att konventionen gällde framför 

svensk lag.33  

Svenska domstolar försöker vid konflikt mellan svensk lag och europakonventionen i första 

hand tolka den svenska rätten så att den blir förenlig med europakonventionen. 

Internationaliseringen av svensk rätt genom europakonventionen gör svenska domare 

obenägna att tillämpa nationell svensk lag framför europakonventionen vid konflikt. 

Det framgår av äldre svensk praxis att de högsta instanserna verkar ha uppställt ett krav för att 

underkänna en svensk reglering som strider mot konventionen. Inskränkningen ska ha varit 

tillräckligt klar och ha stöd i konventionen eller i Europadomstolens praxis. 

Svensk praxis verkar dock ha vänt på senare år då svenska domstolar alltmer självständigt 

tolkar europakonventionen och europadomstolens praxis.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Modéer, 2009, s. 311 
33 Nilsson och Lundberg, 2010, s. 108. 
34 Ibid. s.109. 
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3 Religionsfrihetens innebörd och omfattning 

3.1  Ordet religion och religionsfrihet 

Varken i grundlagen eller i EKMR definieras ordet religion eller religionsfrihet. 

Enligt ett svenskt betänkande35 är problemet att religionsutövning skulle kunna bestå i vad 

som helst. Även om artikel 9 i europakonventionen har försökt att precisera begreppet 

religionsfrihet som “frihet att utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, 

andaktsutövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor”, medför inte det sistnämna någon 

klar avgränsning. 

Likt många andra artiklar i Europakonventionen är artikel 9 generellt utformad. När det gäller 

ordet “utöva” räknas det dock upp på det som kan menas med “utövning” inom ramen för 

artikeln.36  

I ett fall sades det att: “Religionsfriheten framstår närmast som ett omfattande 

rättighetskomplex med inslag av yttrandefrihet, informationsfrihet och föreningsfrihet” 37 

Inte heller i praxis finns någon definition. Anledningen är att lagstiftaren inte låter sig 

formulera en definition.38   

 

3.2 Religionsfriheten i Europakonventionen    

Eurokonventionen är som tidigare nämnts den främsta rättskällan angående religionsfrihet i 

Sverige39 och räknas som svensk lag sedan 1995. Sverige blev bundet av Europakonventionen 

vilket också innefattar reglerna om religionsfrihet, i och med medlemskapet i Europarådet.40   

Religionsfriheten regleras i artikel 9(1-2) - om 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.  

 

Artikel 9(1)  anger den positiva friheten medan det i 9(2) reglerar begränsningarna av 

religionsfriheten. 

Man kan tycka att artikel 9 i EKMR framstår som tydligt när man läser den, men den är lika 

generellt formad som många andra artiklar i EKMR. Till skillnad från regleringen i 

                                                 
35 SOU 1975:75 s 325 
36  Enkvist, 2013, s. 101. 
37 SOU 1997:41 s 94 
38 Fahlbeck, 2011, s. 138. 
39Religionens återinträde på arenan. En ny verklighet, 2008. 
40 Enkvist, 2013, s. 99. 
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grundlagen anger dock EKMR en uppräkning på vad som kan menas med ”utövning av 

religion eller tro”. 41 

Det räknas upp tre olika friheter i 9(1) vilka är tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Dessa olika friheter kan ha tre olika betydelser och kan vara är oklara i betydelsen. De olika 

friheterna kan stå självständigt i förhållande till varandra vilket gör att artikel 9 får en ganska 

vidsträckt betydelse i alla fall teoretiskt.42 

Artikel 9 i EKMR är av en annan karaktär än grundlagsbestämmelsen. Även dessa regler 

innefattar både positiv och negativ religionsfrihet, vilket innebär friheten att tillhöra en 

religion och friheten att inte behöva göra det.43   

Artikel 9(1) anses vara av absolut karaktär endast i den meningen att kunna tillhöra en 

religion, inneha en tro eller samvete (åsikten), inte kan begränsas under några omständigheter.  

Bestämmelsen är däremot relativ i den delen som handlar om utövandet, genom att det går att 

begränsa den under de förutsättningar som uppställs i 9(2).  Dessa indelningar brukar ibland 

kallas för inre religionsfrihet (rättigheten att inneha en tro) och yttre religionsfrihet 

(rättigheten at utövning sin tro). 

På engelska kallas den inre religionsfriheten för forum internum och den yttre för forum 

externum. 44 

 

3.3 Begränsning i friheten 

Det absoluta skyddet omfattar egentligen bara själva uppfattningen, alltså tron på religion och 

inte uttrycket för religion, enligt både RF (2:1) och EKMR 9(1). 

Enligt RF är religiösa manifestationer underkastade alla begränsningar i de övriga friheterna i 

2 kap.45 

 

I förarbetena till 1973 års fri- och rättighetsutredning noterades att en fri- och 

rättighetsreglering skulle komma att begränsa de offentliga organens handlande och 

folkrepresentationens makt. Det anfördes också att fri och rättigheterna vars intressen skyddas 

av är otydliga och ibland svårt att definiera. Utredningen konstaterade att fri - och 

rättigheterna därför måste kunna begränsas för att tillgodose samhällets intressen.46  

Vag gäller religionsfriheten begränsas den på samma sätt som gäller för mänskligt handlande 

eller mänsklig underlåtenhet. 

Enligt förarbetena menas med begränsning, fysiskt tvång eller kriminalisering av ett visst 

beteende.47  

Enligt förarbetena framgår det även att rättigheterna inte får krocka med “inslag som är 

centrala i en demokrati”. 

Inte heller får rättighetsreglerna hindra lagstiftningen som är naturlig i ett demokratiskt 

samhälle som skydd för social och ekonomisk reformverksamhet. 

 

”I fråga om yttranden, mötesverksamhet och föreningsverksamhet i religiöst hänseende avses 

reglerna om yttrande-, mötes- och föreningsfriheten gälla. I vad begreppet religionsutövning 

går härutöver avses definitionsmässigt gälla, att de regler som eljest finns för mänskligt 

                                                 
41 Ibid. s. 101.  
42 Ibid. s. 102.  
43 Ibid. s. 85.  
44 Ibid. s. 109.  
45  Fahlbeck, 2011 s. 28. 
46 SOU 1975 .91 
47 Ibid. s. 90 
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handlande eller mänsklig underlåtenhet också gäller för religiöst handlande etc. Något 

ingrepp enbart mot de senare får däremot ej ske”48 

 

Vid begränsning av friheten tas ställning till vilket syfte lagstiftningen har, om syftet med 

lagstiftningen inte är att begränsa friheten, anses inte begräsning som en inskränkning. 

Det är dock tveksamt att syftet med lagen ska bestämma om lagstiftningen är att bedöma som 

en begränsning eller inte. En absolut rättighet i grundlagen skulle kunna begränsas av vanliga 

lagar.49 Frågan är här om grundlagsregleringen ger en ärlig bild av hur rättigheten ska 

uppfattas.50 

Enligt EKMR tillåts begränsningar i artikel 9(2) som avser ”utövandet” av tron: 

 

”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” 

 

Av praxis framgår det dock att även artikel 9(1) innefattar begränsningar, vilket diskuteras i 

kapitel 4. 

 

 

  

                                                 
48 SOU 1975:75 s 132 och Prop. 1975/76:209. 
49 Enkvist, 2013, s. 91 
50 Ibid s. 92. 
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4 Tillämpning av religionsfrihet 

4.1 Tillämpningsmetod enligt EKMR (inre och yttre tro) 

Praxis rörande religionsfrihet kommer från europakonventionen. Pastor Gren- fallet är hittills 

det enda svenska fallet som har avgjort med hjälp av EKMR. Ett fall som handlar om en 

pingstpastor som predikade rörande homosexuella.51 (Se 4.2.1) 

Omfattningen av religionsfrihet enligt praxis kan sägas bestå i tre delar, där den första delen 

avser själva åsikten(forum internum), den andra delen avser manifestationen/uttryck av 

åsikten (forum externum) och den tredje delen avser det som faller utanför konventionen helt 

och hållet.52 

För att en handling ska kunna skyddas av religionsfriheten enligt artikel 9 måste det finnas ett 

mycket nära samband det så kallade Arrowsmith-principen, på engelska (intimate link) mellan 

religionen/åsikten och den yttre handlagen. Den yttre handlingen måste alltså vara ett uttryck 

för åsikten och ske på ett godtagbart sätt. 

Föreligger inget sådant samband föreligger inget skydd enligt artikel 9.53 

När man ska avgöra om ett mycket nära samband föreligger mellan religionen/åsikten och den 

yttre handlingen tar man ingen större hänsyn till den enskildes subjektiva åsikter utan avgör 

frågan istället strikt objektivt. Anledningen till detta är att skydd enligt artikel 9 annars skulle 

hävdas för vilka handlingar som helst.54  

Det krävs också att övertygelsen eller tron ska uppfylla kraven på verkningsfull, 

sammanhållning. Övertygelsen eller tron ska vara seriös och betydelsefull för individen.55  

Förutom kravet på sambandsrekvisitet, lägger domstolen också vikt vid at utövningen ska 

vara nödvändigt inom religionen i fråga.56  

Kopplingen mellan den inre tron och manifestationen ska vara klar och tydlig enligt den så 

kallade nödvändighetsprincipen.57  

Bevisbördan angående religionsfrihet ligger på den enskilde, sökanden måste visa att en 

begränsning har skett av påstådd artikel och på vilket sätt.58  

I och med att artikel 9 i EKMR är en relativ rättighet, leder det till att frågan om olika 

företeelser faller inom ramen för artikel 9 inte blir lika intressant som när det gäller 

grundlagsregleringen. 59 

Victoria Enkvist skriver att en indelning av inre och yttre religionsfrihet är svår att förena med 

nödvändighetsprincipen och att det är olyckligt med den uppdelningen därför att det ger 

intrycket av att de kan skiljas åt. Själva tron och utövandet av den kan vara oskiljaktiga för 

den troende. 

I fallet “Kokkinakis” mot Grekland, konstaterade Europadomstolen att religionsfriheten i 

första hand är en angelägenhet för det enskilda samvetet men den innefattar också en frihet att 

utöva sin religion. Domstolen menade att vittnesbörd i ord och handlingar hör ihop med den 

religiösa övertygelsen.60 

Det absoluta skyddet innefattar alltså enbart rättigheten att inneha en religion eller tro med 

tanke på uppdelningen av inre och yttre tro.61 

                                                 
51 NJA 2005 s. 805 
52  Fahlbeck, 2011, s. 144. 
53 Religionens återinträde på arenan. En ny verklighet, 2008. 
54 Ibid. 
55 Enkvist, 2013, s. 107. 
56 Ibid. s. 105. 
57 Ibid. s. 113. 
58 Ibid. s. 111. 
59 Ibid. s. 227. 
60 Mål 14307/88, dom25 maj 1993 
61 Enkvist, 2013. s. 109-110. 
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Förutom den inre och den yttre tron, faller allt annat utanför skyddet enligt artikel 9 och 

utanför konventionen.62 

 

4.2 Tillämpningsmetod enligt RF (en relativ rättighet i tillämpningen?) 

Det finns inte i svensk rätt någon absolut rättighet varken i förarbeten eller doktrin, och inte 

heller i övrig lagstiftning. Den vidsträckta religionsfriheten finns bara i ordalydelsen i 

lagtexten.63 

 

Fri och rättigheterna som regleras RF:s andra kapitel, 1-11§§ är av två olika typer.  Absoluta 

som är principfasta, alltså orubbliga och relativa som kan begränsas genom lag. 

2 kapitalet 20 § i RF reglerar vilka rättigheter som får begränsas genom lag 

De rättigheter som inte räknas inte upp i 20 § inom området 2:1–11 räknas som absoluta och 

får inte inskränkas. 

Trots sin absoluta karaktär så har de en snävare innebörd än vad grundlagstexten ger uttryck 

för, vilket märks i motivuttalanden om bestämmelsernas ”egentliga innebörd”.64 

Religionsfriheten kan endast åberopas vid “direkt förföljelse” av religionen. En inskränkning 

av friheten som krävs för att upprätthålla ”allmän ordning” ses inte som en direkt förföljelse 

av religionen. Som exempelvis att en grupp människor stör den “allmänna ordningen” eller 

hindrar trafiken. I dessa fall har polisen rätt att ingripa i “utövandet”, därför att syftet med 

inskränkningen är att upprätthålla den allmän ordning och syftar således inte att inskränka i 

religionen.65  

Den absoluta rättigheten i vår lagstiftning innebär att den kan ändras bara om RF ändras66 

genom två likalydande riksdagsbeslut och med mellanliggande riksdagsval, enligt RF 8:14.67   

 

När det gäller religiösa symboler och uttryck avgör domstolen först om symbolen eller 

uttrycket faller inom ramen för bestämmelsen i 2:1 st1 p6 genom att utreda man om symbolen 

är att anses vara religiös, kulturell eller traditionell. 

När svaret på den frågan blir: religiöst, går man vidare och avgör om omständigheten anses 

som ett utövande enligt 2:1 st. 1 p6. 

Nästa fråga blir om symbolen eller företeelsen i fråga skyddas av någon annan av 

opinionsfriheterna. Om så sedan blir fallet tar den aktuella bestämmelsen över ärendet, annars 

får den ett absolut skydd enligt 2:1 st. 1 p 6 RF. 68 

 

4.2.1 Pastor Gren om homosexuella69 (Konventionens företräde) 

Pastor Gren (Å.G) höll den 20 juli 2003, en predikan för en folksamling omkring 50 personer 

i Borgholm. Enligt gärningsbeskrivningen hade det i pastor Grens predikan innehållits 

missaktning mot homosexuella. Gren blev åtalad för hets mot folkgrupp (16 kap 8§ BrB) och 

fanns skyldig till detta brott enligt Tingsrätten. När målet kom upp i hovrätten kom man fram 

till motsatsen. I Högsta domstolen (HD) undersökte man noga förarbeten till 16 kap 8§ BrB. 

HD prövade om tillämpningen av BrB skulle strida mot grundlagen (RF 2 kap, 1§, 1stycket) 

                                                 
62 Religionens återinträde på arenan. En ny verklighet, 2008. 
63 Enkvist, 2013, s. 88. 
64Wiweka Warnling-Nerep, Veloz Roca Lagerqvist, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens grunder, 4., Stockholm, Norstedts 

juridik, 2011, s. 167-168. 
65 Ibid. s. 169. 
66 Ibid. s. 169. 
67 Ibid. s. 167. 
68 Enkvist, 2013, s. 206. 
69 NJA 2005 s805 



13 

eller EKMR artikel 9, då de stod i högre rang än BrB. Religionsfriheten i RF får dessutom inte 

begränsas. 

HD kom fram till att Gren inte kan gå fri från ansvar på grund av grundlagsbestämmelsen om 

religionsfrihet, RF regler om yttrandefrihet inte heller hindrade att han skulle ställas för 

ansvar. 

HD vände sig sedan till EKMR och uttalade att artikel 9 är mer vidsträckt än RF:s 

bestämmelser om religionsfrihet men att den kan begränsas genom vanlig lag i viss grad. 

Yttrandefriheten är däremot lika i båda lagarna även om den har snävare begränsningar i 

konventionen. 

Konventionsstaterna har en viss frihet att kunna bestämma om inskränkningar enligt artikel 

9(2) kan sägas vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

HD menade att med avseende av den centrala betydelsen som en religiös tro har för den 

enskilde är det nödvändigt att vid tillämpningen ta hänsyn till när det är legitimt att 

inskärningar tillåts enligt EKMR artikel 9. HD gör en granskning av praxis rörande 

yttrandefriheten enligt konventionen och kommer senare fram till att europakonventionen 

skulle med dannolikhet anse att en inskränkning inte skulle vara proportionerligt och skulle 

därmed utgöra en inskränkning av konventionen. 

Pastor Gren blev alltså frikänd.  

 

4.2.2 Äldre aktiveraren70 (religionsfrihet eller arbetsvägran?) 

I ett annat fall handlade det om en person (A.Ö) som tillhörde Jehovas vittnen och arbetade på 

ett äldreboende. Hon arbetade som aktiverare där hon skulle uppmuntra de inneboende att 

delta i olika aktiviteter där hon själv skulle delta. Vid ett tillfälle ansåg A. Ö inte kunna delta 

på grund av sin tro, men fråntogs uppdraget som aktiverare. A. Ö förde talan mot 

arbetsgivaren. Hon stödde sig på lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning71och hävdade 

att hon bland annat hade diskriminerats på grund av sin tro. 

AD kom fram till att arbetsgivarens beslut inte hade stridit mot lagen, då någon annan 

arbetstagare hade vägrats arbeta på grund av andra skäl än religiösa också hade de fått samma 

behandling. A. Ö hade inte missgynnats i lagens mening och någon diskriminering förelåg 

inte enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Europakonventionen åberopades inte av 

varken A.Ö. eller AD. 

Med tanke på den utgångspunkt som AD utgått ifrån spelar det ingen roll att EKMR inte 

aktualiserades men ur europakonventionens perspektiv är AD:s dom oriktigt därför att den 

grundas på den svenska lagen 1999. Den överordnade lagen som gäller för religionsfrihet är 

EKMR. 

Det så kallade ”arrowsmith-principen” (ett mycket nära samband mellan religion och 

manifestation) var inte heller uppfyllt därför att avståndet mellan ”religion” i ordets 

sedvanliga betydelse och skälen som A. Ö anförde för att inte behöva utföra arbetsuppgifterna 

anses vara stort. 

Arbetsvägran betraktas inte som en handling som motiveras av religion. Man undersöker 

också om uppsägningen har inträffat på grund av A.Ö:s religion eller på grund av 

arbetsvägran. I fall då man blir uppsagd på grund av arbetsvägran föreligger ingen 

inskränkning i religionsfriheten. 72 

 

                                                 
70 AD 2005 nr 21 
71 Idag gäller diskrimineringslagen (2008:567) 
72  Fahlbeck, 2011 s. 86-87. 
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4.2.3 Handskakningsfallet73(religiöst eller kulturellt?) 

En muslimsk man (A. C) sades upp från ett arbetsprogram som han hade antagits till, på 

grund av att han inte hälsade på en kvinnlig chef genom handskakning. Mannen förklarade för 

den kvinnliga chefen att det var oförenligt med hans religion att ta främmande kvinnor i 

handen.  

DO anförde talan mot återkallandet och menade att det rörde sig om direkt diskriminering av 

den muslimska mannen enligt den dåvarande diskrimineringslagen, lag 2003:307 om förbud 

mot diskriminering. 74 DO beskrev händelseförloppet på följande sätt: 

 

”När hon sträckte fram sin hand mot (A.C) för att hälsa, hälsade han på henne genom att 

lägga sin ena hand på bröstet och buga. A.C förklarade också för företagsledaren (den 

kvinnliga chefen) att han inte kunde ta främmande kvinnor i hand på grund av sin religion” 

 

Arbetsförmedlingen beskrev händelsen på ett annat sätt: 

”… inte tog emot den framsträckta handen utan la händerna på ryggen och tittade ned på 

golvet samtidigt som han sa något om att det inte är förenligt med hans religion att hälsa på 

kvinnor” 

 

Tingsrätten bedömde att återkallandet var på grund av att A. C inte hade tagit företagsledaren 

i hand fast än det myndigheten visste att han på grund av sin tro inte kunde ta främmande 

kvinnor i hand. Tingsrätten bedömde att återkallandet alltså hade samband med A.C:s 

religion.  Mannen tillskrevs ett skadestånd om 60,000 kronor. 

Fahlbeck kritiserar tingsrättens dom och säger att praxis enligt konventionen talar starkt emot 

att skydda vägran av handskakning.  

Han menar att en vägran att skaka hand inte kan röra sig om ”mycket nära förbunden” med 

tron eller religionen. Han menar också att det kan vara kulturellt och inte religiöst. 

På samma sätt som i ”fallet äldre aktiveraren” tillämpades det fel lag eftersom att 

europakonventionen är den överordnade lagen om skyddet för religion.  

Han menar också att återkallelsen var på grund av ”vägran” och inte på grund av han 

religion.75 

 

4.2.3.1 Vad säger Islam själv om saken? 

 

Att skaka hand med en person av motsatt kön (som inte är familj)är inte förenligt med Islam. 

Den som gör det anses ha felat. Att inte ta en kvinna i hand ses som ett tecken för god moral 

och god uppfostran enligt islam. 

Det framgår bland annat av en hadith (Profetens nedtecknade traditioner) av Ma’gil ibn yasir 

som säger; Profeten sade:  

”det är bättre att bli slagen i huvudet med en järnstång än att röra handen av en kvinna som 

inte är tillåtet för er” 

 

Det måste dock tilläggas att en man enligt Islams läror inte vägrar att skaka hand med en 

kvinna för att hon skulle vara ”oren”, vilket många misstolkar det som, utan det är för att visa 

sin respekt gentemot henne.76 

 

                                                 
73 Mål T 7324 - 08 
74 Idag gäller diskrimineringslagen (2008:567) 
75 Fahlbeck, 2011, s. 89-91. 
76 JustAskIslam, Sheikh Yusuf Estes, “Shaking hands with women”, Tillgänglig: http://www.justaskislam.com/69/shaking-

hands-with-women/, 2014, (hämtad 2014-12-19) 

http://www.justaskislam.com/69/shaking-hands-with-women/
http://www.justaskislam.com/69/shaking-hands-with-women/
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5 Slöjan som en religiös manifestation 

5.1 Religiösa symboler och tecken 

Dagligen möter vi på olika slags symboler som uttrycker något religiöst, politiskt eller som 

har någon annan anknytning. 

Ordet symbol är synonymt med “kännetecken” eller “igenkänningstecken”. 

Med symbol menas bild, tecken, föremål, eller handlingar. 

Den muslimska bönen och den kristna nattvarden är exempel på religiösa symbolhandlingar 

och den muslimska slöjan såväl som det kristna korset anses vara religiösa symboler eller 

tecken. 

Vad som menas med uttryck är i lagens mening osäkert. 77  

Det är svårt att dra en skarp gräns mellan symboler och andra uttryck, ett exempel är klädseln, 

då den i vissa fall kan sägas ha ett symboliskt värde.78  

En konflikt som medförs av religiösa symboler i det offentliga, är mellan rätten att ha och 

utöva sin religion och rätten att slippa bli utsatt för religiösa uttryck.79  

Fahlbeck säger att den ökade religiösa mångfalden har lett till en mera tillåtande attityd 

gentemot människors religiösa manifestationer, men att det också har väckt känslor och 

reaktioner till en livlig debatt, som i stort sett handlar om muslimska klädesplagg.80 

 

Vissa symboler skyddas av grundlagen om yttrandefriheten men kan begränsas av annan lag. 

Ett exempel på begränsningar i yttrandefriheten kan vara hets mot folkgrupp i 16 kap 8§ BrB. 

Det krävs dock att förutsättningarna i 2 kap 20-23§§ RF är uppfyllda för att kunna begränsa 

en relativ rättighet.81  

När man ska avgöra om religiösa symboler och uttryck omfattas av skyddet religionsfrihet 

och faller inom ramen för bestämmelsen i 2:1 st1 p6. ställer man frågan om symbolen är att 

anses vara religiös, kulturell eller traditionell. 

När svaret på den frågan blir: religiöst, går man vidare och avgör om omständigheten anses 

som ett utövande enligt 2:1 st. 1 p6. 

Nästa fråga blir om symbolen eller företeelsen i fråga skyddas av någon annan av 

opinionsfriheterna. Om så sedan blir fallet tar den aktuella bestämmelsen över ärendet, annars 

får den ett absolut skydd enligt 2:1 st. 1 p 6 RF. 82 

 

5.2 Den vanligaste symbolen för Islam  

Den synligaste symbolen för islam i väst, är den muslimska slöjan som bärs av muslimska 

kvinnor. Man kan se muslimska kvinnor i slöja på skolor, på högskolor och universitet, på 

arbetsplatsen etc. 

Helhetsklädseln tillsammans med slöjan kallas för hijab som betyder “att täcka”. 

Termen är också ett begrepp för anständighet inom islamisk rättsvetenskap som betecknar 

beteendet som gäller hos både kvinnor och män. “Hijab” gäller således både män och kvinnor 

även om den ter sig på olika sätt. 

Att slöjan är den mest uppenbara symbolen för islam gör det också till bland de enklaste 

sätten att angripa religionen på. Ofta när det diskuteras om Islam är det just slöjan och den 

                                                 
77 Enkvist, 2013, s. 207. 
78 Ibid. s. 208. 
79 Ibid. s. 207. 
80 Fahlbeck, 2011, s. 205. 
81 Ibid. s. 208. 
82 Ibid. s. 206. 
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muslimska kvinnan som är i fokus. Många icke muslimer anser till och med att slöjan är något 

kulturellt och inte religiöst.83 

5.3 Är slöjan motiverat av Islam? 

Det finns en myt om att den muslimska slöjan inte skulle vara motiverat av Islam. Fahlbeck 

säger i sin bok att muslimska lärda är delade i frågan om sjalen är ett påbud enligt koranen 

eller inte.84 

Så är slöjan bara en kulturell tradition som antogs av araberna och implanterades i Islam eller 

finns det grund för den i Koranen och i profetens tradition? 

För att få veta om slöjan är religiöst motiverad måste man studera vad Islam själv säger om 

den.  

Vi kan läsa i Koranen som är Islams främsta källa i kapitel 24 vers 31: 

 

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet 

och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför 

fästa slöjan så att den täcker barmen…”  

 

Den här versen är grunden för bärandet av slöja enligt Islam. För att veta om versen innefattar 

att man ska täcka håret måste man ta itu med innebörden av ordet “Khimar” på arabiska. 

Ordet khimar betyder slöja, och betecknar den slöja som de arabiska kvinnorna bar som en 

prydnad över håret före och efter islams företräde. Enligt många klassiska kommentatorer 

bars enligt det dåvarande modet som löst hängande ner på ryggen och med en djup urringning 

som delvis lämnade bysten bar. Kvinnorna uppmanas därför att dölja den med hjälp av en 

sådan khimar, alltså en slöja.85   

Vi kan också läsa i kapitel 33, vers 59 om kvinnans “hijab”: 

 

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar- och till (alla) troende kvinnor - att de (utanför 

hemmet) noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända (som 

anständiga kvinnor) och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig” 

 

Den här versen är förklaringen till varför slöjan ska bäras. Först är det för att visa att man är 

muslim och syftet är att skydda kvinnorna från ofredande, då anständighet ses som ett skydd. 
86 
 

5.3.1 Slöjan i andra religioner  

Slöjan är även en den i den judiska och kristna tron även om den kanske inte har samma syfte 

i alla tre religionerna. 

Dr. Brayer skriver i sin bok ” Den judiska kvinnan i rabbinsk litteratur” att täckande av håret 

var en sed för de judiska kvinnorna när de gick ut, de täckte håret och ibland även ansiktet.  

Ett av citaten från kända rabbiner från förr är ”Israels döttrar bör inte gå ut utan att täcka 

huvudet”. 87 

                                                 
83 Sayyid Muhammad Rizvi, Tillgänglig: http://www.al-islam.org/hijab/, 2014 (Hämtad 2014 -12-17) 
84 Fahlbeck, 2011, s. 223. 
85 Asad, Muhammad (red.), Koranens budskap, Proprius, Stockholm, 1998, s. 511. 
86 Dr. Sherif Abdel Azeem, Women in Islam versus Women In The Judaeo- Christian Tradition, Tillgänglig: 

http://www.twf.org/Library/WomenICJ.html, 2014, (hämtad 2014-12-17) 
87 Menachem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic Litterature: A Psychosocial Perspective, USA, Ktav Publishing 

House, 1986, s. 239. 

http://www.al-islam.org/person/sayyid-muhammad-rizvi
http://www.al-islam.org/hijab/
http://www.twf.org/Library/WomenICJ.html
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Enligt rabbinsk lag är det också förbjudet att recitera välsignelser eller bön i närvaro av gifta 

kvinnor som inte täcker håret.88  

Dr. Brayer skriver också att täckandet av håret ansågs under den tannitiska perioden, vara 

kvinnans egen anständighet. Men att den ibland symboliserade distinktivitet och lyx, som 

tecken för kvinnans ärbarhet och överlägsenhet. 

Den bars då av kvinnor med självrespekt och med social status. Kvinnor som tillhörde lägre 

samhällsklasser brukade många gånger bära slöjan för att verka som att de tillhörde en högre 

klass.89   

I bibeln som är kristendomens heliga bok säger Paul i Första Korintierbrevet, kapitel 11. 

Verserna 3-10 : 

 

”Men jag vill få er att veta att chefen för varje människa är Kristus och chefen för kvinnan är 

mannen, och chefen för Kristus är Gud. Varje man som ber eller läser profetia med hans 

täckta huvud skämmer ut sig i huvudet. Men varje kvinna som ber eller läser profetia med 

hennes otäckta huvud skämmer ut hennes huvud, för det är samma sak som om hon var 

renrakad. För om en kvinna som inte är täckt, låt henne vara renrakad. Men om det är en 

skam för en kvinna att ha håret avbröt eller hennes huvud rakat, låt henne täcka hennes 

huvud. En man borde verkligen inte täcka sitt huvud, eftersom han är den bild och ära av 

Gud. Men kvinnan är härlighet av mannen. Eftersom mannen inte skapades för kvinnan, utan 

kvinnan för mannen. Detta är anledningen till att kvinnan borde ha ett tecken på makt över 

hennes huvud, på grund av änglarna. ” 

 

Enligt uppgift från Paul är alltså bön utan slöja detsamma som att be med ett rakat huvud och 

är en skam för kvinnan. Om hon inte täcker huvudet borde hon raka av sig håret. 

Och syftet är ett tecken på mannens myndighet över kvinnan vilket man kan se i versen.90  

Till skillnad från Pauls uttalande i bibeln har slöjan enligt Koranens inget med mannens 

ställning över kvinnan att göra. Slöjan är en symbol för Islam med anständighet som syfte 

vilket man också kan se i koranverserna.  

Enligt Koranen är ingen person överlägsen någon annan, vare sig det handlar om män eller 

kvinnor. Och det är koranen väldigt tydlig med.  

Den enda gången någon är överlägsen någon annan är vid fromhet och rättrådighet. Faktorer 

som kön, nationalitet, hudfärg, eller social ställning är således inte av betydelse när det gäller 

att vara överlägsen någon annan.  

Båda könen, mannen och kvinnan är utrustade med inneboende värdighet, och är skapade 

tillsammans som Allahs förvaltare på jorden.91 

 

”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och 

stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars 

gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.” (Koranen 49:13, se även 17:70 

och 2:30) 

                                                 
88 Ibid. s. 317. 
89 Ibid. s. 79. 
90 Min Hijab, Tillgänglig: http://www.minhijab.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=145:hijab-i-

kristendomen&catid=34:artiklar, 2014 (hämtad 2014-12-17) 
91 Islamguiden, ”Kvinnan i Islam”, Tillgänglig: http://www.islamguiden.com/kvinnan-islam.shtml#.VL9tkrt0zeE, 2014  

(hämtad 2015-01-20) 

http://www.minhijab.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=145:hijab-i-kristendomen&catid=34:artiklar
http://www.minhijab.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=145:hijab-i-kristendomen&catid=34:artiklar
http://www.islamguiden.com/kvinnan-islam.shtml#.VL9tkrt0zeE
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5.4 En vanlig fördom  

5.4.1 Religion kontra könsdiskriminering (Lagens syn på slöjan) 

Fahlbeck säger att religion kontra könsdiskriminering har blivit en betydande fråga och att 

den religionen som är i fokus är återigen vissa delar av Islam. Ett exempel är att kvinnan inom 

Islam ska bära slöja men inte mannen.92 

Angående jämlikhet mellan könen och kvinnoförtryck uttalar sig han på följande sätt: 

 

”mest iögonfallande är detta inom vissa delar av islam där kvinnor förväntas uppföra sig på 

annat sätt än män och även bli behandlade på annat sätt än män. Ett mycket iögonfallande 

uttryck för detta är att kvinnor inom vissa delar av islam förväntas täcka sina huvuden med en 

duk som täcker i vart fall håret” 93 

 

Han säger också att kläder inte brukar ha något med religion, kön eller könsförtryck att göra i 

de flesta fall, men att den muslimska slöjan anses ha koppling till dessa och ses som ett sätt att 

förtrycka kvinnor på.94 

 

Här pratar Fahlbeck om Islam som att 1)religionen i sig skulle bestå av olika delar som är 

oförenliga med varandra, 2) automatiskt antagande att slöjan skulle vara könsdiskriminerande 

och ses som kvinnoförtryck och 3) regler för visst uppförande enbart skulle gälla för kvinnor. 

 

I fallet (Dahlab)95  hade en schweizisk förskolelärare konverterat till Islam och valt att bära 

slöjan, domstolen bedömde slöjan som ett uttryck för diskriminering av kvinnor. 

Europadomstolen uttalar sig om slöjan på följande sätt i bland annat två fall, i Dahlab och i 

Sahin96-målet: 

 

“Det kan inte utan vidare förnekas att bärandet av en huvudduk... synes vara påbjudet för 

kvinnor genom ett påbud i Koranen och vilket är svårt att förena med principen om jämlikhet 

mellan könen. Det framstår därför som svårt att förena bärandet av en muslimsk huvudduk 

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

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

sina elever”  

och: 

 

“att främjande av jämlikhet mellan könen är idag ett väsentligt mål för medlemsstaterna i 

Europarådet. Detta innebär att det fordras ett mycket tungt vägande skäl framläggs för att 

olikbehandling på grund av kön skall betraktas som förenlig med Konventionen” 

 

Det man i det här fallet kan uppfatta som kvinnoförtryck och kvinnodiskriminering är snarare 

domstolens uttalande om de muslimska kvinnorna än själva bärandet av slöja. Speciellt i ett 

fall som Dahlab, där hon själv hade valt att bära slöja. Skyddet omfattar inte hennes val av 

slöja som förskolelärare eller i det offentliga över huvud taget. I de flesta avgöranden i praxis 

har domstolen godtagit förbud mot bärandet av slöjan trots att den som bär slöjan har 

konstaterat att det är av hennes egen vilja. 

                                                 
92Fahlbeck, 2011, s. 219. 
93 Ibid.  
94 Fahlbeck, 2011, s. 224 
95 Domstolen mål 42393/98, dom 15 februari 2001 
96 Domstolen mål 44774/98, dom den 10 november 2005 
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Även om slöjan är en skyldighet för kvinnan enligt Islam, är valet fortfarande upp till henne 

att avgöra. Ingen annan får tvinga henne till slöja om hon själv inte väljer att bära det, vilket 

framgår tydligt i Koranen. Slöjan är enligt Islam en rättighet som har getts kvinnan och inte en 

börda. Många muslimska kvinnor beskriver att slöjan är något befriande från olika 

stereotypiska samhällskrav som ställs på henne.97 

Vi kan läsa i Koranen kapitel 2. Vers 256: 

 

”Tvång ska inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel 

och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit 

ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt"  

 

5.4.2 Mannens ansvar i motsvarighet till kvinnans 

Mannen och kvinnan har enligt Islam samma religiösa och moraliska ansvar, och de båda 

belönas på samma sätt. Anledningen är att varje människa står för konsekvenserna av sina 

egna handlingar och ingen annan kan beskyllas för något som någon annan gör. 

 

”Och deras Herre svarar dem: ’Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare 

sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad- ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på 

samma sätt]. (Koranen 3:195) 

 

Såsom det finns regler för kvinnans klädsel och anständighet finns även regler för mannen. 

Mannens kläder får t.ex. inte vara gjorda av siden eller innehålla guld. Kläderna får inte heller 

vara tunna eller genomskinliga så att de visar något av de kroppsdelar som inte får visas 

(awra). 98 

 

“SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det 

leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör” (Koranen 24:30) 

 

Koranexegeten Ibn Kathīr förklarar versen som ett bud från Gud till sina troende tjänare som 

ska sänka sina blickar från att betrakta sådant som förbjudits för dem. De bör titta endast på 

det som är tillåtet för dem att se. Faller någons blick oavsiktligt på något förbjudet bör han 

snabbt titta bort. 99 

Det är både mannen och kvinnans skyldighet att sänka blicken och att visa varandra tillbörlig 

respekt. Kvinnans eventuella slöja räknas inte som ett villkor för att mannen ska följa buden, 

även om det handlar om en obeslöjad kvinna ska han fortfarande följa buden.100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Stacey, A, Does Islam Oppress Women? Tillgänglig: http://www.islamreligion.com/articles/3344/, 2010, (hämtad 2014-12-

17) 
98 Ibid. 
99 Abdullah Yusuf, A, The Holy Qur-ân, English Translation of the Meanings and Commentary, King Fahd Holy Qur-ân 

Printing Complex. Al-Madinah al-Munawarah, 1410, s. 1012-1013. 
100 Abd-Al Walid Yahya, Slöjan, Tillgänglig:http:/islam.se/kvinnosyn/slojan, 2014, (hämtad 2014-12-17) 

 

http://www.islamreligion.com/articles/3344/
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5.4.3 Kvinnas egentliga ställning inom Islam 

Missuppfattningarna och fördomarna mot Islams syn på kvinnorna beror oftast på okunskap. 

Många verser i Koranen klargör att männen och kvinnorna är jämställda inför Gud. Det enda 

som skiljer människor från varandra är deras nivå av Gudsmedvetenhet. 

Islam har garanterat kvinnor deras rättigheter sedan 1400 år tillbaka som kvinnor i Europa och 

Amerika tillerkänts långt senare. Vissa rättigheter som givits henne var så gott som okända för 

västvärlden ända fram till på 1900- talet. Ett exempel på det är att det var olagligt för en  

kvinna att köpa hus eller bil utan hennes fars eller mans underskrift och medverkan för mindre 

än femtio år sen i USA och England.101 

 

Lika lön för lika arbete är ett exempel på jämställdhet inom Islamisk lag. Även rent andligt är 

männen och kvinnorna jämställda. Hon har rätt att äga egendom som hon har total kontroll 

över och hon har rätt att driva och leda företag. 

Hon får inte giftas bort utan sin vilja och hon får behålla sitt efternamn vid giftermål. Hon får 

ärva och hon får säga upp äktenskap. 

Om kvinnor i den muslimska världen idag inte ges sina rättigheter beror problemet på att man 

överskuggar Islams sanna läror med kulturer och traditioner genom ignorans eller inverkan 

från kolonialismen.102 

 

 "FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de 

troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor 

som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de 

kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de 

kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de 

kvinnor som alltid har Gud i tankarna- [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för 

deras synder och en rik belöning." (Koranen 33:35) 

 

"MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta 

stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och 

betalar allmosaskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa 

barmhärtighet. Gud är allsmäktig och vis." (Koranen 9:71) 

 

Profeten Muhammed uttalade sig på följande sätt om kvinnan: 

 

”Den bästa muslimen i fråga om tro är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av 

er är den som är bäst mot sin hustru” (Tirmidi) 

Och 

”Var rättvis och opartisk när det gäller gåvor som ni ger till era barn. Om jag skulle kunna 

ge företräde till någon (ett kön över det andra) så skulle jag ha föredragit flickan över 

pojken” (Bainaqee) 

 

Ett annat tillfälle är när en person frågade Profeten om vem som hade största rätten till god 

behandling av personen i fråga, samtalet lyder på följande sätt: 

 

”Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade ”din mor”. Mannen sade då 

”Och sedan vem?” Profeten svarade ”sedan din mor”. Mannen frågade igen ”och sedan?” 

                                                 
101 Islamguiden, "”Islam förtrycker kvinnan” ”Tillgänglig: http://www.islamguiden.com/missupp4.shtml#.VJLBxrt0zeE 

 2014, (hämtad 2014-12-17) 
102 Ibid. 

 

http://www.islamguiden.com/missupp4.shtml#.VJLBxrt0zeE
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Återigen svarade profeten ”sedan din mor”. Mannen frågade igen ”och sedan? ”Profeten 

svarade ”sedan din far” (Bukhari och Muslim) 

  

Till och med i sitt sista tal till folket nämnde han att kvinnor ska tillerkännas sina rättigheter, 

han sade: 

 

”Oh mitt folk, det är sant att ni har vissa rättigheter när det gäller era kvinnor men de har 

också rättigheter över er. Kom ihåg att ni har tagit dem som era hustrur med Allahs 

förtroende och med hans tillstånd. Om de står fast vid er rätt, då är det deras rätt att ges föda 

och kläder med vänlighet. Behandla era kvinnor väl och var vänliga mot dem för de är era 

partners och era engagerade hjälpare. Och det är er rätt att de inte har som vänner de som ni 

inte tycker om, såväl som aldrig vara otuktiga. Oh mitt folk, lyssna på mig innerligt, dyrka 

Allah, förrätta era fem dagliga böner, fasta under månaden Ramadan, och ge av er 

förmögenhet i Zakat. Utför Hajj om ni har råd med den.”103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Se Al-Bukhari, Hadith 1623, 1626, 6361) Sahih Imam Muslim hänvisar också till denna predikan i Hadith nummer 98. 

Imam al-Tirmidhi har nämnt denna predikan i Hadith nos. 1628, 2046, har 2085. Imam Ahmed bin Hanbal gett oss den 

längsta och kanske den mest kompletta versionen av denna predikan i sin Masnud, Hadith nr. 19774 
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5.5 Rättsfall om slöjan och andra symboler från Europakonventionen 

5.5.1 Student nekas examensbevis pga. slöjan 104         

En muslimsk student (Karaduman) ansökte om att få examensbevis på ett turkiskt statligt 

universitet, men vägrades på grund av att hon bar slöja. Universitet som hon gick på krävde 

ett foto utan slöja för att hon skulle kunna få examen. När studenten lämnade in ett foto med 

sjal vägrades hon examensbevis. 

Turkiet förbjöd bärandet att slöja i höge utbildningar och menade att det stred mot den 

sekulära principen som den dåvarande staten försökte att efterfölja. 

 

Kommissionen menade att i och med att (Karaduman) valt att studera vid ett sekulärt 

universitet har hon också underkastat sig universitetets regler. De menade också att bärandet 

av slöja kunde innebära “påtryckningar” och “utmaningar” på andra studenter genom att de 

inte bar sådan slöja. 

Kommissionen kom fram till att universitets vägran att ge ut examensbevis inte inskränker 

rätten till religion och samvete. 

De lade vikt vid att 1) studenterna som frivilligt studerade vid detta universitet skulle följa 

universitetets regler, 2) effekten som bärandet av slöja kunde ha på andra studenter, och 3) 

universitetets republikanska och därmed sekulära särart. Det togs dock aldrig någon ställning 

till om slöjan var en religiös manifestation som skyddas enligt artikel 9(1). 

 

Med andra ord så tog kommissionen ställning till statens en sekulär system och den negativa 

religionsfriheten av andra studenter. Det senare anfördes av kommissionen själv, något stöd 

för att andra studenter hade kränkts förelåg inte. 

Fahlbeck säger att eftersom att den negativa religionsfriheten ska skyddas genom artikel 9(2) 

och inte 9(1), anses kommissionens ståndpunkt vara ganska osäker. Stöd för att göra en 

avvägning av positiv och negativ religionsfrihet finns inte enligt 9(1). Det krävs alltså lagstöd 

för att ett avgörande i ett sådant fall ska kunna begränsa religionsfriheten. Kommissionen 

valde att undvika kravet på lagstöd därför att de inte hade tagit ställning till om slöjan var en 

religiös manifestation som omfattas av artikel 9(1) från början.105 

 

 

5.5.2 Student förvägras att delta i undervisning pga. slöjan106     

En kvinnlig student (Leyla Sahin) hade vid ett Turkiskt statligt universitet förvägrats att delta 

i undervisning på grund av att hon bar en slöja på huvudet.  

Hon bar slöjan av religiösa skäl, då det var motiverat av hennes religion. 

Leyla hade förvägrats att bland annat delta i en kurs, två skriftliga prov och en föreläsning. 

Hon menade att hennes rättigheter hade kränkts enligt bland annat artikel 9 om religionsfrihet 

i europakonventionen. 

Universitet hade bestämt i en skrivelse år 1998 att studenter inte fick bära slöja och inte heller 

fick de ha skägg. Leyla ville få skrivelsen upphävd.  

 

Turkiet hävdade att landet byggde på sekularism och att syftet med förbudet var att 

upprätthålla allmän ordning och förhindra diskriminering av andra studenter genom att 

undvika påtvingande av religiösa manifestationer.  

 

                                                 
104 Kommissionen mål 16278/90, beslut 3 maj 1993, D&R 74 s93 
105 Fahlbeck, 2011, s. 43-45. 
106 Domstolen mål 44774/98, dom den 10 november 2005 
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Sahin menade vid domstolsförhandlingen att konventionsstaterna inte skulle ges så stor frihet 

att avgöra huruvida studenterna väljer att klä sig. Inget annat europeiskt land hade 

förbudsbestämmelser angående muslimsk sjal för studenter. Hon bar slöjan på grund av 

religiösa skäl som var en grundrättighet i ett demokratiskt samhälle. Slöjan hade således inget 

med kränkning av andras rättigheter att göra.  

Hon menade också att studenterna var vuxna individer som själva kunde avgöra vad 

som ansågs som lämpligt uppförande. Det var fel att hävda att hon skulle ha varit respektlös 

mot andra studenters övertygelse eller att hon på något annat sätt hade kränkt deras fri och 

rättigheter genom bärandet av sin huvudsjal.  

Att påstå att slöjan skulle strida mot jämställdhet mellan män och kvinnor är också fel med 

tanke på att religioner i allmänhet har bestämmelser om klädseln som man själv väljer att rätta 

sig efter. 

 

Europadomstolen tog först ställning till om det hade förelegat kränkning enligt artikel 9 (1), 

vilket man kom fram till att det gjorde genom ett hypotetiskt antagande. 

Slöjan är sedan tidigare känt för att vara religiöst motiverat enligt Islam. 

Den andra frågan som domstolen diskuterade var om kränkningen i fallet hade stöd i artikel 

9(2), vilket de också kom fram till att det hade. 

Domstolen fann att syftet med förbudet var av intresse, då de ansåg att syftet var att “skydda 

andras rättigheter och friheter och skydda allmän ordning”.  

Domstolen anförde även att de nationella staterna bör ges en vidsträckt bedömningsmarginal 

därför att åsikter om förhållandet mellan stat och religion kan skilja sig åt i betydande grad.   

Domstolens uppgift är alltså att avgöra om de nationella bestämmelserna är “berättigade i 

princip och proportionella” 

Man upprepade också från tidigare fall att slöjan inte är förenligt med budskapet om respekt, 

tolerans, jämställdhet och icke - diskriminering. 

Stor ställning togs till att Turkiet var ett sekulärt land.  

Vad gäller påverkan på andra studenter anförde domstolen att slöjan kan ha 

påtryckningseffekt på den som inte vill bära en slöja. Man anförde den negativa 

religionsfriheten artikel 9(2) som stöd för sitt antagande. 

 

 

5.5.3 Professor tvingas avgå sin tjänst pga. slöjan107    

Ännu ett fall om slöjan och även den här gången mot Turkiet handlar om en professor 

som inte fick fortsätta sin tjänst på ett statligt universitet på grund av att hon bar slöja. 

Liksom i Sahin-målet hade Turkiet bestämt att inga religiösa uttryck som slöjan och skägget 

fick förekomma i det offentliga. 

Domstolen kom fram till samma slutsats som i Sahin- målet, att förbudet hade stöd i artikel 

9(2) och att syftet med förbudet var att “skydda andras rättigheter och friheter” samt för att 

upprätthålla “allmän ordning”. 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Domstolen mål 65500/01, dom 24 januari 2006 



24 

5.5.4 Enskilda hindras att utöva sin religion pga. klädseln108   

I det här fallet handlar det också om den muslimska klädseln, men den här gången gäller det 

mäns klädsel. 

En man vid namn Ahmet Arslan och några andra i hans sällskap hade åkt till staden Ankara i 

Turkiet för att medverka i en religiös ceremoni i en moské. 

De ska ha burit kläder som beskrivs som “pösiga knäbyxor och tunika” De bar turban och 

käpp. 

De greps av den turkiska polisen för att de visade sig offentligt med dessa kläder och 

symboler. 

De dömdes enligt turkisk lag för brott mot “bärande av hatt” och lagen som förbjöd sådan 

utstyrsel på offentliga lokaler och platser utan anknytning till religiösa ceremonier. 

 

De enskilda försvarade sig med att deras klädsel var av religiösa skäl och att det inte hade 

något med politik att göra. De hade utövat sin religion. 

 

Den turkiska staten hävdade att Arslan och de andra hade till syfte att införa sharia- lagar som 

skulle ersätta den dåvarande rättsordningen. De menade att deras utövning inte var motiverat 

av religion utan de ville trotsa rättsordningen. 

 

Europadomstolen kom fram till att det förelåg kränkning av artikel 9 därför att de dömda 

utövat sin religion genom att delta i en religiös ceremoni. Nästa steg i fallet var om 

kränkningen kunde godtas med stöd av artikel 9(2), alltså om det fanns lagstöd för det, om 

inskränkningen var av berättigande syften samt om inskränkningen ansågs vara nödvändigt i 

ett demokratiskt samhälle. En gammal turkisk lag fanns med osäker innebörd. Domstolen 

avstod från att ta ställning till den. 

Domstolen konstaterade att de turkiska domstolarna använt sig av de nationella lagarna utan 

hänsyn till Europakonventionen om religionsfriheten. De enskilda i fallet var inte 

representanter för staten på något sätt utan var vanliga medborgare. Det fanns inte heller några 

bevis på att de dömda skulle utgöra ett hot mot allmän ordning eller de skulle innebära 

påtryckningar på andra. 

Kränkning förelåg enligt artikel 9(1) därför att inget nödvändighetskrav om inskränkning 

förelåg. 

Sambandsrekvisitet bedömdes inte i det här fallet därför att domstolen ansåg det självklart att 

“ ett mycket nära” samband förelåg. 

 

5.5.5 Flygvärdinna ifrågasätts pga. kristet kors109    

Eweida- målet handlar om en flygvärdinna som ville bära ett kristet kors runt halsen. Det 

första som domstolen tog ställning till var vilket ansvar staten har att skapa en positiv miljö 

för olika former av religiösa uttryck. 

Domstolen konstaterade att det kors som hon ville bära runt halsen inte kunde ta fokus från 

arbetet, eftersom att korset var diskret. 

Enligt företagspolicy på det företag som hon jobbade på var den muslimska slöjan och den 

sikhiska turbanen tillåtet. Europadomstolen ansåg därför att Eweidas religionsfrihet hade 

kränkts enligt artikel 9 i EKMR när hon hade förvägrats att bära korset.  

 

                                                 
108 Domstolen mål 4115/98, dom 23 februari 2010 
109 Domstolen mål: 48420/10, 5984/10,51671/10 och 36516/10, 15 januari 2013. 
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Här tog man inte ställning till om den yttre handlingen (bärandet av korset) inte skulle 

uttryckte den religiösa åsikten, det ansågs självklart att det handlar om ett kristet tecken.110 

 

5.5.6 Klassrumskrucifix tillåts på skola111  

En person vid namn Solie Lautsi väckte talan mot Italien. Fallet handlar om krucifix i 

klassrum på en statlig skola där hennes barn går. Hon hävdade att krucifixen bland annat 

kränkte åsikts- och religionsfriheten enligt artikel 9 i EKMR. 

Italien hävdade att krucifixen utgjorde landets nationella identitet. De menade att krucifixen 

var en symbol för landets historia, kultur och till och med en att det är symbol för bland annat 

jämställdhet och statens sekulära grund trots att korset är en kristen symbol. 

 

Lautsi - målet prövades av både första kammaren och domstolen i stor sammansättning som 

kom fram till olika slutsatser. 

Den första kammaren kom fram till att med enlighet av artikel 9 i EKMR var staten (Italien) 

skyldigt att hålla sig neutralt och opartiskt speciellt i situationer där individerna är särskilt 

utsatta och skolan räknas som ett sådant ställe. 

Domstolen bedömde även om krucifix upphängd på väggarna i skolklassrummen var förenligt 

med artikel 2 i protokoll 1 om att bedriva utbildningen på ett objektivt, kritiskt och 

pluralistiskt sätt.  

Domstolen kom också fram till att länder med en stor majoritetsgrupp av en religion, kan 

innebära press på de som inte tillhör majoritetsgruppen, om det finns uttryckta manifestationer 

och symboler. Krucifixets största betydelse var av religiös mening. 

Man jämställde krucifixet med slöjan i första kammaren och menade att de skulle innebära 

påtryckningar på andra.  

Med tanke på den negativa religionsfriheten framförde domstolen att inte bara rätten att slippa 

religiösa riter och religiös undervisning men även rätten att slippa religiösa symboler som 

direkt eller indirekt uttrycker en tro, religion eller ateism. 

Domstolen i stor sammansättning kom fram till något helt annat. Nämligen att det inte fanns 

bevis på att de andra eleverna skulle bli påverkade av krucifixet eller att det skulle ha någon 

effekt på hur elevernas övertygelser formas. De menade att krucifixet var en passiv symbol 

och därför tillåtet. Och även om krucifixet skulle kännas påtvingande så var skolan öppen för 

alla religiösa övertygelser och neutraliserades därför på den punkten.   

 

 

5.5.7 Förbudet mot ansiktsslöja (niqab) godkänns av europakonventionen112 

Det senaste fallet om slöjan/Niqab handlar om en muslimsk fransk kvinna som vill kunna bära 

niqab (ansiktsslöja) av religiösa skäl. 

Det har sedan 11 oktober 2010 varit förbjudet enligt fransk lag att dölja ansiktet på offentliga 

platser. 

 

Sökanden klagade på att förbudet mot kläder designade för att dölja ansiktet på offentliga 

platser berövade henne möjligheten att kunna bära heltäckande ansiktsslöja offentligt. Hon 

hävdade att förbudet kränkte bland annat artiklarna 3,8,9,10 och 11 i konventionen.  

Sökanden menade att staten genom förbudet orsakade ett allvarligt ingrepp i utövandet av 

hennes rättigheter enligt artikel 9. Förbudet förhindrade henne att utöva sin tro. 

                                                 
110 Religionens återinträde på arenan. En ny verklighet, 2008. 
111 Domstolen mål 30814/06, 3 november 2009 
112 Domstolen mål 43835/11, 1 juli 2014 
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Hon inledde med att konstatera att inskränkningen inte kunde sägas ha det legitima syftet att 

värna om den allmänna säkerheten genom ett allmänt förbud på offentliga platser. 

Hanteringen av specifika säkerhetsfrågor blir aktuell på platser med hög risk, som exempelvis 

flygplatser.  

Den franska staten tar ingen hänsyn till minoriteternas kulturella sedvänjor och andra som inte 

delar statens filosofi. 

 

Staten har också fel när de hävdar att niqab skulle vara oförenligt med jämställdheten mellan 

könen, hon menade tvärtom att det enligt en väletablerad feministisk ståndpunkt var bärandet 

av slöjan ofta en frigörelse från ohälsosamma samhällsideal som ställts på kvinnor och 

innebär självhävdelse. Slöjan handlade om att tillfredsställa sitt eget samvete. 

Det var ironiskt att en abstrakt ide om jämställdhet skulle kunna strida mot den djupt 

personliga val av kvinnor att bära slöja. Förbudet ökade tvärtom ojämlikheten genom att 

kriminalisera kvinnans val av klädsel, och ta ifrån henne rättigheten till att kunna manifestera 

sin tro. 

Andra stater med en stor muslimsk befolkning förbjöd inte bärandet av ansiktsslöja på 

offentliga platser. 

Staten hävdade att begränsningen eftersträvade legitima syften och att den var nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Förbudet är bland annat till för att identifiera enskilda personer och 

för att öka säkerheten för personer och egendom och för att bekämpa identitetsbedrägeri. 

Regeringen nämnde tre värden i detta sammanhang. De menade att täckande av ansiktet stred 

mot de minimikrav som ställts på samhället. Ansiktet menar staten spelar en viktig roll i det 

mänskliga samspelet och speglar individen som en unik person. Det speglar menar de också 

medmänsklighet till en samtalspartner. Att täcka ansiktet på offentliga platser är att bryta mot 

den sociala koden. 

Regeringen hävdade också att förbudet var för att skydda jämställdhet mellan könen och för 

att värna om respekten för mänsklig värdighet. De menade att kvinnor som bar sådana kläder 

utestängdes ur samhället. 

Staten ansåg inte att någon diskriminering av kvinnor hade skett, de hävdade att bärandet att 

ansiktsslöjan var något nytt och ovanligt i Frankrike. 

 

Staten och den enskilda individen har uppenbarligen olika uppfattningar om vad som 

definierar jämställdhet och frihet. 

Staten uttryckte förvåning över att den sökanden ansåg att förbudet mot niqab var oförenlig 

med jämställdhet, och att det diskriminerade kvinnorna för att de hade berövats friheten att 

själva kunna bestämma över sina egna kläder. 

 

Domstolen gjorde en fördjupad granskning av fallet och kom fram till att det hade skett 

kränkning av artikel 9 men stöd för inskränkningen finns i fransk lag. 

När det gäller artikel 9 i konventionen ges stort utrymme till staterna att bedöma om och i 

vilken utsträckning en begräsning av rätten till att utöva sin religion eller tro är ”nödvändigt”  

Domstolen pekade på att det inte var möjligt att urskilja en enhetlig uppfattning om 

religionens betydelse i hela Europa, innebörden eller konsekvenserna av den offentliga 

uttryck för en religiös tro skulle vara olika beroende på tid och sammanhang. 

Inskränkningen syftade till att upprätthålla den allmänna ordningen och samhällets säkerhet. 

Majoriteten av domarna fann att det allmänna förbudet mot att bära slöja på allmän plats i 

Frankrike inskränker människors rättigheter enligt artiklarna 8 och 9 men inskränkningen och 

förbudet är enligt dem proportionerligt med syftet att uppnå förutsättningarna för att ”leva 

tillsammans” 
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Två av domstolens ledamöter var skiljaktiga, den franska lagen om ett allmänt förbud mot 

ansiktsslöjan på offentlig plats strider mot artikel 8 om skydd för privatliv och artikel 9 om 

skydd för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. De menar att de övriga ledamöterna 

offrar konkreta individuella rättigheter för abstrakta principer. Enligt Jäderblom och 

Nussberger är inte förbudet proportionerligt med ändamålet om pluralism och tolerans 

tvärtom inskränker Frankrike både pluralism och tolerans eftersom att det hindar vissa 

kvinnor från att uttrycka sin personlighet och sin tro.  
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6 Avslutande kommentarer 

Man har på förhand bestämt att slöjan är ett tecken för kvinnoförtryck och som något 

respektlöst mot andra människor, utan att leta efter svaren i religionen om vad slöjan 

egentligen står för och varför muslimska kvinnor bär den. 

I Europadomstolen och i doktrin verkar det inte uttalas negativt om någon annan religiös 

symbol eller uttryck på samma sätt som den uttrycker sig som slöjan. Men det är samtidigt 

domstolen som förbjuder kvinnorna att jobba, att kunna klä sig som de vill och att kunna följa 

sin tro genom att man stödjer ländernas inskränkningar i den enskildes religionsfrihet. Det ser 

för mig ut som ett omvänt kvinnoförtryck. 

Att bära slöja anses inte bara som en skyldighet för många, det är också en fri- och rättighet 

som har getts varje muslimsk kvinna i Islam. 

Som det diskuteras i niqab- fallet bör man också fråga sig varför slöjan anses som 

kvinnoförtryck när kvinnorna själva har valt att bära den.  

 

Att se utifrån de olika fall som hittills har beskrivits ser det ut som att det föreligger en 

orättvisa mot vissa troende, speciellt muslimer. Att konventionen exempelvis godkänner att en 

viss student inte ska få tillgång till det som alla andra studenter får tillgång till, som att få 

delta i undervisning och skriftliga prov på grund av att hon har valt att bära sjalen runt 

huvudet istället för runt halsen, är enligt mig väldigt kränkande mot studenten. Det är 

moraliskt orimligt att konventionen med stöd av religionsfrihet inte bara nekar vissa individer 

deras grundläggande rättigheter utan kränker också religionsfriheten i sig. Det skulle innebära 

att inga praktiserande trogna människor skulle få möjligheten att studera i ett land som 

förbjöd religiösa uttryck på skolor. 

I doktrinen står det också att det är svårt att dra en gräns mellan religion och kultur, och det 

kan tyckas vara fallet om man ser hur vissa samhällen ser ut idag. Det man dock måste ha i 

åtanke är att Islam som religion är väldigt tydlig med vad som anses vara Islam och vad som 

inte anses vara det. Allt som inte har stöd i religionen anses inte vara en del av den. 

Kvinnoförtryck är ett tillstånd som varken har plats i eller stöds av religionen, tvärtom så är 

muslimerna beordrade att behandla varandra med respekt. Både i Koranen och i Profeten 

Muhammads uttalanden finns ett flertal verser som klargör hur en kvinna ska behandlas och 

att båda könen är jämställda inför Gud. Till och med i sitt sista tal nämnde Profeten hur viktigt 

det är att kvinnor ska tillerkännas de rättigheter som de har. 

Kvinnoförtryck har ingen religion över huvudlaget, det är något som kan förekomma var som 

helst i världen och av vem som helst. Det viktiga i sammanhanget är att klargöra för Islams 

sanna läror om synen på kvinnan.  

 

Religionsfrihetsreglerna är i allmänhet strängare i tillämpningen än vad bestämmelserna kan 

ge uttryck för i lagtexten i både Europakonventionen och i grundlagen. 

Religionsfriheten i Regeringsformen låter som att religionsfriheten skulle vara absolut och 

oinskränkbar men visar en annorlunda bild när man studerar den närmare. Om friheten inte 

hade tillskrivits en absolut karaktär skulle den stämma bättre överens med hur det ser ut i 

tillämpningen. 

Sambandsrekvisitet, det så kallade Arrowsmith- principen och den objektiva 

bedömningsprincipen begränsar också skyddet för religionsfrihet i ganska stor grad. 

Jag tycker också att en indelning av inre och yttre religionsfrihet är svår att förena med 

nödvändighetsprincipen därför att det ger intrycket av att de kan skiljas åt. Som Victoria 

Enqvist skriver kan själva tron och utövandet av den vara oskiljaktiga för den troende. 
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Religion är inte bara en åsikt man har, det är också en livsstil. Den religiösa åsikten ska 

återspeglas i ens handlingar. Speciellt i Islam är det meningen att den inre tron och 

utövningen av den ska vara starkt sammankopplade med varandra.  

Som det har visats utifrån de olika fallen är det inte garanterat att religiösa symboler och 

uttryck skyddas av EKMR artikel 9, tvärtom är det även fritt för staterna att begränsa och 

förbjuda dessa. 

Utgångspunkten i domar från Europakonventionen beror oftast på staternas politiska ställning, 

det jag kan undra över är vad syftet med en gemensam lag skulle vara om den ändå inte kan 

skydda vissa grundläggande rättigheter som är sammankopplade med religion. 

I de flesta fall har den enskildes rättigheter stått mot statens sekularism, vilket det senare har 

fått företräde framför de enskildas rätt att utöva sin religion. 

Det visar sig väldigt tydligt i b.la Sahin- och karduman fallen där stor hänsyn togs till den 

turkiska statens sekulära system. 

I fallet Lautsi mot Italien är det staten som framhäver religiösa symboler (krucifixen i 

skolklassrum), medan det i de olika ”slöjfallen” handlar om en enskilda individer som valde 

att bära slöja. Enligt mitt tycke är krucifix i skolklassrum ett mer påtagligt religiöst tecken än 

den enskilda slöjan. Skillnaden är att bärandet av slöja också handlar om friheten att själv få 

bestämma hur man vill klä sig. 

I Lautsi- målet handlade det varken om en enskilds rättighet till skolrumskrucifix eller 

enskildas val av klädsel, utan om att staten vill ha det så. 

Den muslimska huvudduken skulle möjligtvis kunna jämföras med det kristna korset som bärs 

runt halsen då det i bägge fallen handlar om den enskildes eget val av att bära det man önskar. 

Det verkar också tvivelaktigt att domstolen antog att slöjan skulle ha påtryckningar på andra 

studenter som inte bar slöja, utan stöd för sitt antagande medan det i Lautsi-målet krävdes 

bevis för att visa att krucifixen skulle ha en påverkan på eleverna. 

Europadomstolen konstaterade där att de inte kan tvinga en stat att vara sekulär och 

religionsneutral, medan det i fallen om de enskilda mot Turkiet hävdade man att sekularismen 

var en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle. 
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7 Källförteckning 

 

Offentligt tryck och statens offentliga utredningar: 

 

Prop. 1997:41 s 244 

Prop. 1951:100 s.47 ff. 

SOU 1997:41 s 92 

SOU 1949: 20 s.v     

 

Svensk författningssamling: 

 

SFS 2003:593 1974 års Regeringsform 

SFS 1994:1219 Lag om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

SFS 1998:1 593 Lag (1998:1 593) om trossamfund  

SFS 1951:680 Religionsfrihetslag 

SFS 1962:700 Brottsbalk 

SFS 1999:130 Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

SFS 2003:307 Lag om förbud mot diskriminering 

 

EKMR: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Avd. 1. Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet  

 

Rättsfall: 

 

NJA 2005 s. 805 

AD 2005 nr 21 

Mål T 7324 - 08 

 

Rättsfall från Europakonventionen: 

 

Kommissionen mål 16278/90, beslut 3 maj 1993, D&R 74 s93  

Domstolen mål 44774/98, dom den 10 november 2005  

Domstolen mål 65500/01, dom 24 januari 2006.  

Domstolen mål 4115/98, dom 23 februari 2010  

Domstolen mål: 48420/10, 5984/10,51671/10 och 36516/10, 15 januari 2013. 

Domstolen mål 30814/06, 3 november 2009  

Domstolen mål 42393/98, dom 15 februari 2001 
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