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Yttrandefrihet, religion och kvinnors 
rättigheter
Maarit Jänterä-Jareborg

Om religiöst motiverade uttrycksformer som utmanar andra

Hur religioner ser på kvinnor och förhåller sig till kvinnors rättigheter är en ständigt 
aktuell fråga. I frågeställningen ingår även utrymmet för kvinnor att uttrycka sig i 
religiösa termer.

Det har på senare år inträffat ett antal medialt mycket uppmärksammade incidenter 
vilka på en och samma gång aktualiserar frågor om yttrandefrihet och religionsfrihet, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt påstådd diskriminering. Incidenterna har 
i regel haft koppling till en muslimsk kontext och kommer att beskrivas nedan i korta 
drag. I en efterföljande polemik kring det inträffade eller identifierade har beskyllning-
ar om islamofobi parats med uttryckta farhågor om hot mot det sekulära västerländska 
samhället. Denna artikel är ett försök till en juridisk exposé kring problematiken och 
hur den har bemötts av rättssystemet. 

I vårt land har aktuella incidenter handlat om kvinnors och flickors rätt att uppträ-
da, exempelvis i skolan eller i rättssalen, i en klädsel som allmänt uppfattas som uttryck 
för en viss religiös tro, såsom en ”muslimsk” hijab, niqab, eller burqa. Har skolled-
ningen eller rättens ordförande rätt att kräva att flickorna eller kvinnorna avlägsnar ett 
religiöst plagg för att få delta i undervisningen eller närvara vid rättegången? I vilken 
mån skyddar rättssystemet beslöjade kvinnor från allmänhetens mindre respektfulla 
reaktioner? Det har även handlat om ”handskakningsincidenter” då en man eller en 
kvinna av trosbaserade skäl avstått från att ta en person av motsatt kön i hand i offent-
liga sammanhang. Ett annat exempel, hett och polariserat debatterat sommaren 2015, 
är så kallade ”förortstrakasserier” riktade mot kvinnor av den egna gruppens män i mi-
noritetstäta förorter. Kvinnor som inte rättade sig efter en anspråkslös och from klädsel 
eller livsstil vittnade om restriktioner i den egna rörelsefriheten inom förorten och dess 
offentliga rum, och om en oro för den egna tryggheten. Den här aktuella problemati-
ken är ingalunda begränsad till Sverige utan har alleuropeisk relevans.

Det finns dock ett land i Europa som sticker ut särskilt i sammanhanget, nämligen 
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Frankrike. Frankrike kan något tillspetsat hävdas gå i bräschen för ett reaktionärt för-
hållningssätt i Europa när sekulära värden uppfattas vara hotade. Den franska polisens 
”burkinirazzior” sommaren 2016 mot kvinnor som bar den muslimska baddräkten 
”burkini” på franska stränder har etsat sig fast i minnet.1 Men redan år 2010 införde 
Frankrike ett lagförbud, på offentlig plats, mot huvudbonader som täcker hela ansik-
tet. Frankrike figurerar även i mål om religiöst baserad diskriminering som drivits vi-
dare till Europas två övernationella domstolar, nämligen Europadomstolen för mänsk-
liga rättigheter (Europadomstolen, Strasbourg) eller Europeiska Unionens domstol 
(EU-domstolen, Luxembourg). Klagande i dessa fall har varit muslimska kvinnor som 
hindrats från att bära en muslimsk klädsel i det offentliga rummet eller på arbetet och 
som följaktligen har upplevt sig vara utsatta för religionsbaserad diskriminering. De 
övernationella domstolarnas ställningstaganden har direkt svensk relevans eftersom de 
tolkade regelverken är gemensamma för Europarådets eller EU:s samtliga medlemssta-
ter. Jag kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid Europadomstolens dom i målet 
S.A.S. mot Frankrike, som domstolens Stora kammare avkunnade år 2014. Från EU-
domstolen kan noteras två under våren 2017 meddelade avgöranden i målen Achbita 
och Bougnaoui, som kommer att beröras kortfattat. Målen kom till EU-domstolen för 
tolkningsbesked på begäran av belgisk respektive fransk domstol. 

Vad är problemet – och vad säger juridiken? 

Varför är fall som dessa en källa för dissonans och starkt polariserade meningar? Det 
sägs ibland att vad vi ”ser” beror på vår egen inställning och vad vi själva lägger vikt 
vid. Men även juridiskt sett kan olika tolkningar bli aktuella. Motsättningarna mel-
lan sekulärt och religiöst inspirerade förhållningssätt kan förväntas öka i det svenska 
samhället, varför ett rättsligt perspektiv är synnerligen påkallat.

Av bärare brukar exempelvis en slöja, vare sig den endast täcker huvudet (hijab) eller 
även täcker hela ansiktet (niqab och burqa), motiveras som ett viktigt uttryck för den 
egna religiösa identiteten och därmed som ett sätt att utöva den egna religionen. Sett 
från detta perspektiv skulle ett lagförbud inskränka kvinnans självbestämmanderätt, 
yttrandefrihet och religionsfrihet samt – beroende på omständigheterna – även kunna 
innebära diskriminering (direkt eller indirekt) utifrån hennes tro. Kvinnan skulle näm-
ligen inte fritt kunna utöva sin religion och inte heller vara fullt delaktig i det offent-
liga livet eller arbetslivet. För kritiker däremot kan en slöja, och särskilt en heltäckande 
sådan, framstå som en symbol för religiös fundamentalism och kvinnoförtryck. Den 
uppfattas då både förnedra och ”sexualisera” kvinnor, och ses som svårförenlig med 
målsättningen om ett jämställt samhälle. I en intervju förklarade den norska statsmi-
nistern Erna Solberg att hon uppfattade bärandet av niqab och burqa som ett politiskt 

 1 Polisens aktioner bedömdes senare av fransk domstol strida mot lagen. 
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ställningstagande, i syfte att utmana gränserna i det norska samhället.2 En heltäckande 
slöja kan även uppfattas som en säkerhetsrisk.

I dessa fall konfronteras inte minst den enas (upplevda) positiva religionsfrihet, det 
vill säga rätten att utöva sin religion, med den andras (upplevda) negativa religionsfri-
het, i detta fall rätten att slippa utsättas för andras religiösa manifestationer. Båda sidor 
kan försvara sin position med att i annat fall riskerar grundläggande värden i ett egali-
tärt och öppet samhälle att sättas ur spel. Men kan båda sidor ha och få rätt samtidigt? 
Vikten av integration i samhället kan inte heller nonchaleras i sammanhanget, vilket 
den norska statsministern gjorde klart.

Vid den juridiska bedömningen aktualiseras ett antal regleringar om grundläggan-
de fri- och rättigheter,3 i såväl den svenska regeringsformen (RF) som den Europeiska 
konventionen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (Europakonven-
tionen). Denna konvention, antagen år 1950 inom Europarådet och ratificerad av Sve-
rige år 1952, gäller som lag i Sverige sedan 1995. Den intar vidare en särställning i det 
svenska rättssystemet genom att inga lagar eller föreskrifter får meddelas i strid mot 
Europakonventionen (RF, 2 kap. 19 §). I sista hand slår Europadomstolen vakt om hur 
de konventionsenliga rättigheterna ska tolkas, i regel på ett för den enskilde gynnsamt 
sätt, om en annan lösning inte är påkallad på grund av bred enighet bland konven-
tionsstaterna. Domstolens ställningstaganden binder staterna i liknande fall. Inom 
den så kallade EU-rätten aktualiseras, förutom Stadgan om de grundläggande frihe-
terna (1995), EU-rättens förbud mot diskriminering. Härtill kommer ett antal av Sve-
rige ratificerade internationella konventioner, av vilka i synnerhet konventionen om 
avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor, antagen av Förenta Nationerna år 
1979 (FN:s kvinnokonvention), är av särskild relevans för denna framställning. I ett 
vidare, primärt politiskt perspektiv aktualiseras även RF:s allmänna målsättningspara-
grafer, såsom det allmännas skyldighet att verka för att demokratins idéer blir vägle-
dande inom samhällets alla områden, och att främja religiösa minoriteters möjligheter 
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv (RF, 1 kap. 2 § 6 st.).

Självständiga, sammanflätade och ibland konkurrerande rättigheter 
Tre rättigheter i förgrunden
I detta bidrag vill jag lyfta fram samspelet mellan yttrandefrihet och religionsfrihet, som 
båda tillhör kategorin ”opinionsfriheterna”, samt jämställdhet mellan män och kvinnor. 

 2 Se Mia Holmgren, ”Norge. Statsministern: Du får inte jobb hos mig med niqab”, Dagens 
Nyheter, 19 oktober 2016.

 3 Se exempelvis Karin Åhman, ”2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläg-
gande rättigheter – en jämförelse”, Svensk Juristtidning 100 år, Jubileumsskrift. Uppsala 2016,  
s. 460–478.
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Dessa brukar betraktas som tre självständiga mänskliga rättigheter som dessutom, i 
alla liberala demokratier, utgör grundläggande demokratiska värden. Förutom i na-
tionella grundlagar fastställs var och en av dessa rättigheter i ett antal internationella 
människorättsdokument, antagna inom ramen för FN, Europarådet eller EU, alltså 
mellanstatliga organisationer där Sverige är en aktiv medlem. Inom ett rättssystem 
(såsom det svenska rättssystemet) kan rättigheterna således grunda sig på ett flertal 
olika instrument, med något olika lydelser. De nu aktuella rättigheterna betraktas ofta 
som universella, i bemärkelsen att de avses gälla för var och en, utan någon åtskillnad, 
och överallt. 

Vad kvalificerar sig som vad?

Hur definieras dessa rättigheter? Hur förhåller de sig till varandra och vad gäller när de 
synes konkurrera eller till och med stå i konflikt med varandra?4 När flera regelverk be-
kräftar en viss rättighet, vilket av dem gäller? När kan en persons rättigheter bedömas 
stå i konflikt med andra personers fri- och rättigheter eller allmänna samhällsintres-
sen? Till saken hör att mänskliga rättigheter i allmänhet inte är absoluta, utan kan 
begränsas genom lag.

Den stora utmaningen visar sig vara att på ett förutsebart och juridiskt hållbart sätt 
– som alltså skulle hålla vid domstol – fånga in rättigheternas område och innebörd i 
ett ständigt föränderligt samhälle. Särskilt begreppet ”religion” och därmed religions-
frihetens innebörd i RF ställer till problem genom att de har definierats mycket vagt.5 
Lagförarbetena är knappa och torftiga. Den bristande utförligheten i dessa förarbeten 
förmodas bero på den utbredda skepsis som fortfarande på 1970-talet fanns mot idén 
om mänskliga rättigheter som juridiskt bindande regler och mot att lagfästa opinions-
friheterna i RF.6 De torftiga uttalandenas tidsenlighet kan vidare sättas i fråga i och 
med att religionens uttrycksformer och medföljande intressekonflikter ser annorlunda 
ut i dagens svenska samhälle.7

Rättspraxis från Europadomstolen vid tolkningen av opinionsfriheterna, och sär-
skilt religionsfriheten enligt Europakonventionen, har i stället blivit en allt viktigare  

 4 Konkurrerande rättigheter och rättighetskonflikter, med särskilt beaktande av religionsfrihe-
ten, diskuteras av Iain Cameron i ”Freedom of religion and competing human rights rystems”, 
i: Hans-Georg Ziebertz & Ernst Hirsch Ballin (red.), Freedom of religion in the 21st Century. 
Leiden 2016, s. 26–51.

 5 En doktorsavhandling som kretsar sig kring dessa uttryck är Victoria Enkvist, Religionsfrihe-
tens rättsliga ramar. Uppsala 2013. 

 6 Rättighetsreglerna i RF kapitel 2 sågs över i en reform år 2010.
 7 Om användning av förarbeten vid tolkning av religionsfrihet enligt gällande rätt, se Victoria 

Enkvist, “Spegel, spegel på väggen där, säg mig vad gällande rätt egentligen är”, i: Arbetslinjer 
och långa linjer. Vänbok till Mats Kumlien. Red. Marianne Dahlén & Rolf Nygren, Uppsala 
2016, s. 217–223. Samma problematik diskuteras i Åhman (2016), s. 476–478.
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referensram. Europadomstolens praxis är viktig också av det skälet att Europakonven-
tionen avses ange den grundstandard som en konventionsstat alltid måste säkerställa. 

Yttrandefrihet och religionsfrihet 
Inledningsvis finns det anledning att klarlägga hur yttrandefriheten och religionsfri-
heten förhåller sig till varandra. Först därefter är det möjligt att analysera deras relation 
till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Enligt Regeringsformen

I (nationell) svensk rätt skyddas yttrandefriheten genom flera olika grundlagar, näm-
ligen RF, Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ge-
nom den valda infallsvinkeln har mitt ämne att göra med yttrandefriheten i en bred 
bemärkelse, alltså utan nödvändig koppling till något visst tekniskt medium, såsom i 
TF och YGL. Det som nu är aktuellt är yttrandefriheten som den uttrycks i RF 2 kap. 
1 § punkten 1.

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild 
eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Den av RF tillförsäkrade religionsfriheten kommer till uttryck i bestämmelsen i RF  
2 kap. 1 § punkten 6. Religionsfrihet definieras där som ”frihet att ensam eller tillsam-
mans med andra utöva sin religion”.

Båda friheterna skyddas vidare av bestämmelsen i RF 2 kap. 2 §. Den tillförsäkrar 
att den enskilde inte av det allmänna får tvingas att ge tillkänna sin åskådning i poli-
tiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende eller att exempelvis tillhöra ett 
trossamfund. 

Yttrandefrihet får enligt bestämmelsen i RF 2 kap. 23 § begränsas ”med hänsyn till 
rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, 
privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott”. I övrigt får yttrandefri-
heten, enligt det aktuella lagrummet, underkastas begränsningar endast om ”särskilt 
viktiga skäl föranleder det”.

Enligt RF:s system framstår däremot religionsfriheten som en ”absolut” frihet, som 
inte kan begränsas. Tolkningen finner en förklaring i att inga uttryckliga begränsning-
ar i RF är hänförbara till den. Men å andra sidan är religionsfriheten enligt RF, enligt 
en i den juridiska doktrinen etablerad tolkning, begränsad till de mest grundläggande 
uttrycksformerna – som rätten att tillhöra en religion av eget fritt val, rätten till bön 
och firande av gudstjänst. Det aktuella lagrummets lydelse anses inte inrymma något 
mer. Många handlingar som av en troende person kan uppfattas som religiösa till sin 
karaktär omfattas med andra ord inte av regleringen.8 Många av religionsfrihetens ma-
nifestationer omfattas i stället av yttrandefriheten eller mötesfriheten och får begrän-

 8 Se Åhman (2016) s. 467; Cameron (2016), s. 30. 
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sas, enligt RF.9 Religionsfriheten är dessutom absolut bara i förhållande till svenska 
medborgare (se RF, 2 kap. 25 § punkten 1). Utgångspunkten är dock att såväl medbor-
gare som icke-medborgare i Sverige åtnjuter samma skydd.10

Enligt Europakonventionen

Europakonventionens artikel 9, första stycket, tillförsäkrar var och en ”tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet”. Religionsfriheten preciseras till att innefatta ”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”. Friheten är dock inte ovillkorlig, utan får enligt artikel 9, andra stycket,  
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 rättighe-
ter.

Yttrandefriheten enligt konventionens artikel 10, första stycket, definieras innefatta 
”åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig 
myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”. Yttrandefriheten får 
enligt artikel 10, andra stycket, ”underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränk-
ningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle 
är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, den territoriella integriteten eller den 
allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller 
moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter”.

Konfliktpotential
Att yttrandefriheten och religionsfriheten i Sverige regleras av två olika direkt till-
lämpliga regelverk kan i sig skapa förvirring och osäkerhet. Situationen har dock an-
setts kunna hanteras i och med att Europakonventionens reglering är att tolka som ett 
minimiskydd. Var och en har därmed alltid rätt till det skydd som följer av Europa-
konventionen. Svensk rättspraxis visar att det finns en benägenhet att tolka opini-
onsfriheterna enligt de två regelverken som förenliga med varandra. Rättigheternas – 
särskilt religionsfrihetens – område och gränser fortsätter dock att vara under ständig 
utveckling och omprövning i situationer som berör religionsutövning. Om gränserna 
dras vida – mot de förmodade ursprungliga intentionerna – kan religionsfrihetens 
absoluta skydd enligt RF bli svårhanterligt.

Vad – om något – ska skyddas utöver en sådan ”kärna” som utövarna brukar enas 
om kännetecknar den aktuella religionen? Eller uttryckt med andra ord, vilket slags 
utövning ska vara fredad från statliga ingrepp? I vilken mån måste andra personer tåla 

 9 Cameron (2016), ibid.
 10 Åhman (2016), s. 464.
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religiösa manifestationer mot sin vilja? Flertalet muslimer i väst skulle förmodligen 
bestrida att heltäckande huvudsjalar är ett krav enligt islam eller att främmande kvin-
nor och män ska avstå från att ta varandra i hand. Så ska konservativa tolkningar ges 
företräde även när det finns stöd för att de bärs upp av traditioner och sedvänjor, mer 
än av religion?

Vikten av – och svårigheten i – att särskilja religion från kultur, traditioner och sed-
vänjor framhävs av religionens privilegierade ställning i rättssystemet. Om det i stället 
för religion är en tradition eller kultur som påbjuder det ena eller det andra, riskerar 
utövandet att falla utanför den skyddade religionsfriheten. Därför blir det viktigt för 
den som åberopar religionsgrundad diskriminering att kunna visa att kulturella ut-
tryck och traditioner bärs upp av en religion. Rättstillämparen stöter nu på uppenbara 
svårigheter. Vad är det ena och vad är det andra? Frågan kompliceras av att de religiösa 
skrifterna kan användas till stöd för vitt skilda uppfattningar. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 
En nationellt och internationellt erkänd grundsats

All svensk lagstiftning vilar på principen om kvinnors och mäns lika rättigheter, på ett 
så självklart sätt att det inte ens har ansetts behöva ”stavas ut” uttryckligen. I ett globalt 
samhälle är det viktigt att betona att samma princip ligger till grund för FN:s olika 
människorättsinstrument. Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (1948) fastställer sålunda allas lika rättigheter och förbjuder all olikbe-
handling. Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättighe-
ter, antagen inom FN år 1966, förbjuder all olikbehandling på grunder såsom en per-
sons kön, börd eller annan status. Samma förbud kommer till uttryck i Europarådets 
redan berörda Europakonvention och EU-stadgan om de grundläggande friheterna, 
för att nämna några av de för Sverige viktigaste övernationella instrumenten. 

FN:s kvinnokonvention

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 (FN:s 
kvinnokonvention) är det övergripande internationella instrumentet på området. Den 
antogs för att framkalla världssamfundets medvetenhet om kvinnors fortsatta diskri-
minering – alla existerande internationella och nationella förbud till trots – och att 
markera att någon olikbehandling inte kan accepteras. Syftet var vidare att i ett enda 
övergripande instrument, av rättsligt bindande karaktär, föra samman de olika aspek-
terna på jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnokonventionen har i dagsläget 
(2017) 189 fördragsslutande stater, vilket gör den till den människorättskonvention 
som (efter barnkonventionen, också tillkommen inom FN) har flest anslutna stater 
i världssamfundet. Trots denna formella ”succé”, är konventionen närmast osynlig i 
den svenska och internationella debatten. Talande nog förs det inte heller någon dis-
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kussion om att konventionen borde göras till en direkt tillämplig svensk lag, medan 
barnkonventionens införlivande med svensk lagstiftning fortsätter att vara högaktuellt 
och politiskt efterfrågat. En viktig fråga i detta bidrag är religionsfrihetens och yttran-
defrihetens förhållande till av kvinnokonventionen skyddade rättigheter. 

Full likabehandling ska gälla

Kvinnokonventionens budskap, som inledningsvis kommer till uttryck i dess artikel 2, 
förefaller inledningsvis tydligt. 

Konventionsstaterna fördömer diskriminering av kvinnor i alla dess former, är eniga om att 
på lämpligt sätt och utan dröjsmål inrikta sin politik på att avskaffa diskriminering av kvin-
nor och åtar sig i detta syfte att

a)    införa principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina nationella grundlagar 
eller ändra lämpliga författningar, om så inte redan skett, och säkerställa att denna princip 
genomförs i praktiken genom författningar och andra lämpliga medel;

b)    vidta lämpliga lagstiftnings- och andra åtgärder, vid behov innefattande påföljder som 
förbjuder diskriminering av kvinnor;

c)    skapa rättsligt skydd för kvinnors rättigheter på samma grunder som för män och att 
genom behöriga nationella domstolar och andra offentliga institutioner säkerställa ett 
effektivt skydd för kvinnor mot varje diskriminerande handling;

d)    avstå från varje diskriminerande handling eller förfarande mot kvinnor och säkerställa 
att myndigheter och offentliga institutioner handlar i överensstämmelse med denna 
skyldighet; 

e)    vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor från enskilda per-
soners, organisationers eller företags sida;

f )    vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att ändra eller upphäva gällande 
lagar och förordningar, sedvänjor och bruk som innebär diskriminering av kvinnor;

g)   upphäva alla nationella straffbestämmelser som innebär diskriminering av kvinnor.

All olikbehandling, i form av diskriminerande handlingar, av kvinnor i förhållande 
till män ska alltså bort. Mest relevant för nu aktuellt ämne är dock punkten f ) ovan. 
Bestämmelsen gör nämligen klart att det inte finns något utrymme för att tolerera 
sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor.

Budskapet är ännu tydligare i konventionens artikel 5 punkten a), med en vision av 
en fullt ut avskaffad ”könsmaktordning”.

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att ändra mäns och kvinnors so-
ciala och kulturella beteendemönster för att därmed avskaffa fördomar samt seder och bruk 
som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller 
för män och kvinnor.
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Den officiella engelska språklydelsen av konventionen använder en aning vassare 
formuleringar, som ”the inferiority or the superiority of either one of the sexes” och 
”stereotype roles for men and women”. Den fråga som oundvikligen uppkommer är 
hur dessa bestämmelser ska tolkas när det är religionen som bär upp sedvänjor och 
bruk. Utgör religionen en fredad zon i och med att fokus är på ”sociala och kulturella 
beteendemönster”, eller omfattar dessa även religionen som inte nämns uttryckligen? 

Liberal humanism i stället för grupptillhörighet

Konventionen tolkas som att den förespråkar en liberal humanism i stället för grupp-
tillhörighet.11 Dess budskap borde rimligen framstå som särskilt relevant i dag. En kon-
sekvens av de globala migrationsvågorna är att tidigare i det offentliga huvudsakligen 
frånvarande sedvänjor och bruk har blivit synliga, såsom heltäckande huvudbonader 
och restriktioner angående hur kvinnor och män får hälsa varandra, alltså sådana ut-
trycksformer som är olika för kvinnor och män. Är detta inte lika med sådana ”stelnade 
roller för kvinnor och män” som konventionen förpliktigar staterna att bekämpa? Att 
flytta till ett annat land medför inte med automatik att man överger värderingar, tradi-
tioner, religion, med mera. Motsatsen brukar hävdas. Som ett globalt människorätts-
instrument borde väl kvinnokonventionens budskap ha en alldeles särskild bärkraft, 
jämfört med exempelvis den diffusa kategorin ”svenska värderingar”? De sistnämnda 
hör som bekant numera till svenska politikers gemensamma språkarsenal, i synnerhet 
i migrationssammanhang.

Kvinnokonventionens internationella genomslag begränsas av att ett stort antal 
stater har funnit anledning att reservera sig mot flera av dess bestämmelser – särskilt 
dess ovan uppmärksammade artikel 2 punkten f ), artikel 5 punkten a) samt artikeln 
om kvinnors och mäns lika rättigheter inom familjelivet, enligt artikel 16. Vissa kon-
ventionsstater har till och med vid anslutningen till konventionen gjort en allmän 
reservation där de förbehåller sig rätten att avvika från konventionen. Muslimska sta-
ter utmärker sig i sammanhanget. Förklaringen, förenklat uttryckt, är den etablerade 
tolkningen enligt islam att kvinnor och män är komplementära till varandra, med 
olika (köns)roller, rättigheter och skyldigheter. De aktuella reservationernas förenlig-
het med folkrätten är omstridd, eftersom de går emot konventionens syfte och dess 
kärnartiklar. I något fall har en reserverande stat, efter kritiken, också dragit tillbaka 
reservationen.

Sveriges ratificering av kvinnokonventionen år 1981 var inte helt okontroversiell 
bland remissinstanserna eller regeringen,12 vilket är viktigt att dra sig till minnes. Det 

 11 Nicola Lacey, ”Feminist legal theory and the rights of women”, i: Karen Knop (red.), Gender 
and human rights. Oxford 2004, s. 51.

 12 Se Prop. 1979/80:147 om godkännande av Förenta Nationernas konvention om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor, s. 5–6. 
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fanns en besvikelse över att konventionen inte var riktad mot könsdiskriminering i 
allmänhet. ”Jämställdhet mellan könen kan inte uppnås genom åtgärder som enbart 
omfattar kvinnor”, uttalade den ansvariga departementschefen. Konventionens arti-
kel 5 punkten a) ansågs vidare förutsätta en precisering av den dåvarande svenska in-
vandrar- och minoritetspolitikens så kallade valfrihetsmål. ”Värden som strider mot 
grundläggande svensk rättsuppfattning i fråga om bl.a. jämställdhet mellan kvinnor 
och män” kan inte ingå inom individens valfrihet, påpekades det. Detta ställningsta-
gande tycks sätta tydliga gränser för den senare i Sverige mycket omdebatterade mång-
kulturen. Vikten av en effektiv uppföljning av de konventionsenliga förpliktelserna 
betonades vidare starkt. 

Rättigheternas inbördes relation
Rättigheter konkurrerar med varandra när de inte kan ges effekt samtidigt. Rättighets-
innehavare är då ofta olika personer, men det kan också handla om samma persons 
olika konkurrerande rättigheter. Situationen brukar lösas genom att den ena eller den 
andra rättigheten får vika eller genom att det balanseras mellan de olika rättigheterna. 
Samtidigt är det inte ovanligt att en person inte bedöms ha blivit utsatt för en påstådd 
rättighetskränkning.

I den svenska debatten har religionsfrihet och yttrandefrihet stundtals kommit att 
uppfattas som potentiellt konkurrerande med varandra. Det har befarats att yttrande-
friheten, om den utövas utan hämningar, riskerar att undergräva respekten för religio-
ner och deras särart och att den kan kränka de troendes religiösa identitet. Utrymmet 
för religionsfrihet minskas härmed, förutom att den nödvändiga sammanhållningen 
mellan olika grupper i samhället riskerar att skadas. Händelserna och turerna kring 
den svenske konstnären Lars Vilks verk, liksom de danska Muhammedkarikatyrerna, 
är illustrativa exempel på möjliga olika infallsvinklar till problematiken. Rekvisitet för 
brottet hets mot folkgrupp, som i vissa fall kan aktualiseras, omfattar gärningar som 
kopplas till offrets ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller 
sexuella läggning (Brottsbalken, 16 kap. 8 §). 

Den kommitté inom FN som vägleder och bevakar tillämpningen av kvinnokonven-
tionen (FN:s kvinnokommitté) har gång på gång funnit anledning att fördöma sådant 
kvinnoförtryck som sker inte bara inom kulturens eller traditionernas förtecken utan 
även i religionens namn. Även FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, som kan be-
traktas som den mest auktoritativa av de övervakande kommittéerna i FN:s männi-
skorättssystem, har gjort klart att jämställdheten mellan kvinnor och män går före såväl 
yttrandefriheten som religionsfriheten i händelse av rättighetskonflikt.13 Kommittén 

 13 General Comment No. 28 (2000) on the equality of rights between men and women, as 
provided by Article 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, para. 21.  
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har samtidigt varit kritisk mot stater som inte alls tolererar religiöst inspirerad klädsel. 
FN:s människorättskommittéer är dock inga domstolar, vilket innebär att deras ställ-
ningstaganden är av soft law-karaktär, det vill säga de är ett slags rekommendationer 
som stater inte blir juridiskt bundna av. Från statens synpunkt kvarstår svårigheten att 
på ett objektivt sätt fånga in uttrycksformer av kvinnoförtryck. Kvinnokonventionens 
ordalydelse kan då uppfattas som ”slagordsmässig”, vilket möjligen skulle kunna vara 
en förklaring till denna konventions osynlighet i rättspraxis vid bedömningen av kvin-
nors rättigheter bland annat i en religiös kontext.

Nedan görs en kort exposé över i sammanhanget relevant svensk myndighetspraxis. 

Exempel från svensk myndighetspraxis
Gymnasister klädda i niqab
Det första medialt mycket uppmärksammade ”slöjfallet” i Sverige är från år 2003. 
Två flickor, 16 respektive 19 år gamla, ville delta i undervisningen i sin gymnasieskola 
i Göteborg klädda i niqab, alltså med heltäckt ansikte.14 Skolans rektor kontaktade 
Skolverket för råd om hur situationen skulle hanteras. Rektorn uppgav att skolans 
personal upplevde obehag i anledning av de praktiska och även säkerhetsrelaterade 
problem som uppkom med identifiering, förutom det obehag och de svårigheter som 
bristande ögonkontakt i undervisningssammanhang gav upphov till. Enligt rektorn 
bar flickorna klädseln av egen fri vilja, av religiösa skäl.

I sitt svar angav Skolverket att religionsfriheten enligt Regeringsformen (RF) inte 
kan anses omfatta varje inslag i religionsutövningen och att utrymmet för religiösa ma-
nifestationer är begränsat enligt Europadomstolens tolkning av Europakonventionen. 
I det konkreta fallet betonade Skolverket vikten av att flickorna behandlades med re-
spekt. Deras utsatthet för kränkningar och deras eget ställningstagande skulle beaktas, 
samtidigt som det fördes en dialog med dem om det svenska samhällets värdegrund 
och synen på jämställdhet mellan könen. Enligt Skolverket gick det inte att bortse från 
att det finns elever och skolpersonal som upplever klädseln som kränkande med hän-
syn till jämställdhet och demokratiska värderingar. 

Skolverkets slutsats var att skollagen inte gör det möjligt att införa ett generellt 
förbud mot denna typ av klädsel i skolan, men att det i vissa situationer är tillåtet att 

Se Maarit Jänterä-Jareborg, ”Women’s human rights: International law in the intersections 
between socioeconomic conditions, culture, tradition and religion”, i: Maarit Jänterä-Jareborg 
& Hélène Tigroudja (red.), Women’s human rights and the elimination of discrimination. 
Leiden 2016, s. 29–30.

 14 Beskrivningen här grundar sig huvudsakligen på Ida Burlins artikel, ”Flickors självbestäm-
mande kring att bära slöja i svenska skolor”, i: A. Singer, M. Jänterä-Jareborg & A. Schlytter 
(red.), Familj, religion, rätt. En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och 
Turkiet som exempel. Uppsala 2010, s. 102–105. 
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förbjuda den. Enligt Skolverkets mening fanns det i en gymnasieskola (frivillig utbild-
ning) större utrymme att utfärda ordningsregler som omfattar klädsel än i den obli-
gatoriska grundskolan.

En grundskoleelevs rätt att bära hijab – och senare rättsutveckling

Skolverket fick några år senare (2006) ta ställning till om en friskola hade brutit mot 
skollagen, när den inte hade tillåtit en sjuårig flicka att bära hijab (synligt ansikte) i 
skolan.15 Friskolan angav sig vara religiöst och politiskt obunden. Enligt Skolverkets 
bedömning var skolans agerande ägnat att utestänga elever från utbildning och stred 
därför mot skollagen. Skolverket hänvisade till en utredning av Diskrimineringsom-
budsmannen (DO) där rätten att bära religiös klädsel bedömdes omfattas av den rå-
dande religionsfriheten i Sverige.

Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. § 8 2 st.) hänvisar till bestämmelserna i diskrimine-
ringslagen (SFS 2008:567) vars syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet, oavsett kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Rättsläget i Sverige är i dag enty-
digt, såtillvida att religiös klädsel i sig är tillåten i skolan. Restriktioner får endast gälla i 
vissa sammanhang, såsom för bruket av en slöja som täcker ansiktet när identifikation 
behövs, eller när klädseln kan medföra särskilda risker (laboratorier, hygienregler). 

Kvinnliga åhörare klädda i niqab i rättssalen 

Det västerländska rättssystemet är sekulärt och konventionsfritt, och ska förhålla sig 
neutralt till parternas trosuppfattningar. En vanlig åsikt är att rättssalen är en sekulär 
plats som ska hållas fri från religiösa symboler. Men vad gäller när personer vill delta 
i rättegångsförhandlingar med heltäckt ansikte? I det scenariot ingår även säkerhets-
aspekter i bedömningen.

Hösten 2011 blev tre muslimska kvinnor, klädda i heltäckande slöja, avvisade från 
rättssalen i Göteborgs tingsrätt av rättens ordförande. Kvinnorna ville delta som åhörare 
vid en omhäktningsförhandling avseende terroristbrott. Domaren motiverade sitt be-
slut med att han inte kan kontrollera ordningen i rättssalen om han inte kan se ansiktet 
på alla närvarande personer. Domaren hänvisade till rättegångsbalkens bestämmelser 
om offentlighet och ordning m.m. vid domstol (kapitel 5), som stöd för sitt handlande.

Domarens agerande anmäldes till Justitieombudsmannen ( JO) som har till uppgift 
att utöva tillsyn över rättstillämpningen i offentlig verksamhet. Kvinnorna begärde 
även skadestånd från staten (110 000 kr vardera), vilket de motiverade med hänvis-
ning till den diskriminering och den kränkning av religionsfriheten som de ansåg sig 
ha blivit utsatta för, förutom rätten till offentlig rättegång.

 15 Ibid., s. 105–107. 
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Enligt JO:s bedömning hade domaren agerat utan stöd i lag. Enligt JO är det up-
penbart att ”det går att tänka sig olika situationer när rätten blir tvungen att ingripa. 
Men risken för eventuella framtida svårigheter kan naturligtvis inte åberopas till stöd 
för vilka förebyggande åtgärder som helst.” Justitiekanslern ( JK), som i den svenska 
myndighetsorganisationen prövar skadeståndskrav mot staten, fann i sin tur visserli-
gen att kvinnorna hade diskriminerats men fann inte anledning att bevilja skadestånd 
med hänsyn till omständigheterna. 

Miljöpartistens uteblivna handskakning 

En upphetsad debatt bröt ut våren 2016 när en yngre manlig politiker, som aspirerade 
på att bli invald i Miljöpartiets styrelse och som även var aktiv som ordförande för 
en muslimsk ungdomsorganisation, vägrade att ta en intervjuande kvinnlig reporter 
i hand. I stället placerade han den högra handen på hjärtat och bugade för kvinnan. 
Debatten kom att handla om vad som ska krävas av en aktiv politiker i det offentliga 
livet och om så kallad normkritik samt om kvinnosynen enligt islam. En kris bröt ut i 
(det officiellt feministiska) Miljöpartiet, och till slut avstod mannen från att kandidera 
till partistyrelsen. I den polariserade diskussionen ansåg mannens supportrar religions-
friheten stå på spel, liksom mekanismer som utesluter aktivt troende muslimer från att 
vara politiskt aktiva. Enligt kritikerna, å andra sidan, hörde beteendet inte hemma i 
det offentliga rummet där kvinnor och män ska kunna mötas som varandras jämlikar. 
Statsminister Stefan Löfven fann anledning att ta till orda och påpeka att det är själv-
klart att i Sverige hälsar en man på en kvinna genom att ta i hand. 

Den vårdsökande kvinnans uteblivna handskakning med läkaren

Men även kvinnor kan vägra ta män i hand, och drabbas av konsekvenser för detta 
”handlande”. Kvinnans förklaring kan vara att hon enligt islam inte ska göra det. Flera 
sådana fall där kvinnan anses ha drabbats har anmälts till Diskrimineringsombuds-
mannen (DO) under förevändningen att kvinnan har utsatts för trosbaserad diskri-
minering. DO kan sedan välja att gå vidare med fallet till domstol och kräva diskrimi-
neringsersättning. Så skedde i det nedan beskrivna fallet som slutgiltigt avgjordes av 
Hovrätten över Skåne och Blekinge i en dom meddelad i april 2016.

När en muslimsk kvinna, som skulle genomgå en gastroskopiundersökning, inte 
tog den manlige doktorns utsträckta hand i hälsning fann läkaren anledning att avstå 
från det planerade ingreppet. I stället remitterades patienten vidare till en kvinnlig 
endoskopist, vilket innebar en ny väntetid för kvinnan. Enligt DO hade den manlige 
läkaren förklarat för kvinnan att Sverige är en demokrati och att kvinnan var tvungen 
att lära sig att hälsa genom att ta i hand. Om kvinnan inte tog hans hand skulle han 
inte undersöka henne. Läkarens egen version var en annan. Han avstod från under-
sökningen eftersom han inte ansåg sig kunna genomföra den på ett patientsäkert sätt. 
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Till saken hörde enligt honom vidare att tolkningen hade behövt avbrytas på grund 
av kvinnans vid undersökningen närvarande makes agerande. Hovrättens bedömning 
var att kvinnan inte hade kunnat visa att hon hade blivit diskriminerad på grund av sin 
religion, varför hon inte var berättigad till någon ersättning.

Osäkerheten om den rättsliga tolkningen av religion och religionsgrundad diskri-
minering illustreras av att tingsrätten (TR) tidigare hade gjort en helt annan bedöm-
ning i målet. Enligt TR faller ”ovilja att hälsa genom att ta i hand av religiösa skäl” in 
under vad som kan anses som ett uttryck för en religion eller annan trosuppfattning 
i diskrimineringslagens mening. Tolkningen stöddes med hänvisning till hur religion 
diskuteras i förarbetena till diskrimineringslagen. Av betydelse enligt TR var vidare 
”att det står en patient fritt att välja om denne vill hälsa en läkare genom att ta i hand”. 
TR fann att DO hade förmått visa omständigheter till stöd för att kvinnan, som bar 
muslimsk huvudduk, hade diskriminerats på grund av sin religiösa tillhörighet. TR 
uttalade även om vikten av att ”patienter vid kontakt med hälso- och sjukvården möts 
med respekt och på ett icke-diskriminerande sätt oavsett religiös bakgrund”. Läkarens 
negativa religionsfrihet hade enligt TR inte blivit kränkt.

Målet har i den juridiska litteraturen kommenterats av Reinhold Fahlbeck.16 Enligt 
Fahlbeck är hovrättens tolkning den enda rimliga vid tillämpningen av ett juridiskt re-
gelverk. Det religionsbegrepp som TR tillämpade är, enligt Fahlbeck, oförenligt med 
Europadomstolens praxis som gör klart att ”inte alla handlingar som motiveras eller 
föranleds av religion (i den vidare talspråksmässiga meningen)” omfattas av den (po-
sitiva) religionsfriheten enligt Europakonventionen.17 

Kvinnan som drog i slöjan och fällde kränkande uttalanden

I en dom avkunnad av Svea hovrätt i maj 2017 dömdes en 74-årig kvinna för ofre-
dande.18 Kvinnan hade dragit i en ung muslimsk kvinnas huvudduk och uttalat sig 
nedsättande om den unga kvinnan och hennes väninnor. Kvinnan dömdes även för 
förolämpning. Den äldre kvinnans egen version, att hon kände sig förföljd och rädd 
för målsägandena, underkändes av domstolen. Genom att dra i den ena målsägandens 
slöja samtidigt som kvinnan riktade uttalanden mot henne som till sin innebörd var 
kränkande kan syftet enligt domstolen inte ha varit annat än att såra den unga kvin-
nans självkänsla. Domstolen betonade att gärningarna stred mot samhälleliga värde-
ringar om alla människors lika värde. Allvarligt var att uttalandena riktade sig mot 
unga personer. Samtliga målsägande ansågs ha rätt till ersättning för kränkning. 

 16 Reinhold Fahlbeck, ”Begreppet ’religion’ i europeisk och svensk rätt”, Svensk Juristtidning, 
2017, s. 213–215. 

 17 Se även nedan, s. 78, angående målet S.A.S. mot Frankrike. 
 18 Mål nr B 5941-16, dom avkunnad 8 maj 2017. Beskrivningen här grundar sig på Zeteo Nyheter, 

Juridik Idag, 9 maj 2017.
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En blick utåt 
Europarådets rekommendationer
Den här berörda problematikens aktualitet i Europa har föranlett Europarådet att anta 
ett antal resolutioner och rekommendationer om hur Europarådets medlemsstater bör 
hantera potentiella konflikter, inte minst i preventivt syfte. Resolutionerna blundar 
inte för många europeiska kvinnors religiöst betingade utsatthet. Jag har valt att lyfta 
fram två av dessa ställningstaganden som särskilt relevanta för ämnet i denna artikel.19 
Som soft law-instrument är sådana här ställningstaganden dock inte bindande för 
medlemsstaterna.

Europarådets resolution nr 1743 (2010) är intressant bland annat därför att den 
innehåller en vädjan till Europas muslimska samfund att inom familjen och det of-
fentliga överge sådana traditionella tolkningar av islam som strider mot jämställdhet 
mellan kvinnor och män eller begränsar kvinnors rättigheter. Sådana tolkningar påpe-
kas vara oförenliga med människovärdet (human dignity) och demokratisk standard. 
Resolutionen tar ett viktigt steg vidare när den fastställer att religion och religiösa tra-
ditioner, när dessa används för att diskriminera kvinnor, strider mot religionsfriheten 
enligt Europakonventionens artikel 9 och även mot konventionens artikel 8 (skydd för 
privatlivet och familjelivet) samt artikel 14 (förbud mot diskriminering bland annat 
på grund av kön). Ingen religiös eller kulturell relativism ska alltså få åberopas för att 
rättfärdiga kränkningar av personlig integritet. Åtgärder ska vidtas av staterna för att 
öka muslimska kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och för att möjliggöra deras 
fulla medverkan i samhället.

Denna resolution behöver dock läsas tillsammans med Europarådets rekommen-
dation nr 1927 (2010) enligt vilken medlemsstaterna bör avstå från att införa totalför-
bud mot religiös klädsel, vidta åtgärder för att skydda kvinnor från påtryckningar och 
tvång, tillförsäkra kvinnors fria val av religiös klädsel och även tillförsäkra (muslimska) 
kvinnor lika möjligheter att delta i det offentliga livet. Restriktioner får dock införas i 
lag ”när nödvändigt för ett demokratiskt samhälle, i synnerhet av hänsyn till säkerhet 
eller där offentliga eller professionella funktioner kräver en religiös neutralitet eller att 
ansiktet är synligt”.20 

 19 Resolution 1743 (2010) och Recommendation 1927 (2010) of the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe, båda i ämnet “Islam, Islamism and Islamophobia in Europe”. Se även 
Resolution 1464 (2005) of the Parliamentary Assembly “Women and religion in Europe”. 

 20 Recommendation 1927 (2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
punkten 3.13.
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Europadomstolens ställningstaganden
Rättsligt bindande för Sverige är däremot Europadomstolens ställningstaganden an-
gående brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. Domstolen har 
i sin rättspraxis framhållit att rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 
utgör en av grunderna för ett demokratiskt samhälle.21 Den pluralism som ett demo-
kratiskt samhälle förknippas med är beroende av denna rättighet. Domstolen har vida-
re konstaterat att det är vanligt förekommande att olika religioner föreskriver särskilda 
uppträdanderegler som de troende förväntas följa i sitt privatliv. När anhängarna följer 
dessa föreskrifter manifesterar de sin tro och omfattas i regel av det konventionsen-
liga skyddet för religionsfriheten. Domstolen har vidare betonat statens skyldighet 
att förhålla sig neutral och opartisk i förhållande till religiösa åskådningar och hur 
de uttrycks. Staten har endast ett begränsat utrymme att inskränka de val människor 
gör i syfte att följa religiösa påbud. Inskränkningarna i lagen kräver tungt vägande 
och tvingande skäl, såsom den religiösa yttringens oförenlighet med konventionens 
underliggande grundprinciper. Som exempel har angetts polygami, barnäktenskap, 
flagranta brott mot jämställdheten mellan könen eller handlingar som påtvingas tros-
samfundets medlemmar mot deras vilja.

Vid sin bedömning av påstådda brott mot Europakonventionen brukar Europa-
domstolen, vid sidan av en genomgång av rättsläget i Europa och domstolens egen 
praxis i tidigare sammanhang, beakta i den anklagade konventionsstaten rådande spe-
cifika samhällsförhållanden. Det innebär att ställningstagandena inte alltid utan vi-
dare är överförbara till en annan konventionsstat. Det nedan beskrivna avgörandet i 
målet S.A.S. mot Frankrike,22 avkunnat av domstolens Stora kammare den 1 juli 2014 
såsom ett särskilt viktigt avgörande, kan illustrera sådana svårigheter. 

Målet S.A.S. mot Frankrike (rätten att bära niqab och burqa)

Bakgrunden i målet är det tidigare nämnda förbudet i fransk lag mot sådan klädsel på 
offentlig plats som täcker hela ansiktet och därigenom hindrar identifikation. Käran-
den, en drygt 20 år gammal, troende muslimsk kvinna önskade bära niqab och burqa 
på offentlig plats, i enlighet med sin religiösa tro, kultur och personliga övertygelse. 
Samma dag som lagförbudet trädde i kraft stämde kvinnan den franska staten inför 
Europadomstolen och hävdade konventionsbrott på flera olika grunder, nämligen mot 

 21 Om denna praxis, se exempelvis (den svenska) Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 
2310-16, avkunnad den 20 februari 2017. Målet handlade om trossamfundet Jehovas vittnens 
tidigare av regeringen avslagna ansökan att bli berättigat till statsbidrag. Avslagsgrunden var 
att samfundet inte bedömts upprätthålla och stärka det svenska samhällets grundläggande 
värderingar. 

 22 Förkortningen S.A.S. har inget med det skandinaviska flygbolaget att göra, utan återspeglar 
initialerna i den klagande partens namn.
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konventionens artikel 3 (förnedrande behandling och bestraffning), artikel 11 (frihet 
att delta i sammankomster), artikel 8 (rätt till privatliv), artikel 9 (religionsfrihet), 
artikel 10 (yttrandefrihet), både var för sig och tillsammans med konventionens artikel 
14 (förbud mot diskriminering). Kvinnan underströk att hennes val av religiös klädsel 
var hennes eget beslut, utan någon som helst påtryckning från hennes make eller andra 
familjemedlemmar. Det franska lagförbudet riktade sig enligt henne mot kvinnors 
religiösa klädsel och innebar därmed diskriminering på grund av kön, religion samt 
etniskt ursprung.

Den franska statens försvar gick ut på att lagförbudet har ett legitimt syfte, näm-
ligen allmän säkerhet och vikten av att kunna fastställa en persons identitet. Kravet 
på synligt ansikte på offentlig plats var vidare, enligt staten, nödvändigt av hänsyn till 
andras fri- och rättigheter och grundläggande värderingar i ett öppet och demokra-
tiskt samhälle. Staten argumenterade även för att ett öppet visat ansikte är nödvändigt 
för social interaktion mellan människor och en grundläggande förutsättning för för-
mågan att leva tillsammans, det vill säga den franska principen om le vivre ensemble. 
Förbudet avsåg även att slå vakt om jämställdhet mellan kvinnor och män, eftersom 
påbudet att täcka ansiktet i det offentliga rummet endast avser kvinnor. Även männi-
sko värdet stod på spel, enligt staten.

Vad gäller domstolens bedömning av påstådda brott mot religionsfriheten vill jag 
lyfta fram följande passage från domsmotiveringen:

That freedom entails, inter alia, freedom to hold or not to hold religious beliefs and to prac-
tice or not to practice a religion. […] Article 9 does not, however, protect every act motivated 
or inspired by a religion or belief and does not always guarantee the right to behave in the 
public sphere in a manner which is dictated by one’s religion or beliefs. […] In democratic 
societies, in which several religions coexist within one and the same population, it may be 
necessary to place limitations on freedom to manifest one’s religion or beliefs in order to 
reconcile the interests of various groups and ensure that everyone’s beliefs are respected.23

Domstolen kom fram till att förbudet i fransk lag inte stred mot Europakonventionen. 
Kvinnan ansågs inte ha förmått visa motsatsen, i sin egen situation, med följden att 
hon förlorade målet. Utslagsgivande blev framför allt nödvändigheten att ta hänsyn 
till andras fri- och rättigheter och människors (samhällsmedlemmars) förmåga att 
”leva tillsammans”. Hänsyn till ”andra personers” rättigheter (negativ religionsfrihet), 
kan alltså minska det (positiva) religiösa utrymmet.

Det bör nämnas av att två av domarna var skiljaktiga, nämligen den svenska do-
maren Helena Jäderblom och den tyska domaren Angelika Nussberger. Enligt deras 
mening uppoffrade domen konkreta individuella rättigheter till förmån för abstrakta 
principer, såsom hänsyn till andra människors friheter och rättigheter, förutom att 

 23 Europadomstolen i målet S.A.S. mot Frankrike, styckena 124–125.
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ge legitimitet åt ett vid konventionens tolkning helt nytt kriterium, det franska ”leva 
tillsammans”-kriteriet. Jäderblom och Nussberger fann följaktligen att den franska sta-
ten hade brutit mot såväl konventionens artikel 8 (rätt till privatliv) som artikel 9 (rätt 
till religionsfrihet) och att lagförbudet inte stod i proportion till syftet.

En kommentar:

If the wearing of a full-face veil is understood as an expression of a certain opinion, we are in 
fact talking here about the possible conflict between similar or identical rights – seen from 
two entirely different angles.24 

Intar Frankrike en unik position? Nej, ett liknande lagförbud i fråga om heltäckande 
huvudbonader på offentlig plats gäller i Belgien och är på väg att träda i kraft i Neder-
länderna, Österrike och Danmark. Ett beslut om förbud mot heltäckande klädsel togs 
under våren 2017 även av den tyska förbundsdagen, dock bara vad gäller vissa statliga 
tjänstemän såsom domare, militärer och valförrättare vid tjänsteutövningen. 

Heltäckande slöjor fortsätter alltså att utmana i dagens Europa. Än så länge är dock 
länder med ett lagförbud en klar minoritet. 

EU-domstolens förhandsbesked angående hijab 

Under våren 2017 avkunnade EU-domstolen de första förhandsbeskeden angående 
vad som kan kvalificera sig som religionsgrundad diskriminering vid tillämpningen 
av EU:s direktiv (2000/78/EG) om inrättande av en allmän ram för likabehandling, 
ofta kallat för arbetslivsdirektivet. Båda fallen, det ena från Belgien (målet Achiba, 
C-157/15) och det andra från Frankrike (Bougnaoui, C-188/15), handlade om en mus-
limsk kvinna som i kundkontakter, mot arbetsgivarens vilja, ville bära hijab på arbets-
platsen. När kvinnan inte rättade sig efter kravet, som enligt arbetsgivaren behövdes 
av hänsyn till neutralitet i kundkontakterna, avskedades hon. Liknande situationer lär 
ha uppstått i Sverige. Sålunda villkorades, enligt en tidningsnotis från våren 2017, en 
muslimsk kvinnas kommande anställning hos flygbolaget SAS med att hon valde bort 
slöjan (hijab även i detta fall) av hänsyn till bolagets neutralitetspolicy.25

Enligt EU-domstolen konstituerar sådana här krav inte utan vidare diskriminering, 
förutsatt att de endast gäller vid kundkontakter och att företaget har en konsekvent 
policy mot samtliga synliga religiösa, politiska och filosofiska uttryck i klädsel. Kra-
ven ska vidare tillämpas lika för alla företagets anställda. Dessa villkor uppfylldes en-
ligt domstolen i det belgiska fallet Achiba, men inte i det franska fallet Bougnaoui, där 
kvinnans avskedande föregicks av en företagskunds klagomål mot att hon bar huvud-
duk.

EU-domstolens tolkningar är förhandsbesked, föranledda av begäran om förtyd-

 24 Ibid., stycke 38. 
 25 ”SAS nekade jobb på grund av slöja”, Dagens Nyheter, 28 april 2017.
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ligande från en nationell domstol i en EU-stat. Det är den nationella domstolen som 
avgör varje mål i sak, med den vägledning som EU-domstolens tolkningsbesked ger. I 
de båda fallen vid EU-domstolen finns en rik och mångsidig argumentering tillgänglig, 
särskilt i form av generaladvokaternas förslag till avgöranden. Det är viktigt att notera 
att EU-domstolen inte utesluter indirekt diskriminering, inte ens när de uppställda 
villkoren är uppfyllda. En annan viktig slutsats är att inget hindrar företag från att inte 
ha någon klädkod alls för sina anställda eller att ha en betydligt liberalare policy än vad 
som följer av EU-domstolens minimikriterier.

Den tyska författningsdomstolen 

Problematikens komplexitet belyses ytterligare av ett prejudicerande avgörande av 
den tyska författningsdomstolen (Bundesverfassungsgerichtshof ) från januari 2015.26 
Frågan gällde grundlagsenligheten i en tysk delstats lag som förbjöd lärare i allmänna 
skolar att bära hijab i skolmiljön.

Domstolen gör klart att den religiöst öppna och sekulära tyska rättsordningen inte 
förutsätter att skolan är en från religion fredad zon. Restriktioner får inte grundas på 
generaliserade åsikter och fördomar om vad en huvudduk i sig kan anses ge uttryck för, 
såsom föreställningen att den strider mot grundlagens påbud om jämställdhet mellan 
kvinnor och män, människovärde, grundläggande friheter eller en liberaldemokratisk 
ordning. De får inte heller grundas på en misstänksamhet om att slöjans förespråkare 
står för sådana grundlagsstridiga värderingar. Restriktioner är tillåtna endast när det 
finns konkreta bevis om motsatsen. Det måste beaktas att även lärare kan bära huvud-
duk av egen fri vilja. Domstolen betonar vidare att det inte finns någon allmän rätt att 
inte utsättas för religiöst eller trosbaserade uttrycksformer från andra. Huvudbona-
dens allt större synlighet måste godtas som en följd av att den konstitutionellt skyd-
dade religionsfriheten används. 

Svårigheten att föra en trovärdig feministisk utrikespolitik 

Ett svenskt intresse att slå vakt om kvinnors mänskliga rättigheter mot kulturellt el-
ler religiöst påtvingade restriktioner har inte setts som begränsat till landets gränser. 
Svenska statsråd, som deltagit primärt av handelsintressen styrda resor till icke-demo-
kratiska länder, har kritiserats för att först genom resan och sedan genom att avstå från 
att kritisera värdlandet ge avkall för sin globala skyldighet att värna om grundläggande 
fri- och rättigheter och – i flera fall – kvinnors rättigheter.

Statsminister Stefan Löfvens resa till Saudiarabien hösten 2016 kan anges som ex-
empel. Hårt pressad av svenska mediers representanter angående sina skyldigheter ut-
omlands som ledare för en regering som ska föra en feministisk utrikespolitik, kom 

 26 Dom den 27 januari 2015, angående de sammanslagna målen 1 BvR 471/10 och 1 BvR 
1181/109. 
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Löfven till slut att bejaka kulturrelativism. Det är klart att kvinnans ställning är en 
annan i Saudiarabien av hänsyn till där gällande kultur och religion, men även i Sve-
rige kan kvinnors vardag vara tung, påpekade Löfven. Uttalandet kan ses som ett slags 
självcensur, föranledd av hövlighet gentemot en främmande makt, dess kultur och 
religion. Som motvikt vill jag påminna om ingressen till FN:s kvinnokonvention där 
staterna fastslår att utplånandet av ”inblandning i andra staters inre angelägenheter är 
av största vikt för att män och kvinnor till fullo skall kunna åtnjuta sina rättigheter”. 

Avslutande reflektioner 
The major threats to human rights protection in Europe do not come from the co-existence 
of different levels of protection, each with its own court, anxious to defend its own turf. It 
comes from governments and legislatures driven by populism, and prejudice, and from indif-
ferent or overworked and underfinanced bureaucracies.27

Något lagförbud mot kvinnors religiösa klädsel eller heltäckande huvudbonader är 
inte aktuellt i Sverige, även om frågan tidvis har engagerat svenska politiker som velat 
införa ett sådant förbud. I de diskussioner som föranleddes av detta bidrag vid Kungl. 
Vitterhetsakademiens symposium om opinionsfrihet och religion, var deltagarna 
eniga om att Sverige hittills har lyckats balansera bättre än exempelvis Frankrike med 
den känsliga avvägningen mellan olika skyddsvärda intressen och strävat efter att se 
”hela bilden”. Myndighetsutövning i de ovan redogjorda svenska fallen visar enligt min 
mening prov på balanserade avvägningar mellan friheten att tro och friheten att inte 
tro, grundade på en respekt för framför allt Europakonventionen och en föreställning 
om att religion i sig och demokrati inte är oförenliga med varandra. I aktuellt sam-
manhang saknas det, enligt min mening, fog att kritisera det svenska rättssystemet för 
ett osystematiskt förhållningssätt till religionsfriheten och dess utövande.

Enligt min uppfattning har dock den mediala och akademiska diskussionen i Sve-
rige stundom gett uttryck för att nonchalera kvinnors lika rättigheter med män, när 
det handlar om minoritetsgrupper i Sverige som uppfattas som sårbara, det vill säga i 
behov av särskilt skydd och stöd. Som ett exempel vill jag hänvisa till hur ”förortstra-
kasserier mot kvinnor” bemöttes. Utskällningar om rasism, främlingsfientlighet och 
stigmatisering av religiösa minoritetsgrupper haglade mot dem som tagit upp proble-
matiken. Direkt berörda kvinnor som bekräftade bilden fick mycket litet stöd av de i 
debatten tongivande krafterna, inklusive en ”svensk kulturelit”.

Sett mot bakgrund av vårt rättssystem borde det inte råda någon tvekan om att de 
trakasserande männens beteende strider mot samhälleliga värderingar om alla män-
niskors lika värde och självbestämmanderätt. Skulle åtal väckas och bevisningen i ett 
enskilt fall vara tillräcklig skulle gärningsmännen kunna fällas för till exempel ofredan-

 27 Cameron (2016), s. 48.
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de, ifall handgripligheter har förekommit, eller förolämpning. Det bemötande som 
kvinnorna fick står i bjärt kontrast till budskapet i kvinnokonventionen. Kränkningen 
av kvinnorna i dessa fall berodde på av dem förväntade påstått religiöst uppbackade 
uppförandekoder. Från offrens perspektiv aktualiseras därför även religionsfrihetens 
(”negativa”) andra sida, nämligen att fritt välja sin tro och att inte offentligt behöva 
manifestera en viss tro.

Den starka roll som religionsfrihet fick i människorättsinstrument antagna efter 
andra världskriget finner en förklaring i den förföljelse som miljontals människor hade 
utsatts för på grund av sin etnisk-religiösa tillhörighet. En annan förklaring (som in-
begriper åsiktsfriheten) har angetts vara behovet av skydd mot den indoktrinering av 
människor som förekom under 1900-talet i fascistiska och kommunistiska länder.28 
Behovet att skydda religionsfrihet är ofta ett annat i dagens samhälle, nämligen pri-
märt ett minoritetsskydd. Religionstillhörigheten gör anspråk på att respekteras som 
en viktig identitetsmarkör. De senaste decenniernas betydande migration till Sverige 
från länder där religionen utövar ett stort inflytande över levnadssättet har skapat ett 
behov av att klarlägga religionsfrihetens innehåll. Då är det viktigt att poängtera att 
religiösa kutymer enligt internationella människorättsinstrument inte rättfärdigar ma-
nifestationer av förtryck av kvinnor och är i strid mot en fundamental svensk värde-
grund. Samtidigt finns det anledning att vara återhållsam med att ”tolka” in förtryck i 
manifestationer som avviker från majoritetssamhällets. Demokrati i en liberal rättsstat 
innebär inte att majoritetens uppfattning alltid ska gälla. 
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