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Summary 
In January of 2009 a student at an upper secondary school for adults in 
Tensta was informed that she was not allowed to wear a niqab to school. 
According to the school board, the niqab, which is a full veil that leaves 
only the eyes fully visible, implied both security risks as well as pedagogical 
difficulties. The incident was reported to the Equality Ombudsman, and 
awaiting the Ombudsman’s decision, the school let the student proceed with 
her studies wearing the niqab. The full veil has recently been subject of 
much debate all across Europe and there is no doubt about the topicality of 
the matter. The event in Tensta gives rise to interesting questions, especially 
from a human rights perspective. In this thesis I set out to inquire how a ban 
on full veils in school would be compatible with some relevant provisions in 
the European convention (ECHR), namely the freedom of religion in article 
9 and the right to education in article 2 of the first protocol.  
 
Throughout the thesis I examine the scope and implications of these rights, 
to be able to draw a conclusion as to under what conditions the rights in 
question can be restricted under the Convention. However, the main 
emphasis is on the provision regarding freedom of religion. The analysis is 
primarily based on the different prominent interpretations of the Convention 
and a study of relevant case-law and legal doctrine. Case-law is not limited 
to that under the European court of human rights (ECtHR), but also some 
illustrative examples from national case-law have been applied as far as 
these are concerned with the regulations under the ECHR. Since legal basis 
in Sweden is rather sparse in this area, the inquiry concerning Swedish 
conditions is mainly focused on reports and decisions issued by the National 
Agency of Education.  
 
Regarding freedom of religion, history has shown that the ECtHR has 
established some requirements that have to be met in order for a religious 
practice to be considered a manifestation of religion within the meaning of 
9(2) and, consequently, be protected under article 9. These requirements 
have included, inter alia, that a certain practice must be intimately linked 
with the religion in question and be a necessary part of the manifestation of 
that religion. However, when it comes to religious symbols and clothing, 
this tends to hold a unique position in more recent ECHR case-law.  In this 
area, the ECtHR does not apply the above mentioned requirements to the 
same extent as when it comes to other religious practices. Instead, the Court 
has lately had a tendency to assume that the applicant, by wearing religious 
attire, has in fact manifested their religion within the meaning of article 9. 
The same approach can be discerned regarding the right to education.   
 
Concerning the practical implications of freedom of religion, there has been, 
in both courts and related jurisprudence, some debate whether or not article 
9 confers a right to manifest one’s religion at any time and place of one’s 
own choosing. For the most part this has been deemed not to be the case. A 
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person who consents to a certain rule of conduct, that in turn will limit that 
persons possibilities to manifest their religion, has been considered not to be 
able to invoke their rights under article 9 to the same extent as would be the 
case had consent to the rule in question never been given. Likewise, it has 
been declared that article 9 will only be applicable in those cases where the 
claimant has been unable to manifest their religion at all. Thus, if a student 
is prohibited from wearing a veil at school, article 9 cannot be invoked by 
that student as long as there are other alternative schools available, where 
she could wear such religious attire. Generally this has been the case 
concerning the right to education as well, where an infringement of this 
right could only be asserted if the claimant has been unable to obtain 
education from the system as a whole. Notwithstanding the fact that the 
above mentioned principles have been frequently applied by English courts 
in rather recent case-law, they have yet to be adopted by the ECtHR 
concerning religious attire. Considering this, it is highly likely that the 
ECtHR also in the future will assume that the provisions on religious 
freedom and right to education are applicable on the circumstances of the 
case, and then turn their attention to 9(2) and inquire into possible 
justifications for the limitation at hand.  
 
If hypothetically a Swedish ban on full veils would be subject to judicial 
review in the ECtHR, my conclusion is that it is likely that the Court would 
render the ban illegal from a Convention point of view. The illegality would 
concern article 9 and article 2 of the first protocol alike. The ban would be 
assailable as soon as the question of the legal basis for the prohibition was 
brought up, since at the time of the enforcement of the ban in question, this 
could not be considered prescribed by law. Having in mind the separation of 
church and state and the prevailing religious indifference nationally, the 
margin of appreciation, which has said to be rather broad within the ambit of 
article 9, would be very limited for Sweden. Furthermore, bearing in mind 
the rareness of the full veil in the country, the ban would probably not be 
able to meet the requirement of necessity set out in 9(2). Since a restriction 
can never be upheld under article 2 of the first protocol if the same 
restriction would amount to an infringement of another right protected under 
the ECHR, the ban will therefore also be unlawful regarding the right to 
education.  

http://tyda.se/search/assailable�
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Sammanfattning 
I januari 2009 fick en student vid ett vuxengymnasium i Tensta besked om 
att hon inte tilläts bära niqab i skolan. Niqaben, som är en heltäckande slöja 
där endast ögonen är synliga, medförde enligt skolan pedagogiska 
svårigheter såväl som säkerhetsrisker. Händelsen anmäldes till Diskri-
mineringsombudsmannen och studenten tilläts gå kvar på skolan i väntan på 
myndighetens beslut. Frågan om dylika heltäckande slöjor har den senaste 
tiden debatterats flitigt runt om i Europa och det råder ingen tvekan om 
ämnets aktualitet. Händelsen ger upphov till flera intressanta spörsmål, inte 
minst ur ett människorättsperspektiv. I denna uppsats avser jag utreda hur ett 
eventuellt förbud mot heltäckande slöja i den svenska skolan skulle vara 
förenligt med två centrala regleringar i Europakonventionen (EKMR). 
Förbudets konventionsenlighet har utretts mot bakgrund av regleringen om 
religionsfrihet i artikel 9 och regleringen om rätten till undervisning i artikel 
2 i konventionens första tilläggsprotokoll.  
 
I uppsatsen undersöks rättigheternas omfattning och innebörd, för att slut-
ligen fastslå under vilka förutsättningar man kan inskränka dessa. Tonvikten 
ligger dock på regleringen om religionsfrihet. Utredningen har främst 
bedrivits genom att tolka Europakonventionens reglering med hjälp av 
praxis och doktrin på området. Även exempel ur praxis från nationella 
domstolar har begagnats då prövning skett utifrån konventionens reglering. 
Då det är knappt med underlag gällande svenska förhållanden, har 
bedömningen i denna del till stor del utgått från Skolverkets utredningar på 
området.  
 
Vad gäller religionsfriheten har i praxis historiskt sett uppställts vissa krav 
på en religiös manifestation, för att den ska anses utgöra ett utövande av 
religionsfriheten enligt artikel 9(2) och därmed omfattas av artikel 9. Kraven 
har bl.a. bestått i att manifestationen ska vara intimt förknippad med 
religionen och en nödvändig del i utövningen av denna. När det gäller 
religiösa kläder och symboler har dock dessa kommit att få en särställning i 
senare konventionspraxis. Europadomstolen tillämpar här inte dylika krav i 
samma utsträckning, utan har i stället tenderat att antaga att klaganden 
genom bärandet av sin religiösa klädsel utövar sin religionsfrihet, på det sätt 
som avses i artikel 9. Samma tillvägagångssätt har i princip använts gällande 
rätten till utbildning.  
 
När det gäller religionsfrihetens innebörd har i både praxis och doktrin 
diskuterats om denna ger en rätt att utöva sin religion på vilken tid och plats 
man själv önskar. Generellt har ansetts att så inte är fallet, utan den som 
samtycker till en viss förbudsregel, vilken kommer begränsa möjligheten till 
religionsutövning, har befunnits inte kunna åberopa skyddet i artikel 9 på 
samma sätt som om samtycke inte givits. Likaledes har framhållits att artikel 
9 endast skyddar mot inskränkningar som gör att man nekas rätten att utöva 
sin religion överhuvudtaget. Om en student t.ex. inte tillåts bära slöja på sin 
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skola skulle då artikel 9 inte aktualiseras om studenten kan byta till en 
likvärdig skola där denna får bäras. Detsamma har i princip ansetts vara 
fallet vad gäller rätten till utbildning, som då endast skulle bli aktuell för det 
fall klaganden generellt kan anses ha nekats utbildning. Dessa principer har 
förvisso i relativt ny praxis tillämpats flitigt av engelska domstolar vid 
prövning under EKMR, men gällande religiösa symboler har de ännu inte 
anammats av Europadomstolen. Att domstolen även fortsättningsvis utan 
vidare kommer finna regleringen om religionsfriheten och rätten till 
utbildning tillämplig, för att i stället pröva om inskränkningen kan berättigas 
av någon anledning, är på grund härav högst sannolikt.  
 
Min slutsats, för det fall ett svenskt förbud mot heltäckande slöja skulle 
komma under Europadomstolens prövning, är att domstolen sannolikt hade 
funnit detta konventionsstridigt både under artikel 9 och artikel 2 
tilläggsprotokoll 1. Förbudet hade kunnat angripas redan vid frågan om 
lagstöd eftersom ett sådant inte kan anses ha funnits vid tiden för 
tillämpningen av detta. Med bakgrund av den svenska separationen mellan 
stat och kyrka och den religiösa indifferensen som råder nationellt skulle det 
skönsmässiga utrymmet, vilket ansetts vara relativt stort inom ramen för 
artikel 9, bli mycket litet för Sverige. Förbudet skulle troligtvis heller aldrig 
kunna uppfylla kravet på nödvändighet, särskilt med tanke på att 
heltäckande slöja är extremt sällsynt i landet. Då en inskränkning aldrig kan 
bli tillåten under artikel 2 i första tilläggsprotokollet om den samtidigt 
innebär en kränkning av en annan konventionsrättighet, kommer inte heller 
inskränkningen i rätten till utbildning vara tillåten under konventionen.   
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Förord 
”Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande.” 

– Aristoteles 384-322 f.Kr. 
 
Detta examensarbete sätter punkt för studentlivet, ett konstaterande fyllt av 
både vemod och förväntan. År 2005 kom jag till Lund för första gången, i 
sällskap med en resväska och min bästa vän. Idag, fem år senare, är jag redo 
att skörda frukterna av allt hårt arbete. Med spänning ser jag fram emot att 
nu ta steget ut i arbetslivet och pröva mina vingar.  
 
Livet som student, långt bort från det trygga, långt bort från vänner och 
familj, har inte alltid varit lätt. År 2010 när jag lämnar juridicum tar jag 
dock med mig vänner för livet, med vilkas hjälp och stöd jag klarat mig 
igenom en krävande och mycket utmanande utbildning. Tack alla mina fina 
vänner! Ett särskilt tack går också ut till Calle, med vars stöd och tålmodiga 
korrekturläsningar framgångarna känts roligare och motgångarna lättare.  
 
Jag vill även framföra ett stort tack till utbildningsenheten på DO och Naiti 
del Sante i synnerhet. Tack för uppmuntrande ord och en erfarenhet jag 
kommer bära med mig hela livet! Sist men inte minst vill jag tacka min 
handledare Karol Nowak som, med sin positiva inställning och enastående 
tillgänglighet, levererat värdefulla synpunkter och lett mig i rätt riktning 
genom hela arbetets gång.  
 
Lina Berg 
 
Lund den 21 september 2010 
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Förkortningar 
CCPR Kommittén för medborgerliga och politiska rättigheter 
 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
 
ECtHR European court of human rights 
 
ECHR European convention on human rights and fundamental 

freedoms  
 
EKMR Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna  
 
FN  Förenta nationerna 
 
HRC FN:s kommitté för konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter (FN:s människorättskommitté) 
 
ICCPR Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
  
ICESCR Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter 
 
JO  Justitieombudsmannen 
 
PM  Promemoria 
 
Prop.  Proposition 
 
RF  Regeringsformen 
 
SFS   Svensk författningssamling 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
UDHR FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
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Begreppsförklaring 
Burqa En slöja som täcker hela kroppen inklusive 

ögonen, vilka endast är synliga genom ett tunt 
flor.  

 
Heltäckande slöja Används här som samlingsnamn för burqa och 

niqab (se nedan). 
 
Hijab  Scarf som täcker hår, nacke och hals.  
 
Islamisk huvudduk Se hijab 
 
Jalbab  Mantelliknande kappa och tyghandskar. 
 
Jilbab Ett lössittande plagg som täcker hela kroppen 

med undantag för händer, ansikte och huvud. 
Kombineras ofta med en khimar. 

 
Khimar En huvudduk som endast lämnar ansiktet synligt. 

Täcker överkroppen och slutar strax ovanför 
midjan.  

   
Niqab En slöja som täcker kropp och ansikte med 

undantag för ögonen, som vanligtvis är synliga 
genom en öppning i tyget. Kombineras vanligtvis 
med en jalbab. 

 
Shalwar kameez Löst sittande pyjamasliknande byxor i kombi-

nation med en lång skjorta eller tunika. 
 
Slöja Används här som samlingsnamn för klädsel som 

i varierande grad täcker kvinnans kropp och 
huvud. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Den 8 januari 2009 påbörjade Alia Khalifa1

 

 sina barn- och fritidsstudier vid 
Västerorts vuxengymnasium i Tensta. Följande tisdag, den 13 januari, 
kallades Khalifa och en klasskamrat ut ur klassrummet av två lärare. De två 
kvinnliga eleverna, vilka båda bar niqab, upplystes om att rektorn beslutat 
att niqab inte var tillåtet på skolans område. Den aktuella förbudsregeln 
motiverades av dels pedagogiska och sociala skäl och dels säkerhetsmässiga 
skäl. Niqaben skulle innebära ett flertal svårigheter, bl.a. ansåg lärarna att 
det inte var möjligt att bedriva undervisning när eleverna hade ansiktet dolt. 
Från skolans sida menade man vidare att bärandet av niqab innebar att 
rörelsefriheten i klassrummet inskränktes och att den gav upphov till 
olustkänslor hos vissa klasskamrater. Angående säkerhetsskälen hänvisade 
skolan till sitt ansvar för att inga obehöriga vistas på skolområdet, och till att 
niqaben sannolikt skulle komma att skapa problem vid eventuella identitets-
kontroller.  

En het debatt blossade upp efter att Khalifa veckan därpå anmälde skolan till 
Diskrimineringsombudsmannen. Khalifa menade att om förbudsregeln 
upprätthölls, skulle hon vara tvungen att avbryta sina studier. Att ta av sig 
niqaben var alltså inte ett alternativ för Khalifa. Efter att händelsen anmälts 
till DO beslutade dock skolan att Khalifa skulle få gå kvar trots sin niqab, i 
väntan på DO:s beslut. I skrivande stund har Khalifa redan slutfört sin 
utbildning på Västerorts vuxengymnasium och DO har ännu inte tagit 
ställning i ärendet. Debatten har dock ingalunda svalnat och den 
kontroversiella heltäckande slöjans aktualitet kan skönjas runtom hela 
Europa. I Frankrike styrs samhället utifrån principen om laïcité, vilket 
innebär att strikt åtskillnad ska råda mellan stat och kyrka. Ett lagreglerat 
förbud mot iögonfallande religiösa symboler i statliga skolor är bara ett 
exempel på den franska statens sekulära karaktär. I mars röstade en belgisk 
parlamentarisk kommitté för ett burqaförbud på offentliga platser. Lag-
förslaget måste dock även godkännas av representanthuset som i dagsläget 
ännu inte fattat beslut i frågan.2

 
  

Nederländerna är ett annat exempel på ett land där den heltäckande slöjan 
debatterats flitigt. Ett generellt förbud mot burqa övervägdes av den 
nederländska regeringen, men avfärdades tills vidare då man kom fram till 
att ett sådant förbud skulle kränka rätten till religionsutövning och att ett 
förbud inte heller var nödvändigt med hänsyn till allmän ordning eller 
allmän säkerhet.3

                                                
1 Härefter Khalifa.  

 Första europeiska land att förbjuda burqa blev dock 

2 ”Parliament panel in Belgium approves banning burqa”: 
www.abcnews.go.com/International/wireStory?id=10248916 
3 Erica Howard, School bans on the wearing of religious symbols: examining the 
implications of recent case law from the UK, s. 8-9.  



 - - 9 

Spanien, där senaten med knapp majoritet godkände ett förslag om 
burqaförbud den 23 juni 2010.4

 

 Detta aktualiserar frågan om och i vilken 
utsträckning man kan förbjuda dessa typer av klädesplagg. Gränserna för 
hur en stat får lov att ingripa i den enskildes religiösa klädsel sätts ytterst av 
regleringen om religionsfrihet i EKMR och Europadomstolens tolkning av 
denna. När det som i Khalifas fall gäller förbud mot religiös klädsel i 
skolmiljö, kommer dock också frågan om den konventionsskyddade rätten 
till utbildning att aktualiseras. Då tillträde till skolans lokaler görs beroende 
av om man bär niqab eller ej, finns det nämligen en uppenbar risk för att 
vissa människor utestängs från möjligheten att utbilda sig.  

Enligt Khalifas tolkning av koranen är niqaben ett religiöst påbud. Andra 
menar dock att det inte finns något som helst stöd i islams religiösa urkund 
för att niqaben skulle föreskrivas eller vara obligatorisk för muslimska 
kvinnor. En tydlig oenighet kring niqabens nödvändighet kan därmed 
konstateras. En fråga som utreds genomgående i uppsatsen är dock om 
nödvändigheten av en viss sedvänja överhuvudtaget har någon betydelse för 
själva förbudsfrågan, när det kommer till religiös klädsel. Ett nekande svar 
torde förskjuta debatten från själva niqaben som sådan, till möjligheten att i 
största allmänhet förbjuda den enskilde att bära ett plagg som denne själv 
anser vara religiöst påbjudet.  
 
Eftersom det inte är tillåtet att registrera människors religionstillhörighet 
kan man endast uppskatta hur stor del av den svenska befolkningen som 
bekänner sig till den islamiska tron. I en rapport från 2006 uppskattades att 
det då fanns cirka 350 000 varav 100 000 praktiserande muslimer i Sverige. 
Enligt rapporten ska cirka 77% av Sveriges befolkning ha tillhört Svenska 
kyrkan runt 2006.5

1.2 Syfte och frågeställningar 

 Vad gäller förekomsten av niqab i Sverige bär 
uppskattningsvis runt 100 kvinnor detta heltäckande plagg. Det kan därmed 
konstateras att heltäckande slöjor som niqab och burqa är mycket ovanligt i 
Sverige. Generellt är detta bilden även för andra europeiska länder, där 
dessa klädesplagg flitigt debatterats. Vetskapen om dessa, om än inte 
officiellt fastställda uppgifter, är som vi kommer se av stor betydelse för hur 
domstolen kan tänkas resonera när det gäller eventuella kränkningar av de 
aktuella konventionsskyddade rättigheterna.  

I det mångkulturella samhälle som vi lever i idag, där människor med vitt 
skild etnisk och kulturell bakgrund och olika trosuppfattningar ska leva sida 
vid sida, kommer oundvikligen ett flertal problem och dilemman 
aktualiseras. Där en person gör anspråk på en viss rättighet kommer inte 
sällan motstående intressen aktualiseras per automatik. Så är t.ex. fallet med 
religionsfriheten. I det ögonblick en människa väljer att på något sätt utöva 
sin religionsfrihet uppkommer en rätt för andra människor att slippa bli 

                                                
4 www.nytimes.com/2010/06/24/world/europe/24iht-spain.html?_r=1 
5 Bureau of Democracy, Human rights and Labour, International Religious Freedom Report 
2006, Sweden, under Section I., Religious Demography.  
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utsatta för denna religiösa manifestation. Att så är fallet är inget problem i 
sig och efter ett studium av religionsfrihetens innebörd blir det självklart att 
denna innefattar både en positiv och en negativ rätt. Även vissa allmänna 
intressen kan komma att aktualiseras och det kan finnas fall där den positiva 
religionsfriheten kan behöva inskränkas till förmån för ett annat legitimt 
intresse.  
 
För att en inskränkning i ett konventionsskyddat intresse ska kunna godtas 
krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda. Trots att dessa framgår av 
konventionstexten kan man omöjligen utröna en inskränknings konventions-
enlighet endast med hjälp av ordalydelsen i EKMR. Innan en viss 
konventionsreglering ens kan bli aktuell måste t.ex. utredas om den 
ifrågavarande handlingen omfattas av konventionens skydd. Det finns ingen 
färdig mall på hur dessa bedömningar ska göras. Lösningarna är strikt 
situationsbetingade och bedömningen kommer vara beroende av de unika 
omständigheterna i det särskilda fall som är uppe för prövning.  
 
Detta betyder dock inte att det är ofruktbart att försöka utröna principer och 
riktlinjer som domstolarna använder sig av, när skyddet för en viss 
manifestation ska undersökas och eventuella intrång i religionsfriheten 
prövas. Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa och bringa 
klarhet i hur domstolen resonerar och historiskt sett har resonerat, när den 
haft att bedöma inskränkningar i bärandet av religiös klädsel utifrån artikel 9 
i EKMR.  
 
Vidare ska, med Alia Khalifa-fallet som inspirationskälla, särskilt utredas 
skyddet för religiös klädsel då denna bärs av studenter i skolmiljö. Eftersom 
främst utbildningssituationer ska behandlas blir också frågan om rätten till 
utbildning aktuell. Avsikten i denna del är att klargöra om ett förbud mot 
heltäckande slöja för studenter i en svensk skola över grundnivå skulle vara 
konventionsenligt, och om så inte anses vara fallet, anledningen till detta.  
 
Jag har i huvudsak utgått från följande frågeställningar:  
 
- Vad innebär ett skydd för religionsfrihet i artikel 9 och vad krävs för att 

en sedvänja ska omfattas av detta skydd? 
 
- Är bärandet av religiös klädsel i allmänhet och islamiska slöjor i 

synnerhet en sedvänja som skyddas av artikel 9? 
 
- Då en viss religiös sedvänja normalt sett omfattas av religionsfriheten i 

EKMR, under vilka omständigheter kan en tillämpning av artikel 9 ändå 
uteslutas?   

 
- Under vilka förutsättningar kan en begränsning av religionsfriheten 

genom förbud mot slöja i skolan vara berättigad, och hur stort utrymme 
har en konventionsstat att själv avgöra om en sådan inskränkning är 
tillåten eller ej?  
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- Vad innebär rätten till utbildning enligt artikel 2 i första tilläggs-
protokollet och under vilka förutsättningar kan man berättiga en 
inskränkning i denna rätt? Hur stort bedömningsutrymme har den 
enskilda staten i fråga om inskränkningens konventionsenlighet? 

 
- Med hänsyn till den praxis som utvecklats kring Europakonventionen, 

hur är det troligt att en domstol skulle resonera och döma i ett fall från 
Sverige, där en vuxen student förbjuds att bära niqab i skolan? 

1.3 Avgränsning 

Händelsen på Västerorts vuxengymnasium föranledde Alia Khalifa att 
anmäla skolan till Diskrimineringsombudsmannen. Ombudsmannens 
primära uppgift blir att utreda om skolan utifrån regleringen i 
Diskrimineringslagen har gjort sig skyldig till diskriminering p.g.a. 
exempelvis religion, trosuppfattning eller kön. Frågan har alltså, än så länge, 
i realiteten främst rört möjligheten att Khalifa kan ha blivit föremål för 
direkt eller indirekt diskriminering, p.g.a. det av skolan uppställda förbudet 
mot niqab. Trots att spörsmålet angående förekomsten av diskriminering är 
nog så relevant när det gäller religiös klädsel, behandlas detta ej i uppsatsen. 
Uppsatsen berör i stället, som framgått, andra intressanta aspekter och 
spörsmål som händelsen i Tensta kan föranleda.  
 
Anställningssituationer är ett område som helt bortses från i detta arbete. 
Skälet till detta är bl.a. att praxis ganska tydligt visar att ingångna 
avtalsförpliktelser på ett berättigat sätt påverkat omfattningen av en 
arbetstagares religionsfrihet. När aspekter såsom verksamhetens behöriga 
bedrivande måste tas hänsyn till, blir frågan om religiös klädsel inte lika 
intrikat då en arbetsgivare torde ha ett visst befogat affärsmässigt intresse av 
att begränsa iögonfallande religiös klädsel hos personalen - ett intresse som 
inte kan sägas ha någon motsvarighet inom utbildningsväsendet.  
 
När det gäller utbildning kan vidare understrykas att uppsatsen endast 
behandlar myndiga personer som befinner sig på en högre utbildningsnivå, 
med vilket avses frivillig gymnasial och eftergymnasial utbildning. Även 
om generella principer kring religionsfrihet och rätten till utbildning 
eftersöks även i praxis som rör lägre utbildning, lämnas utbildning på 
grundskolenivå utanför arbetet. Frågan om exempelvis samtycke till 
begränsning av religionsfriheten kan nämligen inte diskuteras på samma sätt 
eftersom grundskoleutbildningen är obligatorisk i Sverige. Av utrymmes-
skäl intar rätten till utbildning endast en subsidiär roll och behandlas därmed 
enbart översiktligt i uppsatsen, till förmån för en mer ingående redogörelse 
av religionsfriheten i artikel 9.  
 
Den mediala diskussionen kring den heltäckande slöjans vara eller icke vara 
har uppehållit sig mycket vid övergripande mål och normativa principer 
såsom pluralism, jämlikhet mellan könen och icke-diskriminering. För att 
kunna få en helhetsbild av Europadomstolens resonemang i praxis måste 
självklart dessa viktiga principer uppmärksammas. I vilken mån ett förbud 
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mot olika typer av slöjor skulle försvåra eller underlätta kampen för 
jämlikhet och mot diskriminering diskuteras dock inte närmare. Detta 
särskilt eftersom slöjans betydelse och inverkan, som vi kommer se, 
svårligen kan bestämmas objektivt.  
 
Oavsett om en viss uppfattning om slöjans innebörd kan anses vara den 
dominerande6 känns det, inom ramen för denna uppsats, inte meningsfullt 
att föra diskussion om jämlikhet och diskriminering när åsikterna om dess 
betydelse för dessa grundläggande principer går isär så markant.7

1.4 Metod och material 

  För 
Sveriges del gäller dessutom att ett förbud mot heltäckande slöja skulle få 
en obetydlig inverkan på jämställdheten i samhället då dylik klädsel endast 
bärs av ett hundratal kvinnor. De signaler som ett förbud förvisso kommer 
sända blir inte heller särskilt betydande då endast en minoritet av Sveriges 
befolkning bekänner sig till den islamiska tron. Dessa faktum återkommer 
också i uppsatsen, särskilt när det gäller att utröna nödvändigheten av att 
införa ett förbud mot religiös klädsel.  

En s.k. klassisk rättsdogmatisk metod bygger på ett studium av de fyra 
klassiska rättskällorna; lag, förarbeten, praxis och doktrin. Claes Sandgren 
anmärker dock att det är vanligt förekommande att författare som utger sig 
för att skriva enligt denna metod även använder sig av annat material än det 
ovan nämnda. Emellertid kan detta enligt Sandgren vara välgörande i många 
fall då det kan leda till ett mer intressant och övertygande resultat. Att 
använda sig av annat material än det traditionella kan t.o.m. vara behövligt i 
fall där rättsläget är oklart. Sandgren ger exempel på författare som i sin 
rättsdogmatiska analys bl.a. använder sig av allmänna råd från 
Socialstyrelsen, FN uttalanden, pressmeddelanden och debattartiklar.8

 

 Det 
är mot bakgrund av detta som jag betecknar min metod som klassiskt rätts-
dogmatisk.  

Rättsläget undersöks främst med utgångspunkt i praxis kring Europa-
konventionens reglering. Då Europadomstolens praxis kring slöjan är knapp 
söks ledning även i avgöranden från engelska domstolar, då dessa grundats 
direkt på EKMR:s artiklar och konventionspraxis. Den övervägande delen 
rättsfall berör andra typer av klädsel än heltäckande slöjor såsom niqab och 
burqa. Detta faktum har dock inte särskilt stor betydelse för rättfallens 
relevans i uppsatsen. De allmänna principer som kunnat fastställas i praxis 
är applicerbara även när det gäller heltäckande klädsel och tillämpas därför 
analogt på dessa fall. På områden där praxis inte gett fullgod ledning 
studeras en betydande del doktrin, i form av vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar. För att skapa ett bättre underlag för diskussionen rörande 
                                                
6 Jmfr. Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 2.  
7 Jmfr. Claes Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 653 not. 18: ”ger vi en svår 
juridisk fråga till två lika framstående jurister så kan vi mycket väl få motstridiga svar av 
vilka bägge kan vara fullt försvarliga.” 
8 Claes Sandgren, Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet1957-2006, s. 454-456 
samt 467.  
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svenska förhållanden tas ett par av Skolverkets utredningar upp i uppsatsen. 
Trots att dylika utlåtanden från Skolverket inte på något sätt är bindande till 
sin karaktär, är en ingående analys av dessa behövlig för att kunna motivera 
min slutsats angående heltäckande slöja i Sverige.  
 
Genom att tolka konventionstexten mot bakgrund av praxis och doktrin 
avser jag fastställa rättsläget gällande förbud mot religiös klädsel i skolan. I 
den utredande delen av uppsatsen utgår jag från de centrala frågeställningar 
som presenterats ovan. I den avslutande delen diskuteras hur man kan tolka 
den praxis som utvecklats på området och hur denna har förändrats över tid. 
Domstolarnas resonemang analyseras för att viktiga principer och tillväga-
gångssätt ska kunna tydliggöras. Denna avslutande del belyser olika 
framställda argument och lösningsalternativ och har inslag av både egna 
tankar och rådande uppfattningar i doktrinen. Slutsatser dras med 
utgångspunkt i de frågeställningar som genomsyrar arbetet och appliceras 
sedan på svenska förhållanden för att se hur Alia Khalifa-fallet skulle 
bedömas om det med hänvisning till EKMR blev föremål för rättslig 
prövning.  
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2 Diskussionen om slöja i 
Sverige 

2.1 Fallet Alia Khalifa – Förbud mot 
heltäckande slöja i skolan 

Den 19 januari 2009 inkom en anmälan om etnisk och religiös diskri-
minering till Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm.9 Anmälaren, en 
kvinna vid namn Alia Khalifa, hade torsdagen den 8 januari påbörjat studier 
på Barn- och fritidsprogrammet vid Västerorts vuxengymnasium i Tensta. 
Khalifa bar en s.k. niqab i skolan, en heltäckande slöja som endast lämnar 
ögonområdet synligt. Följande tisdag den 13 januari, kallades hon och en 
klasskamrat, som också bar niqab, ut ur klassrummet av två lärare. Lärarna 
upplyste dem då om att rektorn bestämt att elever inte fick lov att bära niqab 
på skolan i samband med undervisning.10 Enligt den aktuella förbudsregeln 
var det nämligen inte tillåtet att i klassrummet eller vid kontakt med skolans 
personal, dölja sitt ansikte med slöja eller liknande.11 Då regeln förbjöd 
maskering12 kunde följaktligen varken niqab eller burqa tillåtas.13

 
  

Efter att Khalifa delgivits förbudsregeln föreslog hon en kompromisslösning 
vilken gick ut på att hon kunde sitta längst fram i klassrummet under 
lektionstid, och då fälla upp slöjan under pågående undervisning. Endast i 
de fall grupparbeten skulle utföras, eller män gick förbi, skulle hon behöva 
fälla ner sin niqab över ansiktet. Vid denna tidpunkt var klassrummet 
möblerat i en s.k. biografsittning där alla elever sitter vända framåt mot 
katedern. Denna formation var dock inte normal möblering och efter 
juluppehållet skulle bänkarna möbleras om till den normala U-sittningen. 
Av denna anledning, och p.g.a. den inskränkning i friheten att lägga upp 
undervisningen som en sådan placering i klassrummet skulle innebära, var 
skolan inte särskilt positiv till den av Khalifa föreslagna kompromiss-
lösningen. När bänkarna arrangerades tillbaka till den gängse formationen 
satte sig Khalifa längst ner och dolde ansiktet när män var inom synhåll. 

                                                
9 Anmälan om diskriminering. Ärende ANM 2009/103, Handling 3.  
10 Minnesanteckningar från möte med anmälare den 20 februari 2009. Ärende ANM 
2009/103, Handling 10, s.1.  
11 Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen 
avseende anmälan om etnisk och religiös diskriminering, Dnr 09-4342652, s. 3.  
12 Minnesanteckningar från möte med Stockholms Stad och Åsö Vuxengymnasium 091009. 
Ärende ANM 2009/103, Handling 28, s. 3.  
13 Förbudsregeln Bönetider, bönerum och slöjor vid Västerorts komvux och sfi., Ärende 
ANM 2009/103, Handling 49, p. 3. Regeln löd: ”Burqa mfl slöjor: Vid Västerorts vux är 
det inte tillåtet att i klassrummet, med slöja eller liknande, dölja sitt ansikte. Det gäller 
också vid alla kontakter med skolans personal. Det innebär att varken nicab eller burqa kan 
tillåtas.”  
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Männen i klassen satt på eget initiativ på samma rad som Khalifa, för att det 
då var mindre risk för att de skulle se hennes ansikte.14

 
  

Vad gäller undervisningssituationen och stämningen i klassrummet har 
parterna delade meningar. Oenighet råder även kring förekomsten och 
allvarligheten av de problem och svårigheter som niqaben hävdats föra med 
sig när den bärs på skolans område. Nedan kommer de båda parternas 
inställning till den uppkomna situationen gås igenom närmare.  

2.1.1 Khalifas inställning 
Khalifa vidgår att hon muntligen fått ta del av förbudsregeln några dagar 
efter kursens början. Hon har dock aldrig skriftligen delgivits någon sådan 
information.15 Gällande lektionerna har Khalifa uppgett att samarbetet med 
de övriga i klassen fungerat bra och att klassen haft en god sammanhållning. 
Då Khalifa diskuterat niqaben med männen i klassen har dessa uttryckt att 
de inte blivit störda av denna. Khalifa har heller aldrig sagt åt eller signalerat 
till männen i klassen att de inte kan röra sig fritt p.g.a. hennes niqab. Hon 
har vidare inte haft någon anledning att betvivla klasskamraternas 
uppriktighet angående deras känslor inför hennes klädsel.16 Enligt Khalifa 
har undervisningen inte behövt anpassas efter henne och det har gått mycket 
bra för henne i skolan.17

 
  

På lektioner och i all annan kontakt med skolans personal anger Khalifa att 
hon lyfter bort ansiktsslöjan. Denna fäller hon endast ner vid grupparbeten 
och för de fall de manliga eleverna skulle kunna se hennes ansikte. Hon 
upplever att det endast är rektorn och ett fåtal lärare som besvärats av 
hennes klädsel. Hennes uppfattning är att detta har att göra med deras 
föreställningar om islam. Niqaben kan ju inte i sig anses hindra 
genomförandet av undervisningen, enligt Khalifa. Vidare upplever hon att 
de två lärare vilka först påtalat slöjförbudet, är spända då de är i hennes 
närhet och hon kan märka att de inte gillar hennes klädsel. Vid tillfällen har 
hon upplevt att lärarna i fråga ignorerar henne på rasterna och att de 
kommenterat hennes klädsel då de känt olust inför denna.18

 
   

När det gäller de säkerhetsskäl som skolan anfört uppger Khalifa att hon 
varit villig att identifiera sig för skolans personal om det skulle behövas, 
något hon också upplyst skolan om. Om det endast skulle finnas manlig 
personal då legitimering ska ske skulle hon visa sitt ansikte ändå, eftersom 

                                                
14Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen 
avseende anmälan om etnisk och religiös diskriminering, Dnr 09-4342652 s. 5-6 samt 
Minnesanteckningar från möte med anmälare den 20 februari 2009. Ärende ANM 
2009/103, Handling 10, s. 1-2.  
15 Mail från anmälaren till DO.  
16 Ibid samt ytterligare mail från anmälaren till DO den 21 november 2009. Ärende ANM 
2009/103, Handling 31, s. 1.  
17 Minnesanteckningar från möte med anmälare den 20 februari 2009. Ärende ANM 
2009/103, Handling 10, s. 4.  
18 Ibid s. 2-3.  
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personalen endast sköter sitt arbete och hon anser att det är hennes plikt att 
samarbeta.19

 
  

Khalifas uppfattning är vidare att hennes föreslagna kompromisslösning 
gällande placeringen i klassrummet inte fick något gehör. Skolan var 
motvillig att lyssna på hennes förslag och upprepade endast rektorns förbud 
mot niqab. Khalifa är själv väl medveten om att hennes klädsel kommer 
göra det svårare för henne att finna ett arbete. Att få utbilda sig är mycket 
viktigt för Khalifa, och hon anser att det är hennes och inte skolans sak, att 
hon kan få problem med att skaffa jobb efter att utbildningen slutförts.20

 
  

Khalifa tillbakavisar alla påstående om att niqaben inte skulle vara religiöst 
motiverad. Enligt henne finns det tvärtom tydliga bevis i koranen för att så 
är fallet.21 Om skolan skulle vidhållit förbudsregeln mot niqab skulle hon 
varit tvungen att avbryta sina studier. Att ta av sig slöjan har därför inte ens 
varit ett alternativ för henne.22 23

2.1.2 Skolans inställning 

 

Skolan uppger att anledningen till att det aktuella förbudet tillkom var att 
man efter diskussioner 2003 kommit fram till att det inte var möjligt att 
bedriva undervisning då elever har ansiktet dolt.24 Att Khalifa bär niqab vid 
undervisningen är enligt skolans rektor särskilt problematiskt eftersom 
denna inte endast består av föreläsningar, utan till stor del är uppbyggd 
kring muntliga redovisningar, grupparbeten, rollspel och andra praktiska 
moment. Vid dessa moment är det viktigt att kunna se varandras 
ansiktsuttryck. Skolans pedagogiska mål och möjlighet att förmedla 
kunskap hör ihop med det sociala samspelet mellan lärare och elev såväl 
som elever emellan.25 Vad gäller Khalifas uppfattning om skolans motvilja 
att kompromissa menar skolan att Khalifas förslag, att hon skulle sitta längst 
fram, inte gick att tillmötesgå då undervisningen vanligen inte bedrivs i en 
dylik formation.26

 
 

Till skillnad från vad Khalifa anfört är skolan av uppfattningen att hennes 
klasskamrater har fått anpassa sig p.g.a. hennes niqab, bl.a. har männens 
                                                
19 Minnesanteckningar från möte med anmälare den 20 februari 2009. Ärende ANM 
2009/103, Handling 10, s. 4.  
20 Ibid s. 1 samt 3.  
21 Mail från anmälaren till DO den 21 november 2009, Ärende ANM 2009/103, Handling 
31, s. 2. 
22 Minnesanteckningar från möte med anmälare den 20 februari 2009. Ärende ANM 
2009/103, Handling 10, s. 4. 
23 Jmfr. Rektorns brev till studerande angående nicab, Till de studerande som varit i kontakt 
med mig angående klädsel på lektioner, Daterat Åsö 090115, där det uttalas att ”Den 
studerande har valet i egen hand: Acceptera ovanstående regler [förbud mot nicab och 
burqa] eller avbryta studierna”.  
24 Minnesanteckningar från möte med Stockholms Stad och Åsö Vuxengymnasium 091009. 
Ärende ANM 2009/103, Handling 28, s. 1. 
25 Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen 
avseende anmälan om etnisk och religiös diskriminering, Dnr 09-4342652 s. 4. 
26 Ibid s. 5-6.  
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rörelsefrihet i klassrummet begränsats. I en sådan situation hindras eleverna 
och lärarna i det dagliga undervisningsarbetet, vilket kan få till följd att den 
sociala kontakten mellan eleverna blir lidande. Elever i klassen har också 
kommenterat detta och en lärare uppger att männen känt sig pressade och 
rädda för att störa Khalifa under pågående undervisning. Sannolikt har dessa 
elever känt sig obekväma i att påtala denna situation direkt till Khalifa, 
vilket enligt läraren kan vara förklaringen till att hon själv inte upplevt att 
niqaben haft en negativ inverkan på klassen. Skolan uppger dock att 
klasskamraterna efter ett tag vande sig vid Khalifas niqab och att de därefter 
inte besvärades på samma sätt.27 Vad gäller Khalifas studieprestationer 
uppger skolan att hon klarat sig bra och att hon uppnått goda resultat. 
Niqaben har inte heller påverkat hennes betyg negativt.28 När det gäller 
lärarnas relation med Khalifa har dessa uttalat att de aldrig upplevt denna 
som ansträngd, tvärtom har de haft en trevlig relation till henne och 
uppskattat att ha henne som elev.29

 
  

Vad gäller de säkerhetsskäl som anförts för förbudet uppger skolan att 
personalen måste kunna kontrollera vem som uppehåller sig på skolan, för 
att säkerställa att inga obehöriga vistas på skolområdet. Om niqab tillåts 
minskar följaktligen möjligheten att ingripa mot personer som inte bör 
befinna sig på skolans område. Eftersom identitetskontroller måste kunna 
utföras riktar sig förbudet, enligt en lärare, inte enbart mot heltäckande 
slöjor, utan mot all typ av maskering. Om niqab tillåts finns risken att 
obehöriga kan utnyttja detta för att olovligen bereda sig tillträde till skolans 
lokaler.30

 
  

Skolan har uppgivit att Khalifa muntligen delgivits de aktuella ordnings-
reglerna vid två tillfällen, 13 samt 14 januari. Den 15 januari fick hon även 
ta del av regeln skriftligen. Om Khalifa trots förbudsreglerna skulle vägra att 
ta av sig sin niqab uppger skolan att de hade för avsikt att stänga av henne 
från utbildningen. När skolan fick kännedom om den aktuella DO-anmälan 
lät man dock Khalifa, i avvaktan på DO:s beslut i ärendet, gå kvar i skolan 
iförd sin niqab.31

                                                
27 Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen 
avseende anmälan om etnisk och religiös diskriminering, Dnr 09-4342652, s. 3-4 samt 
Minnesanteckningar från möte med Stockholms Stad och Åsö Vuxengymnasium 091009. 
Ärende ANM 2009/103, Handling 28, s. 3. 

 

28 Minnesanteckningar från möte mellan DO och lärare från Västerorts Vuxengymnasium, 
den 26 januari 2009. Ärende ANM 2009/103, Handlingsnummer ej angivet, s. 2.  
29 Ibid s. 3-4.  
30 Minnesanteckningar från möte med Stockholms Stad och Åsö Vuxengymnasium 091009. 
Ärende ANM 2009/103, Handling 28, s. 3-4.  
31 Ibid s. 2.  
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2.2 Skolverkets tidigare inställning till 
slöja i skolan 

Skolverket är en offentlig förvaltningsmyndighet för det offentliga skol-
väsendet, förskoleverksamheten, barnomsorgen och vuxenutbildningen. 
Skolverkets uppdrag består bl.a. i att aktivt verka för ett uppnående av de 
mål och riktlinjer som uppställts för skolväsendet, genom bl.a. Skollagen. 32  
Andra centrala uppgifter är att styra, stödja, följa och utvärdera kommu-
nernas och skolornas arbete, för att på så sätt förbättra kvaliteten och 
resultaten i dessa verksamheter.33

 

 Med anledning av ett par beaktansvärda 
inträffanden har Skolverket i två fall fått anledning att uttala sin syn på 
frågan om bärandet av olika former av slöjor i skolan. Det första fallet rör 
burqa medan det andra fallet handlar om islamisk huvudduk. Nedan följer 
en översiktlig genomgång av dessa samt Skolverkets bedömning.  

2.2.1 Heltäckande slöja 

2.2.1.1 Burgårdens gymnasieskola – bärande av burqa 
på gymnasial nivå 

På höstterminen 2003 kom två somaliska flickor, 18 respektive 19 år gamla, 
till skolan iklädda burqa.34 Flickorna uttalade att bärandet av burqan 
motiverades av religiösa skäl och att de själva hade valt att ha den på sig. 
Med anledning av denna händelse författade skolans rektor en förfrågan till 
Skolverket där man bl.a. ville veta om man kunde kräva att eleverna tog av 
sig burqan under lektionstid.35

 
 

De problem som skolan såg med att eleverna bar burqa var främst att denna 
utgjorde ett didaktiskt och pedagogiskt hinder. Studiehandledaren på skolan 
framhöll vikten av att kunna se eleverna i ansiktet, för att på detta sätt kunna 
se hur eleverna mår och om de förstått vad läraren säger.36

 
  

Problematiskt var även enligt skolan att identifiering av eleverna, t.ex. i 
samband med examination, försvårades om burqan tilläts under skoltid. Man 
kunde även vänta sig problem i samband med praktik. Skolledningen 
uttryckte också oro för att elever med burqa skulle få svårigheter i 
arbetslivet och få svårt att bli accepterade på den svenska arbetsmarknaden, 
p.g.a. sin klädsel. Det var således omtanke om flickorna själva som 
föranledde att man kontaktade Skolverket och tog upp deras klädsel till 

                                                
32 Skolverkets presentationsbroschyr, Skolverket – styr och stödjer för en bättre skola, s. 2-
3: www.skolverket.se/publikationer?id=2059 
33 ”Om Skolverket”: www.skolverket.se/sb/d/180/a/13461  
34 Daniel Andersson och Åke Sander, Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förän-
dring, s. 499-500.  
35 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, Flickor med burqa/niqab i skolan, s. 1.  
36 Daniel Andersson och Åke Sander, s. 500 in fine.  
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diskussion. Situationen löstes i praktiken då man i skolan kom fram till en 
kompromisslösning. Principfrågan kvarstod dock.37

 
  

Skolverkets bedömning 
 
I sin utredning noterade Skolverket att klädsel normalt är något som helt 
bestäms av den enskilda individen. Trots detta kan viss klädsel med religiös 
innebörd vara en sådan sak som faller utanför den privata sfären. Detta blir 
fallet då hänsyn måste tas till den negativa delen av religionsfriheten och 
individers önskan om att slippa utsättas för den religiösa manifestation som 
bärandet av klädseln innebär.38 Eftersom man inte helt klart kan veta varför 
flickorna bär burqa, är det enligt Skolverket svårt att ta ställning till vilken 
roll rätten till religionsfrihet har i sammanhanget. Om flickorna faktiskt bär 
burqa p.g.a. religiösa skäl, aktualiseras frågan var gränsen går mellan den 
positiva rätten att manifestera sin religiösa övertygelse och den negativa 
religionsfriheten som medför en rätt att slippa utsättas för denna mani-
festation.39

 
  

Eftersom undervisningen i skolan inte bygger på envägskommunikation 
utan på att alla deltagare ska kunna kommunicera med varandra, måste 
läraren enligt Skolverket kunna se sina elever i ansiktet. Detta gäller inte 
minst för att läraren ska kunna skilja eleverna åt, se om de förstått en viss 
fråga och se om de trivs i klassen. Om läraren endast kan se en elevs ögon 
genom ett tunt tyg, kommer det betydelsefulla personliga och psykologiska 
samspelet mellan lärare och elev försvåras eller rentutav omöjliggöras. En 
sådan situation kommer enligt Skolverket vara till uppenbar skada för de 
berörda eleverna. Om utbildningen består av t.ex. kemi- och fysiklektioner 
kan en heltäckande klädsel dessutom innebära en säkerhetsrisk och inom 
gymnasial yrkesutbildning kan det därför bli svårt att genomföra 
undervisning i vissa ämnen om eleven bär burqa. Generellt finns följaktligen 
en risk för att burqan hindrar eleverna från att tillgodogöra sig undervisning 
och gör elevernas kunskaper svårbedömliga. I en dylik situation anser 
Skolverket att skolans pedagogiska mål bör vara överordnat det religiösa 
intresse som kolliderar med detta. Skolan bör således av pedagogiska 
hänsyn kunna förbjuda bärandet av burqa i skolan.40 När fråga dessutom är 
om gymnasieskolor har Skolverket uttalat att det där kan finnas större 
utrymme att utfärda dylika ordningsregler, eftersom det handlar om en 
frivillig utbildning.41

 
 

Om eleverna ändå insisterar på att bära dessa typer av heltäckande klädsel 
kommer deras valmöjligheter inskränkas betydligt. Vidare kommer deras 
utveckling i övrigt hämmas p.g.a. bristande psykologiskt samspel med lärare 
och andra elever och deras betyg riskerar att bli ofullständiga p.g.a. att de 
inte kan delta i viss undervisning. Förutom att hänsyn måste tas till burqans 

                                                
37 Daniel Andersson och Åke Sander, s. 500-501.   
38 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 5 in fine.  
39 Ibid s. 9.   
40 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 10-12.  
41 Ibid s. 11.  
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inverkan på eleverna själva, måste även burqans effekt på lärarnas 
arbetsmiljö uppmärksammas. Att inte kunna studera en elevs ansiktsuttryck, 
för att därigenom t.ex. avgöra om denne hänger med i undervisningen, kan 
vara psykiskt påfrestande för läraren.42

 
  

Om bärandet av burqan vidare riskerar att störa ordningen i skolan, t.ex. i 
form av bråk mellan eleverna, att andra elever känner oro och otrygghet 
eller att diskussionen kring slöjan tar orimligt mycket lektionstid i anspråk, 
anser Skolverket att skolledningen genom antingen generella ordningsregler 
eller genom beslut i det konkreta fallet kan förbjuda eleverna att bära burqa i 
skolan.43 Slutsatsen dras dock att det inte finns utrymme för att med 
Skollagen som underlag införa ett generellt förbud mot heltäckande slöja.44

 
  

Vad slutligen gäller principer såsom jämställdhet och andra demokratiska 
värden, uttalar Skolverket att skolan visserligen måste respektera flickorna 
och deras ställningstagande. Flickorna måste dock i Skolverkets mening 
också lära sig att respektera det svenska samhällets sätt att se på deras 
handlande. Skolans personal och andra elever kan nämligen anse bärandet 
av burqan som kränkande för dessa grundläggande, demokratiska prin-
ciper.45

2.2.2 Islamisk huvudduk 

  

2.2.2.1 Minervaskolan – bärande av islamisk huvudduk 
på grundskolenivå 

År 2006 riktades uppmärksamhet mot den fristående Minervaskolan i 
Umeå. På skolan gick en flicka som bar islamisk huvudduk p.g.a. sin 
religiösa övertygelse. Enligt skolans ordningsregler, vilka godkänts 
gemensamt av rektor, elever och föräldrar, var det inte tillåtet att bära 
huvudbonader såsom keps och mössa, under lektionstid. Då rektorn ansåg 
att flickans huvudduk var att likställa med ovan nämnda huvudbonader, 
upplyste denne flickan och hennes föräldrar om att bärandet av huvudduken 
stred mot gällande ordningsregler. Som ett resultat av rektorns påpekande 
kände sig flickans föräldrar tvungna att flytta sin dotter till en annan skola.46

 

 
Då flickan inte tillåtits att i enlighet med sin religiösa övertygelse bära 
huvudduk i skolan, anmälde flickans mamma skolan till Skolverket.  

Skolverkets bedömning 
 
Skolverket framhöll att en skolledning endast p.g.a. särskilda omständig-
heter i enskilda fall kan uppställa förbud mot viss religiös klädsel. Ett dylikt 
förbud skulle endast vara motiverat om det kunde visas att viss klädsel i det 
                                                
42 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 10-11.  
43 Ibid s. 11. 
44 Ibid s. 9. 
45 Ibid.   
46 Skolverkets beslut Dnr 52-2006:689, Anmälan om förbud för en elev att bära slöja/sjal 
vid den fristående grundskolan Minervaskolan, Umeå, s. 1-2.  
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enskilda fallet påverkar ordningen eller säkerheten på skolan, eller att skolan 
p.g.a. klädseln förhindras att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag.47

 
 

Skolverket underströk vidare att det endast är individen själv som kan 
avgöra vad hans eller hennes trosbekännelse eller kultur kräver. Om en 
skola, som i fallet, ställer upp ett generellt förbud för elever att bära 
huvudbonader överhuvudtaget, innebär detta att elever som t.ex. bär 
islamisk huvudduk eller judisk kippa förhindras att utöva sin religion. Dessa 
religiöst motiverade huvudbonader kan enligt Skolverket inte jämställas 
med andra neutrala sådana, såsom keps eller mössa.48

 
  

Slutligen konstaterade Skolverket att Minervaskolans ordningsregel om 
förbud mot bärande av alla former av huvudbonader innebar att 
öppenhetskravet i Skollagen inte kunde upprätthållas. P.g.a. det aktuella 
förfarandet kunde inte Minervaskolan anses stå öppen för alla elever och 
ordningsregeln innebar särskilt att elever med religiöst motiverad huvudduk 
stängdes ute från skolan. Slutsatsen föranledde Skolverket att rikta kritik 
mot Minervaskolan.49

 
 

Skolan begärde dock omprövning av Skolverkets beslut. Syftet med skolans 
bestämmelser var inte att utesluta vissa grupper av elever på skolan, utan 
endast att upprätthålla en gemensam god ordning och att undvika förtryck 
mot barns egen önskan till frihet och att fatta egna beslut.50 Vidare menade 
Minervaskolan bl.a. att flickan inte kunde anses ha blivit förhindrad i sin 
religionsutövning. Detta eftersom det i skolans mening finns många kvinnor 
som aktivt utövar islam utan att bära huvudduk.51 Minervaskolan ansåg 
dessutom att beslutet inte var förenligt med Skolverkets tidigare skrivelse 
”Flickor med burqa/niqab i skolan”, där man bl.a. kom fram till att 
heltäckande slöja kan förbjudas i skolan om det skulle visa sig att denna 
försvårar undervisningssituationen, omöjliggör bedömning av elevernas 
kunskaper eller stör ordningen på skolan.52

 
  

I sin rättsutredning hänvisar Skolverket till två fall ur rättspraxis, nämligen 
Sahin mot Turkiet och Raihon Hudoyberganova mot Uzbekistan.53

                                                
47 Skolverkets beslut Dnr 52-2006:689, s. 3.  

 
Skolverket skriver att Europadomstolen i det förra fallet kom fram till att det 
inte rörde sig om en kränkning av religionsfriheten eftersom förbudet i fråga 
kunde hänföras till en lagreglering och hade ett godtagbart syfte. Förbudet 
befanns dessutom vara proportionerligt med hänsyn till det mål som 
eftersträvades och slutsatsen blev att åtgärden var nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle. Även gällande det senare fallet uttalade Skolverket 
att förbudet skulle ha stöd i lag och vara nödvändigt med hänvisning till ett 

48 Ibid s. 3-4.  
49 Ibid s. 4.  
50 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792, Begäran om omprövning av beslut 52-2006:689, s. 1 
samt s. 5.  
51 Ibid s. 1.  
52 Ibid s. 2 samt 6.  
53 Två centrala rättsfall som vi får anledning att återkomma till och undersöka närmare 
nedan.  
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legitimt syfte. Eftersom man ej angivit något syfte för förbudet och eftersom 
detta inte hade stöd i lag, utan endast baserades på ett universitets interna 
bestämmelser, fann FN:s människorättskommitté att klagandens religions-
frihet hade kränkts. Att förbudet har ett godtagbart syfte och att detta är 
föreskrivet i lag, är alltså en förutsättning för att en inskränkning i religions-
friheten ska vara godtagbar.54

 
 

Skolverket erinrar därefter om de slutsatser man dragit i sin tidigare 
utredning om burqa och niqab i skolan. Om viss klädsel försvårar under-
visningen eller omöjliggör en bedömning av elevernas kunskaper, bör 
skolans pedagogiska uppdrag vara överordnat. I vissa sammanhang kan 
klädseln även av säkerhetsskäl vara direkt olämplig. Om bärandet av burqan 
enligt en seriös bedömning skulle förorsaka bråk, störa ordningen eller 
undervisningen eller skapa obehag hos andra elever, kan skolan i det 
enskilda fallet utfärda förbud mot att bära sådan klädsel i skolan. Man 
konstaterar sedan att huvudduk i sig inte utgör något hot mot den allmänna 
säkerheten och ordningen, hälsovården, moralen eller andra personers fri- 
och rättigheter.55

 
  

Man framhåller vidare att efter att Skolverket tagit ställning till bärandet av 
heltäckande slöja i skolan har lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och elever trätt i kraft. Av 
förarbetena till denna lag framgår gällande heltäckande slöja såsom burqa 
att förbud mot denna typ av klädsel kan godtas även om klädseln har 
religiös bakgrund, ifall klädseln i enskilda fall väsentligt skulle försvåra 
kontakten mellan lärare och elever, eller medföra särskilda risker vid 
laborationer eller liknande övningar.56 57 Avsteg från diskrimineringsför-
budet i den ifrågavarande Diskrimineringslagen bör dock motiveras av ett 
syfte som ligger inom ramen för verksamhet som regleras i Skollagen.58

 
  

Skolverket hänvisar sedan till ett beslut från Justitieombudsmannen gällande 
möjligheten att kräva att en person tar av sig sin huvudbonad i rättssalen. JO 
konstaterade att en person som bär huvudbonad i rättssalen endast i 
undantagsfall kan betraktas som något som stör ordningen. Av sedvänja 
följer dock att man av män kan förvänta sig att de tar av sig sin huvudbonad 
inomhus, så länge denna inte har religiös innebörd. I sådant fall saknar en 
ordförande rättsligt stöd för kravet att personen ska ta av sig sin huvud-
bonad.59

 
  

Avslutningsvis summerar Skolverket att rätten till religionsfrihet innebär att 
den som av sin skola nekas att bära slöja utsätts för religiös diskriminering, 
                                                
54 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792, s. 2-4.  
55 Ibid s. 6.  
56 Prop. 2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar, s. 144.  
57 Den författning som Skolverket hänvisar till är dock upphävd idag och har ersatts av en 
ny Diskrimineringslag (2008:567). I förarbetena till denna senare lag framgår dock, på 
samma sätt som i prop. 2005/06:38, att det finns ett visst utrymme i diskriminerings-
lagstiftningen för att förbjuda heltäckande slöja i skolan.  
58 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792, s. 5. 
59 Ibid s. 7.  
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ett missgynnande som dock kan vara berättigat om bestämmelsen motiveras 
av ett berättigat mål och medlen därtill är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå detta mål. Trots att Minervaskolan anger att deras avsikt inte varit att 
diskriminera finner Skolverket, i enlighet med vad dåvarande ombuds-
mannen mot etnisk diskriminering kommit fram till, att regeln strider mot 
diskrimineringsförbudet.60 Det kan därför inte anses finnas någon svensk lag 
som godkänner en sådan ordningsregel som Minervaskolan har upprättat 
med hänvisning till att kunna bevara en god ordning i skolan.61 Skolverket 
vidhåller även att regeln strider mot öppenhetskravet.62

 
  

Skolverket stod således fast vid sitt tidigare beslut i frågan. Möjligheten att 
förbjuda religiöst motiverad slöja i skolan omfattar sedermera, enligt 
Skolverket, endast mer omfattande modeller av detta plagg, vilka kan 
medföra säkerhetsproblem och praktiska problem i undervisnings-
situationen. Den islamska huvudduken har därför inte, till skillnad från den 
heltäckande slöjan, ansetts kunna förbjudas i svenska skolor.63

 
  

                                                
60 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792, s. 7-8.  
61 Ibid s. 5.  
62 Ibid s. 8.  
63 Serkan Ekiz i Svensk rätt i EU - en antologi (Red. Örjan Edström), s. 226. 
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3 Rättslig reglering 
Rätten till religionsfrihet och utbildning64

 

 regleras i såväl regionala som 
internationella instrument och förekommer ofta även i inhemsk rätt. I svensk 
nationell rätt kommer dessa fri- och rättigheter till uttryck genom 
regeringsformen (1974:152). Grundlagens innehåll och praktiska betydelse 
för enskilda i denna del diskuteras under avsnitt 4 nedan.  

Europarådets konvention den 4 november 1950 angående skydd för de män-
skliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) inkorpo-
rerades i svensk lagstiftning den 1 januari 1995. Detta innebär att det i lag65 
har föreskrivits att den autentiska konventionstexten skall gälla som svensk 
lag fr.o.m. detta datum.66 Vid denna tid hade EKMR utvecklats till ett av de 
viktigaste människorättsliga instrumenten och man ville genom inkorpo-
reringen få till stånd en anpassning till resten av Europa, för att på så sätt 
öka samstämmigheten på människorättens område.67

 
   

När det gäller mänskliga rättigheter på europeisk nivå blev vidare den 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna68 juridiskt 
bindande för alla EU:s medlemsstater i och med Lissabonfördraget. Den s.k. 
Rättighetsstadgan, som är tänkt att göra de grundläggande rättigheterna 
tydligare, trädde i kraft 1 december 2009.69 I stadgan regleras religions-
friheten i artikel 10 och rätten till utbildning i artikel 14. Det inledande 
momentet i den förstnämnda artikeln är nära besläktat med regleringen om 
religionsfrihet i EKMR.70 Så är dock inte fallet vad gäller den sistnämnda 
artikeln om rätten till utbildning. Här uttrycks att ”Var och en har rätt till 
utbildning […]”71 vilket kan jämföras med EKMR:s reglering där det 
uttrycks att ”Ingen får förvägras [min kursivering] rätten till under-
visning”.72

 

 Innebörden av dylika negativt formulerade rättigheter kommer 
diskuteras vidare under avsnitt 5.2.1. nedan.  

Trots att den s.k. rättighetsstadgan bygger på EKMR och numera utgör 
gällande rätt för EU:s medlemsstater, är Europakonventionens reglering den 
främsta utgångspunkten för detta arbete. Detta är fallet inte minst med tanke 

                                                
64 Den korrekta termen är dock snarare att ingen får förvägras tillträde till undervisning 
snarare än att det finns någon rätt till utbildning. Av praxis (Se Sahin mot Turkiet, para. 
135) framgår dock att regleringen om undervisning i EKMR faktiskt ger upphov till en 
rättighet för den enskilde. Vad denna negativt formulerade rättighet innebär kommer gås 
igenom närmare i avsnitt 5.2.1. 
65Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
66 SOU 1997:41, Rättslig reglering, s. 91. 
67 De Groof, Jan & Lauwers, Gracienne (eds.), No person shall be denied the right to 
education, s. 519.  
68 Den s.k. rättighetsstadgan.  
69 www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Rattigheter/Rattighetsstadgan/ 
70 Se EKMR artikel 9(1).  
71 Se Rättighetsstadgan artikel 14(1).  
72 Se artikel 2 i EKMR:s första tilläggsprotokoll.   
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på att den största delen av för uppsatsen relevant praxis har utvecklats kring 
just EKMR:s regelverk. EKMR har också varit det regionala instrument 
genom vilket de universellt antagna mänskliga rättigheterna ska förverkligas 
och genom anslutning till ett tilläggsprotokoll har Sverige även förbundit sig 
att följa den praxis som utvecklas i Europadomstolen.73 I samband med att 
Ryssland ratificerade EKMR:s fjortonde tilläggsprotokoll,74 vilket trädde i 
kraft i juni 2010, blev det även möjligt för EU att, som självständigt subjekt, 
tillträda EKMR75

 

 och därigenom också uppträda som part inför Europa-
domstolen.  

Trots att konventionsstaterna har överenskommit att vissa rättigheter ska 
erhålla EKMR:s skydd, finns det knappt någon ledning alls i konventions-
texten vad gäller motiven till dessa rättigheter och hur man ska tolka dem. 
När det gäller att försöka förstå rättigheternas rätta innebörd är man därför 
till stor del hänvisad till de rättstillämpande organ76 som har att övervaka 
efterlevnaden av Europakonventionens stadganden. Det är främst genom ett 
studium av praxis från dessa konventionsorgan som artiklarnas rätta 
innebörd och funktion kan utrönas.77 Just eftersom konventions-
bestämmelsernas innehåll kan bestämmas och tolkas auktoritativt av 
Europadomstolen, har EKMR också ansetts vara det mest avancerade 
systemet för mänskliga rättigheter.78

 

 Rätten till religionsfrihet och 
undervisning finner vi i Europakonventionens artikel 9 samt artikel 2 i första 
tilläggsprotokollet. Dessa stadganden är de mest betydelsefulla för arbetet 
och kommer granskas närmare under rubriken 5.1 samt 5.2 nedan.  

På det internationella planet gällande religionsfrihet finns denna upptagen i 
ett flertal konventioner.79 I UDHR80 samt ICCPR81

                                                
73 Peter Nobel, Lag och rätt och nya religioner, s. 14. 

 framgår av artikel 18 att 
var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna 
rätt innefattar bl.a. frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen 
eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom religiösa 
sedvänjor. Även rätten till utbildning erkänns i ett flertal internationella 

74 Sveriges domstolar, Nytt från Europadomstolen 3/10, s. 5: 
www.domstol.se/upload/Lokala_webbplatser/Domstolsverket/Juridiska%20avdelningen/N
YTT%20FR%C3%85N%20EUROPADOMSTOLEN/Nytt%20fr%C3%A5n%20Europado
mstolen%203-2010.pdf 
75 Ur sammanfattningen av tilläggsprotokoll 14:  
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/194.htm. Se även artikel 17 i samma 
protokoll.   
76 Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt den europeiska kommissionen 
för mänskliga rättigheter. Kommissionen var ett förberedande organ för domstolen och 
upphörde att verka år 1999. Praxis från kommissionen är dock fortfarande av betydelse, se 
Reinhold Fahlbeck, Ora et labora, s. 482-483.  
77 Jmfr. Carolyn Evans, Freedom of religion under the European convention on human 
rights, s. 18.  
78 Klaus Dieter Beiter, The protection of the right to education by international law, s. 159. 
Jmfr. även Carolyn Evans, Freedom of religion under the European convention on human 
rights, s. 2.  
79 Jean-François Renucci, Article 9 of the European Convention on human rights, Human 
rights files, No. 20, s. 7. 
80 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
81 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 
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instrument och denna rätt är numera ett grundläggande inslag i den 
internationella diskursen kring mänskliga rättigheter. Denna rätt regleras 
bl.a. i artikel 13 ICESCR,82 där konventionsstaterna erkänner att var och en 
har rätt till utbildning. Vad gäller högre utbildning ska denna enligt 
konventionen göras tillgänglig för alla som har fallenhet för sådan 
utbildning.83 Erkännandet av rätten till utbildning innebär i princip att 
staterna accepterar sin skyldighet att göra allt som står i deras makt för att nå 
vissa tydligt definierade mål, dock utan någon fastställd tidsgräns. 
Förverkligandet av rättigheterna får enligt konventionen ske gradvis med 
hänsyn till att det ofta krävs stora ekonomiska resurser för att rättigheterna 
ska kunna förverkligas fullt ut.84

 

 Rätten till utbildning regleras även den i 
UDHR, där artikel 26(1) stadgar att envar har rätt till undervisning. Vad 
gäller högre undervisning ska sådan enligt bestämmelsen stå öppen i lika 
mån för alla, på grundval av deras duglighet.  

När det gäller ovan nämnda ICESCR och internationella konventioner 
generellt är de dock, till skillnad från situationen i många andra länder, inte 
direkt tillämpliga i Sverige. Detta innebär i princip att de varken kan 
åberopas i eller tillämpas direkt av svenska myndigheter och domstolar.85 
För att dylika internationella överenskommelser ska bli direkt tillämpliga 
och bindande för svenska rättstillämpande organ, krävs att konventionen i 
fråga transformeras till svensk lag.86 Trots att de inte alltid är direkt 
tillämpliga, är internationella konventioner emellertid rättsligt bindande för 
de länder som anslutit sig till dessa. Genom att ansluta sig till en konvention 
har en stat nämligen på folkrättslig nivå förpliktat sig att rätta sig efter 
konventionens bestämmelser. För Sveriges del innebär detta att 
domstolarna, vid tillämpning av svensk rätt, tolkar den inhemska rätten så 
att den överensstämmer med de förpliktelser som vi åtagit oss interna-
tionellt.87

 
  

När det gäller ICCPR har dock Sverige anslutit sig till ett särkilt protokoll 
om klagorätt, vilket innebär att FN:s kommitté för konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter88 numera kan pröva individuella 
klagomål från enskilda mot Sverige.89

                                                
82 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

 Vad gäller friheten att utöva sin 
religion eller trosuppfattning i ICCPR, kan denna inskränkas under vissa 
förutsättningar. Religionsutövandet får underkastas endast de inskränk-
ningar som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den 

83 Manisuli Ssenyonjo, The Islamic Veil and Freedom of Religion, the Rights to Education 
and Work: A Survey of Recent International and National Cases, s. 4.  
84 Manisuli Ssenyonjo, Economic social and cultural rights in international law, s. 367. 
85 Skolverkets dokument – Överenskommet! Fem internationella överenskommelser som 
ligger till grund för de nya läroplanerna, s. 147. 
86 Jan De Groof och Gracienne Lauwers (eds.), s. 518-519 och Krister Hellström och Karl 
Nilsson, Övervakning av försvarstagnas mänskliga rättigheter – en metod, s. 224. Se även 
NJA 1973:75, s. 438.  
87 Skolverkets dokument Överenskommet!, s. 146-147.  
88 Även kallat HRC (human rights committee) och FN:s människorättskommitté. 
Kommittén är ett oberoende organ inom FN och är skapat för att tillse efterlevnaden av 
ICCPR.  
89 Skolverkets dokument Överenskommet!, s. 148. 
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allmänna säkerheten, ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller andras 
grundläggande fri- och rättigheter. Som vi kommer se uppvisar artikel 18 i 
ICCPR stora likheter med Europakonventionens artikel 9, som ansetts vara 
den mest centrala regleringen gällande religionsfrihet.90 FN:s människorätts-
kommitté har i praxis uttalat att religionsfriheten i ICCPR bl.a. innefattar en 
rätt att bära religiöst särpräglad klädsel och huvudbonader.91

                                                
90 Human rights files No. 20, s. 8.  

 Eftersom 
praxis kring slöjor i skolmiljö är knapp kommer därför även ett fall utifrån 
ICCPR:s reglering att tas upp i genomgången under avsnitt 6. Då innehållet 
i andra internationella människorättskonventioner dock som regel inte kan 
åberopas direkt av svenska individer i domstol, behandlas inte heller dessa 
närmare i det följande.  

91Human rights committee, General Comment 22: The right to freedom of thought, 
conscience and religion (art. 18), 30/07/93. CCPR/C/21/Rev. 1Add 4, General Comment 
No. 22., para. 4.  
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4 Regeringsformen 
I regeringsformen92

 

 1:2 stadgas bl.a. att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet. Vidare anges att den enskildes personliga, ekonomiska 
och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten. Det allmänna åläggs särskilt att trygga rätten till hälsa, 
arbete, bostad och utbildning, samt att verka för social omsorg och trygghet. 
Diskriminering av människor p.g.a. t.ex. religiös tillhörighet, etniskt eller 
nationellt ursprung eller någon annan omständighet som gäller den enskilde 
som person, ska motverkas av det allmänna. Det allmänna ska även verka 
för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället 
och etniska, språkliga eller religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.  

Ovanstående paragraf är ett s.k. målsättnings- eller programstadgande, 
vilket innebär att man angett målet för den samhälleliga verksamheten. 
Stadgandet har däremot inte karaktären av rättsligt bindande föreskrifter och 
den enskilde kan därför inte med hänvisning till 1:2 påkalla domstols 
ingripande gentemot det allmänna.93 Paragrafen ålägger det allmänna att 
verka för att målsättningarna ska tillämpas, men det allmänna kan alltså inte 
på basis av detta stadgande bli föremål för rättslig kontroll.94 Man brukar 
uttrycka det så att de angivna rättigheterna i 1:2 förser den enskilde med ett 
skydd med hjälp av det allmänna, medan de grundläggande fri- och 
rättigheterna i kapitel 2 garanterar den enskilde ett skydd mot det allmänna. 
Den mest väsentliga funktionen för regleringen i 1:2 är därför att ålägga det 
allmänna att positivt verka för att den ifrågavarande rättigheten skyddas, 
främjas och förverkligas i största möjliga utsträckning.95

 
  

Regleringen i regeringsformens andra kapitel är dock, till skillnad från 1:2, 
rättsligt bindande96 och skyddar endast den enskilde mot den offentliga 
makten.97 Andra kapitlet riktar sig alltså i första hand till riksdag, regering 
och myndigheter i deras normgivning. Skyddet gäller också i förhållande till 
myndigheternas rättstillämpande verksamhet. Avsikten med regleringen är 
att enskilda inte ska kunna grunda sina anspråk direkt på regeringsformens 
reglering och hänvisa till denna inför domstol.98 Man skiljer i samman-
hanget mellan s.k. absoluta och relativa fri- och rättigheter.99

                                                
92 SFS 1974:152 

 Absoluta fri- 
och rättigheter, som t.ex. religionsfriheten och förbudet mot tortyr, kan 
aldrig inskränkas medan de relativa fri- och rättigheterna, som t.ex. 

93 Erik Holmberg och Nils Stjernquist, Grundlagarna – med tillhörande författningar, s. 45.  
94 SOU 2007:67, Regeringsformen ur ett könsperspektiv – en övergripande genomgång, s. 
30. 
95 Holmberg och Stjernquist s. 45 in fine.  
96 SOU 2007:67, s. 32.  
97 Holmberg och Stjernquist s. 62.  
98 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter i Sverige, s. 4. 
99 Se Carin Laurin och Per Bjälkander, Mänskliga rättigheter i länsstyrelsens myndighets-
utövning, s. 18.  
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yttrande- och opinionsfriheten, kan däremot begränsas genom vanlig lag. 
Generellt gäller dock att så endast får ske för att tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle och begränsningen får inte gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till det eftersträvade målet.100

 
  

Vad gäller andra kapitlets ställning i praktiskt rättsliv, kan sägas att trots att 
detta visserligen är rättsligt bindande och ger upphov till rättigheter för den 
enskilde, är kapitlet ursprungligen inte skrivet som rättsnormer för 
domstolarna att tillämpa i praktiken, vilket däremot är fallet med regleringen 
i EKMR.101 Tanken att de mänskliga rättigheterna i grundlagen främst 
skulle fungera som riktlinjer för de normgivande organen framträder också 
till viss del i förarbetena till vår nuvarande regeringsform.102 I den 
proposition som föregick inkorporeringen av EKMR kan dock en annan 
föreställning skönjas. Här kan man ana en uppfattning som rör sig bort från 
idén om att regeringsformens stadganden endast utgör riktlinjer för riksdag 
och regering. I stället verkar man alltmer ha anlagt ett individorienterat 
perspektiv där regeringsformens bestämmelser även kan åberopas av 
medborgarna i praktiken.103

 
 

4.1 Rätten att fritt utöva sin religion 

I RF 2:1 stadgas gällande religionsfrihet att:  
 
”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: 
frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”104

 
 

Religionsfriheten är en av de absoluta rättigheter vilka över huvud taget inte 
kan begränsas.105 Grundlagsskyddet för religionsfriheten innebär i princip 
ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss 
religionsutövning och bestämmelser som trots att de är mera allmänt 
avfattade, uppenbart har till syfte att motverka en viss religiös riktning.106 
Det som skyddas av stadgandet är sedermera själva trosuppfattningen som 
sådan, samt den religionsutövning som inte står i strid med samhällets lagar 
eller allmänt uppburna viktigare värderingar, som t.ex. jämställdhet mellan 
kvinnor och män.107

 
 

                                                
100 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter i Sverige, s. 4.  
101 Clarence Crafoord, Regeringsformens fri- och rättighetsskydd och skadestånd, SvJT 
2009, s. 1063. 
102 Ibid s. 1063-1064. 
103 Ibid s. 1064.  
104 Detta avser den s.k. positiva religionsfriheten. Den negativa religionsfriheten kommer i 
stället till uttryck i 2:2 som bl.a. tar upp medborgarnas skydd gentemot det allmännas tvång 
att; tillkännage religiös åskådning, delta i sammankomster eller demonstrationer eller 
tillhöra visst trossamfund.   
105 Holmberg och Stjernquist, s. 79.  
106 SOU 1997:41, s. 94.  
107 Peter Nobel, s. 19.  
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I vissa fall kan därför de allmänna begränsningar som gäller för människors 
handlande i samhället komma att innebära en begränsning av handlingar 
som är att uppfatta som ett utövande av religionsfriheten.108 Av denna 
anledning kan man säga att den ”absoluta” religionsfriheten i Sverige 
begränsas till det centrala i religionen, nämligen rätten att tro i betydelsen att 
tänka fritt och rätten att samlas till gudstjänst.109

 
 

Eftersom begränsningar i människors handlande är en nödvändighet för ett 
fungerande samhälle, kan religiöst motiverade brottsliga eller förargelse-
väckande handlingar därmed aldrig godtas med hänvisning till regerings-
formens stadgande om religionsfrihet.110 Regleringen innebär alltså inte 
någon obegränsad rätt att, med hänvisning till religionen och dess påbud, 
läror eller sedvänjor, handla i strid med viktiga svenska samhällsintressen 
eller störa samhällets och dess invånares frid.111

 
 

Inskränkningar i den grundlagsskyddade religionsfriheten är följaktligen 
inte möjliga endast vad beträffar brottsliga handlingar. Om religionsfriheten 
kommer på kollisionskurs med andra viktiga intressen i samhället kommer 
en avvägning behöva göras, vilket innebär en risk för att religionsfriheten 
kan komma att begränsas i viss mån.112 Religionsfriheten kan sedermera 
behöva begränsas av hänsyn till andra människors grundläggande fri- och 
rättigheter och tillåts inte inkräkta på dessa intressen i religionens namn.113 
Den yttre gränsen för religionsfriheten kommer därför alltid dras där det 
finns risk för kränkning av andra människors fri- och rättigheter. Vad 
således beträffar möjliga begränsningar i religionsfriheten så skiljer sig 
dessa inte från vad som generellt gäller vid utövandet av de andra 
grundläggande fri- och rättigheterna. Manifestationen av religionsfriheten 
kan därför underkastas alla de begränsningar som kan göras i övriga friheter 
i regeringsformens andra kapitel.114

 
 

4.2 Rätten till utbildning 

I RF 2:21 står att läsa att: 
 
”Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att 
kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola. Det 
allmänna skall svara också för att högre utbildning finns.”  
 
Rätten till utbildning i den svenska grundlagen tillkommer som synes inte 
den svenska befolkningen utan förbehåll. Endast barn som omfattas av den 
allmänna skolplikten enligt Skollagen har en grundlagsskyddad rätt till 
                                                
108 SOU 1997:41, s. 94. 
109 Göran Gunner, Absolut religionsfrihet och religionsutövning i praktiken, s. 133.  
110 Peter Nobel, s. 15-16.  
111 Ibid s. 20.  
112 Ibid s. 16.  
113 Ibid s. 19.  
114 Ibid s. 21. 
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utbildning. Rätten till utbildning sträcker sig sedermera över lika många år 
som skolplikten kräver att barnet går i skolan. Av andra meningen i 2:21 
följer också att staten är skyldig att tillhandahålla högre utbildning. Denna 
skyldighet ska dock inte tolkas som att alla har rätt att få tillträde till denna 
utbildning.115

                                                
115 Jan De Groof och Gracienne Lauwers (eds.), s. 515.  
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5 Europakonventionen om 
religionsfriheten och rätten 
till utbildning 

EKMR kan sägas vara den högst stående rättskällan för mänskliga 
rättigheter i Europa.116 När det gäller förhållandet mellan EKMR och 
regeringsformen har man uttalat att för det fall konventionen skulle ge ett 
starkare skydd än det som följer av regeringsformens fri- och 
rättighetsskydd eller av allmänna rättsprinciper, ska konventionens 
bestämmelser tillämpas. Konventionens betydelse och ställning gentemot 
övrig lagstiftning har även markerats genom en särskild bestämmelse i 
regeringsformens andra kapitel. I 2:23 stadgas nämligen att lag eller annan 
föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden p.g.a. 
konventionen.117 Vad gäller lagar som tillkommit innan konventionen 
inkorporerades i svensk lagstiftning ska dessa tolkas i enlighet med 
konventionen och den praxis som utvecklats kring denna. I och med att 
EKMR införlivades i svensk rätt gjordes den även direkt tillämplig och kan 
därför åberopas av enskilda i domstol. Svenska domstolar har också att 
självmant beakta konventionens reglering i sin rättstillämpning och ska även 
vid oklarheter kring viss lag eller bestämmelse tolka denna i ljuset av 
konventionen för att säkerställa konventionskonformitet.118

 
 

EKMR:s reglering av religionsfriheten finner vi i artikel 9 som lyder:  
 
Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 
 
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; 
denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam 
eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller 
tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.119

 
 

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.120

                                                
116 Reinhold Fahlbeck, Religionsfrihet i arbetsliv och skola, En antologi från MR-dagarna, 
s. 184. 

 

117 SOU 1997:41, s. 96.  
118 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter i Sverige, s. 6.  
119 Jmfr. artikel 18(1) ICCPR. 
120 Jmfr. artikel 18(3) ICCPR.  
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Rätten till undervisning121

 

 regleras i artikel 2 i EKMR:s första tilläggs-
protokoll och lyder:  

Artikel 2 – Rätt till undervisning 
 
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den 
verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning 
skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan 
utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas 
religiösa och filosofiska övertygelse.  
 
Eftersom avfattningen av de materiella rättigheterna i konventionen följer 
ett visst mönster och därför har fått en ganska kategoriskt utformning, är det 
inte alltid klart vilket innehåll en viss rättighet faktiskt har. Som framgått 
ovan är vissa rättigheter relativa och kan begränsas till förmån för andra 
intressen, medan andra är absoluta och under inga omständigheter begräns-
ningsbara. När olika intressen ställs mot varandra ger dock konventions-
texten ingen ledning om hur en avvägning mellan dessa ska gå till. Vidden 
och innebörden av konventionens fri- och rättigheter kan därför svårligen 
förstås till fullo om man inte tillsammans med ordalydelsen också beaktar 
den praxis som utarbetats av de rättstillämpande konventionsorganen.122

 
 

5.1 Religionsfriheten 

Religionsfriheten i artikel 9 EKMR består av två moment där första stycket 
avser definiera begreppet religionsfrihet och åskådliggöra vilka företeelser 
denna frihet kan ta sig uttryck i. När det gäller förhållandet mellan första 
och andra stycket i artikel 9 kan sägas att första stycket ska utreda om det 
överhuvudtaget skett någon inskränkning i religionsfriheten. Vid 
tillämpningen av andra stycket står det dock klart att en inskränkning har 
skett och att en begränsning av 9(1) föreligger. Den som är ansvarig för 
intrånget kan dock, om detta skett i friheten att utöva sin religion eller tro, 
enligt andra stycket frias från ansvar om förutsättningarna i 9(2) är 
uppfyllda.123

                                                
121 I texten talas snarare om rätten till utbildning, vilket ska läsas synonymt med rätten till 
undervisning.  

 Dessa förutsättningar undersöks närmare i avsnitt 5.1.2. nedan. 

122 Göran Lysén, Europas grundlag: Europakonventionen om mänskliga rättigheter, s. 71. 
123 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 514.  
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5.1.1 Innebörd och omfattning 

5.1.1.1 Begreppen religion och religionsfrihet 

Det finns ingen klar definition av begreppet religion, varken i svensk eller i 
internationell rätt.124 Faktum är att konventionsorganen konsekvent har 
underlåtit att klart definiera vad begreppet religion egentligen innebär. Detta 
är dock önskvärt då en fastställd definition skulle behöva vara flexibel nog 
att innefatta ett brett spektrum av religioner och trosuppfattningar världen 
över, samtidigt som den skulle behöva vara så precis att den kan tillämpas i 
praktiken.125 Följaktligen kan det vara vanskligt, om inte omöjligt, att 
försöka definiera begreppet religionsfrihet. Klart står dock att religionsfrihet 
bl.a. innebär en rätt att utöva sin religion eller tro genom religiösa sedvänjor. 
Vad som ryms inom begreppet religiös sedvänja framgår dock inte av 
konventionstexten. I svenska förarbeten har man uppmärksammat problemet 
och konstaterat att ”religionsutövning i princip kan bestå i vad som helst”.126

 

 
Med ett sådant konstaterande kan vi dock inte låta oss nöja, särskilt då det 
finns ett antal principer som rättstillämparen faktiskt använt sig av när den 
haft att bedöma tillämpligheten av artikel 9.  

För att kunna utröna innebörden och omfattningen av artikel 9 fordras först 
och främst en undersökning av vilka krav som ställs på en viss religion eller 
trosuppfattning, för att denna ska erhålla konventionens skydd. Detta kan 
sägas vara ett första led i avgränsningen av artikel 9. När det gäller 
gränsdragningar mot vad som inte kan anses vara en religiös övertygelse, 
har Europadomstolen uttalat att en viss åsikt av etisk art inte omfattades av 
artikel 9 ”in its ordinary meaning”.127 Man definierar dock inte vad denna 
”ordinary meaning” är, vilket innebär att vi i princip måste förlita oss på en 
icke specificerad konventionell uppfattning rörande omfattningen av artikel 
9 i detta avseende.128 Av rättspraxis följer vidare att religionen eller 
trosuppfattningen i fråga måste vara övertygande och uppvisa ett visst mått 
av logik, allvarlighet, sammanhang och betydelse, för att omfattas av 
religionsfriheten i EKMR.129 Då detta krav är uppfyllt måste det anses vara 
fråga om en religion eller trosuppfattning såsom avses i artikel 9. 
Europadomstolen har nämligen uttalat att skyddet för religionsfriheten inte 
kan göras beroende av om staten anser att religionen eller tron i fråga är 
legitim eller ej.130

 
  

                                                
124 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 474.  
125 Harris, O’Boyle och Warbrick, Law of the European Convention on human rights, s. 
426.  
126 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 474. 
127 Johnston and others v. Ireland, Appl. No. 9697/82, Judgement of 18 December 1986, 
para. 63.  
128 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 475.  
129 Campbell and Cosans v. United Kingdom, Appl. No. 7511/76; 7743/76, Judgement of 
25 February 1982, para. 36.  
130 Manoussakis v. Greece, Appl. No. 18748/91, Judgement of 26 September 1996, para. 
47.   
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5.1.1.2 Forum internum och externum 

Religionsfriheten har två dimensioner och i praxis gällande artikel 9 skiljer 
man mellan forum internum och forum externum. Enkelt uttryckt kan man 
säga att det förra är själva religionen i sig och det senare själva utövandet av 
denna religion.131 Artikel 9 skyddar främst religionsfrihetens inre kärna 
såsom personliga övertygelser och religiös tro, d.v.s. det område som hör till 
forum internum.132 Denna interna dimension av religionsfriheten medför en 
rätt att överhuvudtaget ha och tillhöra en viss tro eller religion, och den kan 
sägas utövas i individens eget hjärta och sinne. Under förutsättning att 
religionen eller trosuppfattningen i fråga uppfyller de ovan nämnda krav 
som uppställs på denna, är denna interna del av religionsfriheten absolut. 
Detta innebär att den faller utanför statens jurisdiktion och att den sedermera 
under inga omständigheter kan inskränkas. Om exempelvis staten genom 
hot och straff skulle tvinga människor att förneka tillhörighet till en viss 
religion, skulle det röra sig om ett klart brott mot den interna delen av 
religionsfriheten.133

 
  

Artikel 9 medför även en rätt att utöva sin religion, vilket ger uttryck för 
regleringens externa dimension, forum externum.134 Handlingar som är 
intimt förbundna med religionen, som t.ex. att bedja tillsammans eller hålla 
gudstjänst, skyddas av artikel 9, under förutsättning att handlingen utgör 
religionsutövning i en allmänt erkänd form.135 Detta är det andra steget i 
avgränsningen av artikel 9 och det är således endast vissa religiösa 
uttrycksformer som skyddas av religionsfriheten. Forum externum, d.v.s. 
rätten att utöva sin religion, är dock till skillnad från forum internum inte 
absolut, utan kan inskränkas under vissa givna förutsättningar, varom talas i 
artikel 9(2).136 Att förbjuda religiösa manifestationer som har ett nära 
samband med religionen och som innebär religionsutövning på ett 
vedertaget sätt, skulle därför utgöra ett brott mot religionsfrihetens externa 
dimension, under förutsättning att förbudet inte kan berättigas med stöd av 
andra stycket i artikel 9.137

 
  

5.1.1.3 Positiv och negativ religionsfrihet 

Artikel 9 innebär inte bara en rätt att ha en religion och att utöva denna, den 
skyddar även rätten att inte ha någon religion. På samma sätt har man en rätt 
under artikel 9 att slippa deltaga i religiösa manifestationer samt att bli utsatt 
för oönskade sådana.138

                                                
131 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 428.  

 Att religionsfriheten på detta sätt har en positiv och 

132 C v. United Kingdom, Appl. No.10358/83 Decision of 15 Dec 1983, s. 146-147 para. 1.  
133 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 428. 
134 Ibid. 
135 C mot Storbritannien, s. 146-147 para. 1. 
136 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 428. Dessa förutsättningar kommer gås igenom 
närmare under avsnitt 5.1.2. nedan.   
137 Se Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 478-479.  
138 Ibid s. 473-475.  
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en negativ sida, illustreras väl i rättspraxis där Europadomstolen angående 
artikel 9 har uttalat att  
 

”It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go 
to make up the identity of believers and their conception of life, but it 
is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the 
unconcerned.”139

 
  

Trots att den negativa religionsfriheten har fått en stark ställning i praxis har 
man dock, precis som är fallet med begreppet religionsfrihet generellt, inte 
kunnat utforma någon definition av detta begrepp.140 Då praxis på 
religionsfrihetens område är kasuistisk kan dock en frånvaro av generella 
principer och riktlinjer anses vara att föredra, då skyddsområdet torde bli 
mer flexibelt.141

 
   

När det gäller det positiva och negativa religionsfrihetsintresset inses lätt att 
dessa kan komma att kollidera med varandra. Som vi kommer se nedan kan 
inskränkningar i det positiva religionsfrihetsintresset i enlighet med artikel 
9(2) t.ex. göras med hänsyn till någons negativa religionsfrihetsintresse och 
vice versa. I princip måste därför varje religiös manifestation, d.v.s. 
utnyttjandet av den positiva religionsfriheten, vägas mot andras intresse av 
att slippa utsättas för religiösa manifestationer, d.v.s. utnyttjandet av den 
negativa religionsfriheten.142 Denna ofta oundvikliga avvägning mellan 
motstående religionsfrihetsintressen ska enligt lydelsen ske inom ramen för 
andra stycket i artikel 9. Artikel 9(2) innehåller ju en uttrycklig undantags- 
och avvägningsregel som inte har någon motsvarighet i 9(1). Dock har 
uttalats att man i praxis, genom att redan initialt företa en avvägning mellan 
olika intressen, faktiskt så tidigt som i första stycket har använt denna 
intressekollision för att begränsa tillämpligheten av artikel 9.143

 
 

Reinhold Fahlbeck ger Karaduman-fallet144 som exempel på detta sätt att 
avgränsa artikel 9.145 I detta fall, där en student begärde att få bära 
huvudduk på ett till examensbeviset bifogat foto, tillbakavisades studentens 
krav med hänvisning till motstående intressen.146 Kommissionen147 tar dock 
aldrig ställning till om Karadumans bärande av huvudduk uppfyller det 
sambandsrekvisit som först uppställdes i Arrowsmith mot Storbritannien.148 
149

                                                
139 Kokkinakis v. Greece, Appl. No. 14307/88, Judgement of 25 May 1993, para. 31. 

 I Arrowsmith konstaterade man nämligen att begreppet sedvänja i artikel 
9 inte innefattar varje handling som motiverats eller inspirerats av en viss 

140 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 475.  
141 Jmfr. Ibid.  
142 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 473.  
143 Ibid s. 511-512.  
144 Kommissionen nr 16278/90, beslut 3 maj 1993, D.R. 74 s 93. Se närmare avsnitt 6.1.1. 
nedan.  
145 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 512.  
146 Ibid s. 516.  
147 Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna (Härefter: Kommissionen) 
148 Kommissionen nr 7050/75, beslut 12 oktober 1978, D.R. 19 s 5.  
149 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 501.  
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övertygelse. Om det inte kan anses finnas ett nära samband mellan 
handlingen och religionen blir konsekvensen att artikel 9 inte blir tillämplig 
på fallet överhuvudtaget.150 Då sambandsrekvisitet inte undersöks av 
kommissionen i Karaduman har man följaktligen underlåtit att uttala sig om 
huruvida bärandet av den ifrågavarande huvudbonaden är en sådan religiös 
manifestation som skyddas av artikel 9.151 Trots att inget sådant konsta-
terande kan utläsas ur kommissionens resonemang framgår tydligt att man 
de facto gör en avvägning mellan Karadumans positiva religionsfrihets-
intresse och andras negativa religionsfrihetsintresse - en avvägning som 
enligt ordalydelsen aktualiseras först i andra stycket.152 Fahlbeck anser 
därför att Karadumans bärande av huvudduk måste ansetts haft det 
erforderliga sambandet.153 En avvägning hade nämligen varit obehövlig om 
huvudduken inte omfattats av artikel 9(1) eftersom den då inte hade gett 
upphov till någon negativ rätt för andra att slippa bli utsatta för denna 
religiösa manifestation.154 Utgången blir därför att någon inskränkning inte 
skett, även om bärandet av huvudduk skulle vara en religiös manifestation 
som skyddas av artikel 9. Detta verkar enligt Fahlbeck bero på att 
kommissionen uppenbarligen resonerat så att Karadumans positiva 
religionsfrihetsintresse ska balanseras mot det negativa religionsfrihets-
intresset, och då det senare anses väga tyngre än det förra utesluts en 
tillämpning av artikel 9(1).155 I fall där motstridiga positiva och negativa 
religionsfrihetsintressen står på spel skulle då det negativa religionsfrihets-
intresset neutralisera det positiva med följden att intressena på så sätt skulle 
kunna ta ut varandra.156

 

 Vilka implikationer en sådan tillämpning av artikel 
9 kan få, diskuteras närmare i avsnitt 7.   

5.1.1.4 Utövande av religionsfriheten  

När man väl slagit fast att religionen i fråga omfattas av artikel 9 blir nästa 
steg att undersöka om handlandet som är uppe för bedömning kan anses 
utgöra ett utövande av denna religion, en bedömning som görs objektivt av 
domstolen.157

 

 Denna distinktion mellan vad som kan och inte kan anses vara 
ett utövande av religionen, är ett av flera sätt att avgränsa artikel 9. Som 
tidigare framgått krävs då generellt att handlingen är intimt förknippad eller 
har ett nära samband med religionen och att utövandet sker på ett sätt som 
kan anses vara vedertaget. Dessa principer har vuxit fram ur praxis och 
kommer gås igenom närmare i det följande.  

I ovan nämnda Arrowsmith mot Storbritannien var fråga om en pacifist som 
delade ut flygblad till brittiska soldater, vilka genom flygbladet uppmanades 
att inte tjänstgöra i Irland. För detta handlande blev pacifisten straffad. 
                                                
150 Reinhold Fahlbeck, Ora et labora, s. 492.  
151 Ibid s. 511-512.  
152 Ibid s. 501-502. 
153 Ibid s. 511-512.  
154 Ibid s. 501.  
155 Ibid s. 512.  
156 Reinhold Fahlbeck Religionsfrihet i arbetsliv och skola, s. 196.  
157 Reinhold Fahlbeck, Vägrat handslag faller inte under religionsfrihet, SvD. 
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Pacifismen som sådan befanns omfattas av begreppet tanke- och 
samvetsfrihet i artikel 9 och frågan som aktualiserades var vilken omfattning 
begreppet sedvänja skulle ges i sammanhanget.158 Kommissionen fann 
visserligen att utdelning av flygblad med pacifistiskt innehåll kunde ses som 
en normal och vedertagen manifestation av den pacifistiska övertygelsen. 
Begreppet sedvänja omfattar dock inte varje handling som motiverats eller 
inspirerats av denna övertygelse.159 För att något ska vara att anse som 
sedvänja krävs att det finns ett nära samband mellan handlingen och 
övertygelsen i fråga. Då handlingen i sig, d.v.s. utdelandet av flygblad, inte 
ansågs ha det erforderliga sambandet, utan endast kunde anses motiverat av 
övertygelsen, befanns handlingen inte vara skyddad av artikel 9.160 I fallet 
kan även anses att majoriteten tillämpat ett slags nödvändighetstest, där man 
undersöker huruvida handlingen var nödvändig för att individen skulle 
kunna utöva sin övertygelse.161 Om utdelandet av flygblad med visst 
innehåll endast inspirerats eller motiverats av övertygelsen och således inte 
var nödvändigt för att utöva denna, omfattas detta inte av religionsfriheten i 
artikel 9.162

 
  

Att handlandet måste vara intimt förknippat med religionen eller 
övertygelsen i fråga framgår även av fallet C mot Storbritannien.163 I fallet 
var fråga om en kväkare som begärde en utfästelse av staten om att den del 
av hans skatt som annars skulle komma att användas för militära ändamål, i 
stället skulle överföras till humana ändamål. I fallet konstaterar 
kommissionen att ett krav på en sådan omfördelning av skattemedlen inte 
bara är i enlighet med den pacifistiska övertygelsen, det är en nödvändig del 
av kväkarens utövande av denna övertygelse. Man framhåller dock att 
artikel 9 trots detta inte ger någon rätt att alltid handla på ett sådant sätt som 
föreskrivs av övertygelsen i fråga. Då skattebetalning i sig är 
samvetsneutral, generell och i sig erkänd av EKMR och då artikel 9 inte ger 
någon rätt att med hänvisning till sin övertygelse underlåta att följa lagen, 
kunde följaktligen inget intrång i artikel 9 ansetts ha skett.164

 
 

I efterkommande rättsfallet Valsamis mot Grekland165 föreslogs dock, i en 
skiljaktig mening, ett alternativ till ”nödvändighetstestet” ovan. Klagandens 
egen uppfattning om nödvändigheten av en viss religiös sedvänja skulle 
enligt två domare godtas av domstolen, så länge denna inte kunde anses 
orimlig eller obefogad.166

                                                
158 Arrowsmith mot Storbritannien, para. 69.  

 I fallet handlade det om en 12-årig skolflicka som 
tillsammans med sina skolkamrater av skolan ombeddes delta i en 
militärparad för att fira den dag då krig utbröt mellan Grekland och det 
fascistiska Italien. Flickans föräldrar, vilka tillhörde Jehovas Vittnen, 
motsatte sig dock att dottern skulle delta i paraden. För anhängare av 

159 Ibid para. 71.  
160 Ibid paras. 71 samt 75.  
161 Se Ibid, Separat och delvis skiljaktig mening av domare Opsahl, para. 2.  
162 Ibid paras. 71 samt 75-76.  
163 C v. United Kingdom, Appl. No.10358/83 Decision of 15 December 1983.  
164 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 496-497.  
165 Valsamis v. Greece, Appl. No. 21787/94, Judgement of 18 December 1996.  
166 Förenad skiljaktig mening hos domarna Thór Vilhjalmsson and Jambrek. 
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Jehovas Vittnen är pacifism nämligen en central levnadsregel som förbjuder 
både direkt och indirekt deltagande i handlingar som kan förknippas med 
krig eller våld. Som ett resultat av att hon inte deltog i paraden stängdes 
flickan av från skolan under några dagar, vilket föranledde föräldrarna att 
söka rättelse hos Europadomstolen. Majoriteten av domstolen uttalade dock 
att det inte fanns något i paraden som kunde väcka anstöt hos klaganden 
p.g.a. familjens religiösa övertygelse. Det var därför inte fråga om någon 
kränkning av artikel 9.167

 
 

Trots att nödvändigheten av vissa religiösa seder och ritualer i tidigare 
praxis ifrågasatts av Strasbourgorganen, verkar man dock på senare år har 
rört sig bort ifrån ett sådant angreppssätt.168 Detta gäller särskilt religiös 
klädsel vilken, i vart fall på senare tid, kan anses ha fått en särställning i 
konventionsorganens praxis kring artikel 9. Gällande andra aspekter av 
religiösa manifestationer har Europadomstolen växlat mellan att uppställa 
krav på att religionsutövningen måste vara intimt förknippad med religionen 
och inte endast inspirerad eller motiverad av denna, till att den ska ha en 
allmänt erkänd form och att utövandet i fråga måste utgöra ett religiöst 
obligatorium, för att detta ska erhålla konventionens skydd. När frågan 
däremot har rört religiösa symboler och dylik klädsel har Europadomstolen i 
senare praxis tenderat att antingen utan vidare antaga och därmed utgå från 
att det är fråga om en inskränkning i artikel 9(1), eller utgå från den 
subjektiva inställningen hos klaganden, vad gäller dennes uppfattning om att 
bärandet av symbolen eller plagget faktiskt innebär en efterlevnad av en viss 
religiös föreskrift.169 Detta angreppssätt har anammats av Europadomstolen 
i bl.a. Sahin-fallet,170

 

 där en student blev avstängd från universitetet p.g.a. 
att hon bar huvudduk. Här accepterade nämligen domstolen Sahins 
påstående om att hon utövade sin religion genom att bära den islamiska 
huvudduken. I stället för att resonera kring om bärandet av huvudduken 
utgjorde religionsutövning i den mening som avses i artikel 9 och 
därigenom undersöka om artikel 9 överhuvudtaget ägde tillämplighet i 
fallet, utgick man alltså från Sahins personliga uppfattning, för att i stället 
undersöka om den antagna inskränkningen kunde berättigas under 9(2).  

Trots att artikel 9 inte uttryckligen nämner någon rätt att genom bärandet av 
religiösa symboler eller klädsel utöva sin religion, har domstolen varit 
ovillig att avfärda klagomål på denna grund. På detta område har man 
således varit mer benägen att godta klagandens syn på den egna religiösa 
manifestationen, när det kommer till att avgöra om denne genom sina kläder 
manifesterat sin religion eller ej. Andras uppfattning i saken är därmed inte 
av betydelse. I enlighet härmed har rättstillämparen också varit ovillig att 
konkludera att en klagandes klädsel endast motiverats eller inspirerats av 
religionen, vilket i princip får som konsekvens att allt färre fall riskerar att 

                                                
167 Valsamis mot Grekland, paras. 37-38.  
168 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 433.  
169 Isabelle Rorive, Religious symbols in the public space – in search of a European 
answer, s. 2674.  
170 Leyla Sahin v. Turkey, Appl. No. 44774/98, Judgement of 10 November 2005. Se 
närmare avsnitt 6.1.2. nedan.  
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hamna utanför tillämpningsområdet i artikel 9.171

 

  På detta sätt har man, när 
det kommer till religiös klädsel, i stor utsträckning underlåtit att ta fasta på 
de avgränsningsmetoder som annars skulle utesluta tillämpning av artikel 9.  

Viktigt är dock att framhålla att det faktum att Europadomstolen i Sahin-
fallet var villig att utgå ifrån antagandet om att förbudet mot huvudduk 
utgjorde en inskränkning i Sahins religionsfrihet, inte ska tolkas som att 
domstolen sagt att förbud mot huvudduk de facto är en inskränkning i 
religionsfriheten i artikel 9.172 Domstolens formulering i denna del lämnar i 
stället frågan om ett eventuellt skydd för religionsutövning genom bärande 
av huvudduk öppen.173 Genom att uttrycka sig på detta sätt har domstolen 
också klargjort att den härmed inte har fastställt om bärandet av huvudduken 
är en religiös plikt eller om den i alla situationer kan sägas ha sin grund i 
efterlevnaden av ett visst religiöst påbud.174 Domstolen har också på ett 
generellt plan varit försiktig med att uttala sig om huruvida ett visst påstått 
utövande av religionsfriheten faller inom tillämpningsområdet i artikel 9 
eller ej.175

 
 

Då praxis har ändrats från att behandla fall utifrån 9(1) till att i stället 
fokusera på förutsättningarna för att berättiga den aktuella inskränkningen i 
9(2), kan man konstatera att domstolen inte längre använder sig av den 
distinktion som man gjorde i Arrowsmith-fallet.176 I de fall där domstolen 
dock fortfarande uppställer krav på samband mellan religionen och 
utövandet, har man valt att omformulera detta till ett mer elastiskt och 
mindre strikt krav. Artikel 9 blir då tillämplig så länge utövandet kan anses 
vara intimt förbundet med religionen i fråga.177

 
  

5.1.1.5 Samtyckesmetoden och omöjlighetstestet 

Trots att Strasbourgorganen allt mindre verkar använda sig av principer 
såsom kravet på intim förbundenhet, för att filtrera bort och utreda klagomål 
rörande artikel 9, finns det anledning att uppmärksamma några sista metoder 
som i praxis använts för att utesluta tillämpning av artikel 9. Det kan sägas 
röra sig om tre olika metoder: samtyckesmetoden, omöjlighetsstestet och the 
specific situation rule, vilken kan sägas vara en blandform av de två 
förstnämnda.  
 

                                                
171 Malcolm D. Evans, Manual on the wearing of religious symbols in public areas, s. 84-
85.  
172 Carolyn Evans, The “Islamic scarf” in the European court of human rights, s. 3.  
173 Kan jämföras med FN:s människorättskommitté som i praxis gällande religionsfriheten i 
artikel 18 ICCPR uttryckligen uttalat att denna bl.a. innefattar en rätt att bära religiöst 
särpräglad klädsel och huvudbonader. Jmfr. Human rights committee, General Comment 
22(Article 18), para. 4. 
174 Harris, O’Boyle & Warbrick, s. 434.  
175 Ibid s. 435.  
176 Malcolm D. Evans, s. 65-66.  
177 Ralph Grillo m.fl., Legal practice and cultural diversity, s. 270.  
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När det gäller den första metoden kan man anmärka att det verkar 
egendomligt att man skulle kunna samtycka till en begränsning av 
religionsfriheten. Då religionsfriheten ofta torde framstå som en högst 
personlig angelägenhet kan man ifrågasätta om avståenden från denna 
verkligen skulle kunna erhålla rättsordningens skydd. När det gäller den 
interna dimensionen av religionsfriheten måste slutsatsen med nödvändighet 
bli att denna inte kan begränsas med hänvisning till att samtycke givits, ty 
som vi sett är detta forum internum absolut. När det däremot gäller 
utövandet av religionsfriheten talar praxis för att det finns möjlighet att göra 
ett dylikt avstående genom samtycke, när det kommer till religiösa 
manifestationer. Samtycke till begränsning av religionsfriheten tillmäts då 
rättsverkan och binder den som samtyckt, vilket bl.a. följer av Karaduman-
fallet.178

 
 

I Karaduman mot Turkiet fann kommissionen att någon inskränkning av 
religionsfriheten i artikel 9 inte förelåg.179 Anledningarna till detta fynd var 
flera, men kommissionen fäste stor vikt just vid att studenten i fråga 
frivilligt hade skrivit in sig på det uttryckligen sekulära universitetet, där 
regler fanns gällande studenternas klädsel.180 Genom att de facto skriva in 
sig och studera på universitetet accepterar man även de regler som gäller där 
och anslutningen innebär därigenom att studenten frivilligt medgivit en viss 
begränsning av sin religionsfrihet.181 Karaduman har därför enligt 
kommissionen frivilligt avsagt sig rätten att på viss plats vid viss tidpunkt, 
d.v.s. i skolan, åberopa sin rätt att utöva sin religionsfrihet.182 Då ett 
samtycke kan medföra att det inte föreligger något intrång enligt artikel 9(1) 
utgör följaktligen inte klädregler, vilka förbjuder bärandet av huvudduk på 
skolans område, någon inskränkning i religionsfriheten, om inget annat 
åberopas som stöd för påstående om religionsfrihetsintrång, än att de regler 
som samtyckts till har följts. Regler av privaträttslig art vilka utfärdats av 
exempelvis ett universitet och som förhindrar vissa religiösa mani-
festationer, strider således inte mot religionsfriheten i artikel 9, under 
förutsättning att direkt eller indirekt samtycke givits.183 Eftersom det var 
genom en frivillig anslutning som Karadumans möjligheter att utöva sin 
religion hade begränsats, var hon följaktligen också fri att, genom att byta 
universitet eller helt sluta studera, själv förändra denna situation till en där 
hon i stället tilläts utöva sin religion fullt ut.184

 

 Detta leder oss in på vad som 
ibland har kallats omöjlighetstestet.  

I fallet Cha’are Shalom VE Tsedek mot Frankrike185

                                                
178 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 526-527.  

 hade en judisk 
minoritetssekt som önskade anordna kosherslakt på ett visst strikt sätt, fått 

179 Karaduman mot Turkiet, s. 109.  
180 Reinhold Fahlbeck, Ora et labora, s. 501.  
181 Isabelle Rorive, s. 2678.  
182 Karaduman mot Turkiet, s. 108.  
183 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 502 samt 529. Jmfr. även P. van Dijk och G.J.H. 
van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 553.  
184 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
131.  
185 Cha’are Shalom VE Tsedek v. France, Appl. No. 27417/95, Judgement of 27 June 2000. 
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avslag på sin ansökan att göra detta.186 I fallet stod klart att kött från djur 
slaktat i enlighet med detta strikta sätt fanns att köpa i affären. Det s.k. 
glattköttet kom både från import från Belgien och från den franska 
majoritetsorganisationens egen slakt.  Avslaget på sektens ansökan kunde 
därmed inte anses omöjliggöra för sektens anhängare att äta kött från djur 
som slaktats i enlighet med deras tro.187 Domstolen kommer dock fram till 
att rituell slakt är något som normalt omfattas av artikel 9(1) och den 
särskilda mathållningen är därför i princip en rit som skyddas av EKMR.188

 

 
Emellertid konstaterar man sedan att  

”[…] there would be interference […] only if the illegality of 
performing ritual slaughter made it impossible for ultra-orthodox 
Jews to eat meat from animals slaughtered in accordance with the 
religious prescriptions they considered applicable”.189

 
  

Domstolen menar att religionsfriheten i artikel 9 inte är så vidsträckt att den 
medför en rätt att personligen delta i rituell slakt, under förutsättning att 
minoritetssekten och dess medlemmar inte i praktiken därmed går miste om 
möjligheten att förskaffa och äta glattkött överhuvudtaget.190 Detta av 
domstolen fastställda omöjlighetstest innebär i princip att en kränkning av 
artikel 9 endast kan bli aktuell då inskränkningen i fråga gör det omöjligt att 
utöva sin religion på föreskrivet sätt.191

 

 Ett omöjliggörande av religions-
utövningen kan därför innebära en kränkning av artikel 9, under 
förutsättning att inskränkningen inte kan berättigas under 9(2).  

Ett liknande resonemang kan skönjas i det engelska rättsfallet X mot skolan 
Y,192 där en 12-årig muslimsk flicka nekats att bära sin niqab i skolan. Med 
hänvisning bl.a. till domstolens resonemang i Cha’are Shalom VE Tsedek 
mot Frankrike, kom domstolen fram till att en inskränkning av artikel 9 
endast kunde aktualiseras om förbudet i fråga hindrade klaganden från att, 
genom bärandet av niqab, utöva sin religion överhuvudtaget. Eftersom 
klaganden kunde ha accepterat erbjudandet om att flytta till en skola där 
niqaben tilläts, hade hennes rättigheter enligt artikel 9 inte inskränkts. I 
fallet citerar man ett uttalande ur det prejudicerande Begum-målet,193

                                                
186 Cha’are Shalom VE Tsedek mot Frankrike, para. 2.  

 där en 
flicka nekats att bära en jilbab i skolan, med hänvisning till att denna inte 
uppfyllde kraven på skoluniform. Man påpekade att ”article 9 does not 
require that one should be allowed to manifest one’s religion at any time and 
place of one’s own choosing.” Efter att ha erinrat om detta yttrande i Begum 
framhöll domaren vidare att han inte kände till något rättsfall, varken från 
Europadomstolen eller engelska domstolar, där man funnit att en kränkning 

187 Ibid paras. 81-83.  
188 Ibid paras. 73 och 74.  
189 Ibid para. 80.  
190 Ibid para. 82.  
191 Ralph Grillo m.fl., s. 270.  
192 X v. Headteachers and Governors of Y School. [2007] EWHC (Admin) 298 (Eng.). 
(Härefter: X mot skolan Y). Se närmare avsnitt 6.3.2. nedan.  
193 R (on the application of Begum) v. Headteachers and Governors of Denbigh High 
School, [2006] UKHL 15 (Eng.). (Härefter: Begum) Se närmare avsnitt 6.3.1. nedan.  
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av artikel 9 förelegat, då klaganden utan större svårigheter hade kunnat 
utöva sin religion på ett annat ställe eller på ett annat sätt.194

 

  Klagandens 
religionsutövning måste därför enligt domstolen i princip ha omöjliggjorts 
för att en kränkning överhuvudtaget ska kunna bli aktuell.  

Den sista metoden som använts för att utesluta tillämpning av artikel 9 är 
den s.k. specific situation rule. Denna regel, som i princip sammanför 
samtyckes- och omöjlighetsprincipen ovan, har visserligen ansetts ha stöd i 
Strasbourgorganens praxis, men har i sin mest renodlade form främst 
kommit att tillämpas av engelska domstolar då prövning skett under 
EKMR:s reglering.195

 
 

I det engelska Begum-fallet, där en student blivit nekad tillträde till 
skolområdet med hänvisning till att hon genom att bära jilbab bröt mot 
skolans klädregler, uttalade en domare att artikel 9 förvisso var tillämplig på 
fallet då klaganden uppriktigt hade den religiösa övertygelse hon påstod sig 
ha. Dock skyddar artikel 9 inte alla de handlingar som motiverats eller 
inspirerats av en sådan religiös övertygelse. Man hänvisar till 
Europadomstolens uttalande i Ahmad mot Storbritannien196 där det framgick 
att religionsfriheten i artikel 9, när det gäller skyddet för en viss religiös 
manifestation, kan göras beroende av den särskilda situation som den person 
som åberopar denna frihet befinner sig i. Av fallet Kalac mot Turkiet197 
framgick vidare att en individ, när han begagnar sig av friheten att utöva sin 
religion, kan behöva ta sin särskilda situation i beaktande. Den särskilda 
situation som här avses är att en person frivilligt har accepterat en viss 
anställning eller roll i övrigt, vilken inte kan anpassas efter den 
religionsutövning som personen önskar ägna sig åt. Personen i fråga ska 
dessutom ha andra alternativa möjligheter att utöva sin religion, vilka i sig 
inte får vara orimligt betungande eller medföra orimlig olägenhet.198 
Eftersom Begum frivilligt hade skrivit in sig som elev på en skola med 
särskilda regler kring skoluniform199och hon dessutom erbjudits förflyttning 
till andra likvärdiga skolor, ansåg domstolen att det inte förelåg någon 
inskränkning enligt artikel 9.200

 
  

Dessa sätt att resonera kring tillämpligheten och omfattningen av artikel 9 
har på inget sätt undgått kritik. Diskussion kring och invändningar mot detta 
synsätt på religionsfriheten tas upp närmare i avsnitt 7. Vad särskilt gäller 
samtyckesprincipen ska dock redan nu nämnas att man ansett att denna till 
viss del övergivits i och med avgörandet Dogru mot Frankrike.201

                                                
194 X mot skolan Y, paras. 32-39.  

 Här var 

195 Jmfr. Ralph Grillo m.fl., s. 276.  
196 X v. United Kingdom, Appl. No. 8160/78, Decision of 12 March 1981. 4 Eur. H.R. Rep. 
126 (1981). 
197 Kalac v. Turkey, Case No: 61/1996/680/870, Appl. No. 20704/92, Judgement of 23 June 
1997. 
198 Begum, paras. 21-23. 
199 Regeln har ansetts äga generell tillämpning vid frivilliga anslutningar och är därför i 
princip applicerbar även på skolelever och studenter. Se Ralph Grillo m.fl., s. 275.  
200 Begum, para. 25.  
201 Dogru v. France Appl. No. 27058/05, Judgement of 4 December 2008. 
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fråga om en 11-årig skolflicka vars föräldrar redan innan skolstarten hade 
blivit upplysta om förbudet mot att bära huvudduk under idrottslektionerna. 
Domstolen tog dock inte detta faktum till intäkt för att klaganden därigenom 
samtyckt till en begränsning av religionsfriheten. I stället fann man att detta 
faktum bl.a. talade för att begränsningen var föreskriven i lag. Vetskapen 
om eller samtycket till ordningsreglerna innebar därför inte per automatik att 
en inskränkning av religionsfriheten var utesluten.202 Eftersom det till viss 
del får anses oklart hur mycket vikt domstolarna egentligen kan förväntas 
lägga vid omständigheter såsom frivillighet och alternativa möjligheter till 
religionsutövning, var dock ett belysande av dessa möjligen obsoleta 
principer ändå behövlig.203

 
    

5.1.2 Begränsning av religionsfriheten  
Medan första stycket i artikel 9 ger konventionsstaternas medborgare rätt till 
religionsfrihet, ger artikelns andra stycke staterna möjligheter att under vissa 
förutsättningar begränsa denna frihet.204 Andra stycket tar dock endast sikte 
på forum externum, d.v.s. rätten att utöva sin religion eller tro. Rätten till 
själva tron som sådan kan dock aldrig begränsas, ty den är absolut.205 
Artikel 9(2) aktualiseras endast i de fall där man redan konstaterat att en 
inskränkning i religionsfriheten har ägt rum.206 Om artikel 9 inte äger 
tillämplighet i fallet, t.ex. p.g.a. att klaganden samtyckt till den ifråga-
varande begränsningen eller att det aktuella handlandet inte kan anses utgöra 
religionsutövning, föreligger inte heller någon anledning att undersöka 
begränsningens tillåtlighet enligt andra stycket.207

 

 Med förbehåll för att 
statens ingripande i individens förehavanden kan komma att begränsas av 
andra konventionsbestämmelser, gäller därför i princip att staten inte 
behöver berättiga ingrepp i enskildas religiösa leverne, om handlandet i 
fråga faller utanför skyddsområdet i artikel 9. Enär ett intrång i 
religionsfriheten aldrig kan aktualiseras om artikel 9 inte äger tillämplighet 
på fallet, behöver ett ingrepp i sådana fall inte heller uppfylla de krav som 
uppställs i andra stycket.  

                                                
202 Isabella Rorive, s. 2678.  
203 Jmfr. Malcolm D. Evans, s. 84.  
204 Javier García Oliva, s. 881. 
205 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 478.  
206 En sanning med viss modifikation då det i praktiken inte måste röra sig om en faktisk 
inskränkning för att artikel 9(2) ska aktualiseras. Som vi har sett under avsnitt 5.1.1.4 har 
domstolen i senare praxis, i vart fall när det gäller religiösa symboler, antagit att en 
inskränkning varit för handen, för att sedan undersöka tillåtligheten av denna under artikel 
9(2). Därmed har domstolen inte uttalat att en faktisk inskränkning av religionsfriheten har 
ägt rum, utan endast att en sådan eventuell inskränkning i vart fall kan motiveras enligt 
9(2).  
207 Domstolarna har dock i vissa fall tenderat att ändå regelmässigt uttala sig om huruvida 
förutsättningarna i 9(2) skulle varit uppfyllda, för det fall ett handlande som av domstolen 
befunnits falla utanför artikel 9 trots allt senare skulle befinnas omfattas av skyddet i denna 
artikel. Ett förfarande som i stor grad torde motiveras av processekonomiska skäl. Se t.ex. 
X mot skolan Y, para. 100.  
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Kraven i 9(2) innebär att friheten att utöva sin religion endast får under-
kastas 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. Om förutsättningarna i andra 
stycket är uppfyllda innebär det följaktligen att en stat kan frigöra sig från 
ansvar för företagna ingrepp i religionsfriheten.208 Det är främst genom 
Europadomstolens praxis som man närmare kunnat bestämma var gränserna 
går för staterna inom ramen för artikel 9(2).209

 

 Mot bakgrund av hur 
domstolen tillämpat de aktuella rekvisiten i sina avgöranden, kommer dessa 
preciseras och gås igenom närmare nedan.  

5.1.2.1 Föreskriven i lag 

För att en inskränkning i rätten att utöva sin religion ska vara tillåten krävs 
enligt artikel 9(2) att denna är föreskriven i lag. I Sahin-fallet uttalade 
domstolen att man i tidigare praxis konstaterat att detta begrepp i första 
hand innebär ett krav på att den ifrågavarande inskränkningen har stöd i 
nationell lagstiftning. För att konventionsstatens åtgärd ska anses vara 
föreskriven i lag krävs vidare att lagen på ett tillfredsställande sätt är 
tillgänglig för medborgarna och att denna är så precist formulerad att den 
enskilde medborgaren kan förstå vad han har att anpassa sig efter.210 I praxis 
gällande bl.a. EKMR:s artikel 7, i vilken konventionsstaternas medborgare 
skyddas mot straff utan lag, har ett flertal relevanta principer utvecklats 
gällande medborgarens möjlighet att tillgodogöra sig lagens rätta innehåll. I 
Kokkinakis mot Grekland 211 ansåg domstolen att det hade varit möjligt för 
klaganden att, i vart fall med juridisk hjälp, förutse att det ifrågavarande 
lagrummet kunde komma att tillämpas på hans handlande och att han 
därigenom kunde komma att hållas straffrättsligt ansvarig för detta.212 
Generellt gäller även att lagen måste uppfylla rimliga anspråk på 
rättssäkerhet. En nationell lag som ger de rättstillämpande instanserna visst 
tolkningsutrymme och rätt till skönsmässig bedömning är konventionsenlig 
under 9(2) endast under förutsättning att gränserna för detta skönsmässiga 
tolkningsutrymme är tillräckliga för att säkerställa en lagtillämpning fri från 
godtycke.213

 
  

När det gäller betydelsen av begreppet lag har Europadomstolen uttalat att 
detta inte endast ska tolkas som det som utgör lag i formell mening. 
Relevant är dessutom, menar domstolen, det som i realiteten fungerar som 
lag utan att för den sakens skull utgöra lag i ordets mest formella betydelse. 
Lag kan sedermera avse både lagen såsom formellt instiftad av riksdagen 
                                                
208 Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora, s. 514. 
209 Javier García Oliva, s. 881.  
210 Sahin mot Turkiet, para. 84.  
211 Kokkinakis v. Greece, Appl. No. 14307/88, Judgement of 25 May 1993.  
212 Ibid para. 52.  
213 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 305. Jmfr. Human rights 
files No. 17, The margin of appreciation: Interpretation and discretion under the European 
Convention on human rights, s. 16.  



 - - 46 

och lagen såsom denna tolkats av de rättstillämpande instanserna. Även 
åtgärder och beslut som tagits av professionella tillsynsmyndigheter kan 
därför betecknas som lag om den ifrågavarande myndigheten tilldelats 
oberoende normgivande funktioner genom delegation från riksdagen.214 För 
att betecknas som lag enligt artikel 9(2) krävs således inte att denna utgörs 
av en inhemsk författning eller föreskrift, eller någon annan s.a.s. materiell 
rättskälla som förbjuder eller föreskriver visst handlande.215 Även domstols-
praxis kan därför uppfylla kravet på lagstöd.216

 
  

Ett exempel på där yttranden från inhemska domstolar har fått betydelse för 
Europadomstolens bedömning av lagstödsrekvisitet är Sahin-fallet. I detta 
rättsfall hade rektorn för Istanbuls universitet utfärdat ett cirkulär som 
förbjöd studenterna att bära viss klädsel och vid en undersökning av 
förutsättningarna i artikel 9(2) fann Europadomstolen att förbudet i fråga var 
föreskrivet i lag. Domstolen motiverade sitt utslag i denna del inter alia med 
att den turkiska författningsdomstolen i ett tidigare yttrande217 hade uttalat 
att bärandet av den islamiska huvudduken i offentliga skolor var grundlags-
stridigt.218 Då den inhemska författningsdomstolen genom tolkning av 
grundlagen funnit att klädseln i fråga var oförenlig med den turkiska 
sekulariteten och andra fundamentala principer, kunde kravet på lagstöd 
anses uppfyllt.219 I och med universitetsrektorns åtgärder för att upprätthålla 
skolans klädkod, kunde författningsdomstolens tidigare uttalande få 
lagstatus i Europakonventionens mening.220

 
 

Sammanfattningsvis har Europadomstolen genom praxis identifierat fyra 
frågor vilka kan användas för att utröna om en viss inskränkning kan anses 
vara föreskriven i lag:221

 
 

1. Är den aktuella åtgärden sanktionerad i det nationella rättssystemet? 
 

2. Är den relevanta rättsliga regleringen tillgänglig för medborgarna? 
 

3. Är den rättsliga regleringen tillräckligt precis för att medborgaren 
rimligen ska kunna förutse de konsekvenser som en viss handling 
eller visst beteende kan leda till? 

 
4. Är lagen försedd med tillräckligt skydd mot godtyckliga begräns-

ningar av den aktuella rättigheten? 
 

                                                
214 Sahin mot Turkiet, para. 88.  
215 Talvikki Hoopes, The Leyla Sahin v. Turkey case before the European court of human 
rights, s. 720.  
216 Sahin mot Turkiet, para. 88.  
217 Se Ibid para. 41.  
218 Ibid paras. 92 samt 98.  
219 Ibid para. 98.  
220 Talvikki Hoopes, s. 720. 
221 Human rights files No. 17, s. 16.  
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5.1.2.2 Nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

När det väl fastställts att en inskränkning är föreskriven i lag har domstolen 
att avgöra om denna även är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med 
hänsyn till vissa legitima ändamål vilka framgår av 9(2). Dessa legitima 
ändamål, vilka kommer gås igenom närmare i nästa kapitel, är: allmän 
säkerhet och ordning, allmän moral samt andra personers fri- och rättigheter. 
När det gäller kravet på nödvändighet i artikel 9(2) har Europadomstolen i 
praxis klargjort att det i ett demokratiskt samhälle, där flera religioner 
existerar sida vid sida, kan vara nödvändigt att begränsa religionsfriheten 
om det krävs för att kunna skydda och upprätthålla respekt för de olika 
gruppernas trosuppfattningar.222

 
  

Demokratisk nödvändighet 
 
Vad gäller nödvändighet som konventionsbegrepp har Europadomstolen i 
fallet Handyside mot Storbritannien223 uttalat att detta inte ska förstås som 
synonymt med att en åtgärd är oumbärlig. Domstolen underströk dock att 
det faktum att en åtgärd förvisso är rimlig, önskvärd, vanlig, lämplig eller 
tillåtlig, inte räcker för att kravet på nödvändighet ska anses uppfyllt.224 En 
åtgärd kan heller inte anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle 
endast p.g.a. att den har majoriteten av befolkningens stöd. Ty när 
domstolen har att bedöma en viss åtgärds nödvändighet måste hänsyn även 
tas till minoriteters rättigheter.225 När det sedan kommer till begreppet 
demokratiskt samhälle kännetecknas detta, enligt Europadomstolen, av 
principer såsom pluralism, tolerans och vidsynthet.226 Vidare har 
kommissionen uttalat att detta begrepp, såsom det förstås i EKMR, generellt 
är tänkt att syfta på alla de stater som är medlemmar i Europarådet.227

 
 

Gällande nödvändigheten av en viss åtgärd har kommissionen vidare 
betonat att denna inte kan bedömas utifrån några absoluta och på förhand 
fastställda principer. I stället krävs att domstolen i varje enskilt fall tar in 
och bedömer ett flertal olika faktorer som kan vara utmärkande för det 
aktuella målet. De faktorer som ska beaktas är bl.a. huruvida det föreligger 
ett angeläget samhälleligt behov för att åtgärden vidtas, rättighetens karaktär 
och inskränkningens allvarlighet samt huruvida proportionalitet förelåg 
mellan mål och medel.228

 
  

 
 
                                                
222 Kokkinakis mot Grekland, para. 33 samt Human rights files No. 20, s. 48.  
223 Handyside v. United Kingdom, Appl. No. 5493/72, Judgement of 7 December 1976.  
224 Ibid para. 48.  
225 Jmfr. Manisuli Ssenyonjo, The Islamic veil and freedom of religion, the rights to 
education and work, s. 18 samt Sahin mot Turkiet, para. 108.  
226 Handyside mot Storbritannien, para. 49.  
227 Human rights files No. 20, s. 47. samt European commission of human rights, 
Handyside against The United Kingdom, Report of the commission adopted on 30 
September 1975, s. 34 para. 145.  
228 Malcolm D. Evans, s. 19-20. 
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Angeläget samhälleligt behov och skönsmässigt bedömningsutrymme 
 
Att ett angeläget eller trängande samhälleligt behov måste föreligga för att 
en inskränkning ska kunna berättigas, har inom ramen för artikel 9(2) 
ansetts vara underförstått i begreppet nödvändig.229 I Sahin-fallet uttalar 
domare Tulkens i en skiljaktig mening att det inte räcker med påståenden 
om att det föreligger ett sådant angeläget samhälleligt behov av en viss 
åtgärd, detta måste underbyggas med konkreta exempel. Tulkens var av 
åsikten att majoriteten i fallet godtagit skäl som endast grundandes på en 
generell rädsla och osäker prognos rörande konsekvenserna av en tillåtande 
inställning till huvudduken. Då det enligt Tulkens endast handlade om 
påståenden från statens sida fanns det inga legitima skäl för förbudet och 
eftersom nödvändighetsrekvisitet inte kunde anses uppfyllt i fallet konklu-
derade hon att det var fråga om en kränkning av artikel 9.230

 
  

Ett resonemang liknande det som domare Tulkens förde i Sahin-domen kan 
utläsas ur den tyska domstolens bedömning i Ludin-fallet.231 I detta fall, 
vilket handlade om en muslimsk lärarinna som nekades anställning på en 
skola, godtog den nationella domstolen att den islamiska huvudduken 
utgjorde en abstrakt fara. Man framhöll dock att denna abstrakta fara, 
vilken inte nödvändigtvis skulle komma att förverkligas, i sig själv inte 
kunde berättiga en inskränkning i den grundläggande rättigheten. Blotta 
risken för att det skulle uppstå konflikter mellan olika grundlagsskyddade 
fri- och rättigheter utgjorde, enligt domstolen, inte ett tillräckligt skäl för att 
tas in som en faktor i intresseavvägningen.232

 
  

På vissa områden har dock konventionsstaterna historiskt sett åtnjutit ett 
ansenligt utrymme för att själva avgöra om en åtgärd kan anses uppfylla det 
krav på nödvändighet som måste vara uppfyllt för att en inskränkning i ett 
konventionsskyddat intresse ska kunna berättigas.233 Ett område där staterna 
anses ha ett vidsträckt sådant s.k. skönsmässigt bedömningsutrymme, eller 
margin of appreciation, är religiös klädsel. Detta skönsmässiga utrymme har 
också ansetts vara särskilt stort när det kommer till frågor där europeisk 
konsensus saknas. Religionsfriheten i artikel 9 är ett exempel på ett område 
där det inte råder någon nämnvärd enighet mellan medlemsstaterna.234 
Eftersom det inte finns någon enhetlig europeisk policy när det gäller 
religiösa symboler, har möjligheten till skönsmässig bedömning kommit att 
spela särskild stor roll vid bedömningen av en inskränknings tillåtlighet.235

 
  

                                                
229 Handyside mot Storbritannien, para. 48.  
230 Sahin mot Turkiet, Skiljaktig mening av domare Tulkens, paras. 5 samt 13.  
231 BVerfG 24 September 2003, 2 BvR 1436/02, NJW 2003, 3111.   
232 Se Serkan Ekiz i Svensk rätt I EU: en antologi (Red. Örjan Edström), s. 237 samt 
Human rights watch, Discrimination in the name of neutrality - Headscarf Bans for 
Teachers and Civil Servants in Germany, s. 8.  
233 Ibid samt Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 437. 
234 Malcolm D. Evans, s. 20-21. Jmfr. även Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria, 
Appl. No. 13470/87, Judgement of 20 September 1994, para. 56.  
235 Laura Barnett, Freedom of religion and religious symbols in the public sphere, s. 35.  
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Det finns ingen formell skillnad i hur stort skönsmässigt utrymme som kan 
tillåtas under konventionens olika artiklar. Faktum är dock att staterna även 
på ett generellt plan tillerkänts ett vidare utrymme i frågor som rör artikel 9 
än i frågor som aktualiserat andra konventionsrättigheter.236 I stater där 
exempelvis relationen mellan kyrka och stat är ansträngd och föremål för 
vida meningsskiljaktigheter bland befolkningen, har det nationella besluts-
fattande organets bedömning tillmätts särskild vikt vid prövningen av 
nödvändigheten av religionsfrihetsbegränsande åtgärder. Då hänsyn måste 
tas till de olika konventionsstaternas bakgrund och särskilda inhemska 
förhållanden, har Europadomstolen ansett att den enskilda staten är bäst 
lämpad att bedöma vilka och hur långtgående åtgärder som är behövliga och 
nödvändiga för att uppnå ett visst resultat.237 Av denna anledning blir 
nödvändigheten sällan något som kan bestämmas objektivt.238

 
   

Andra faktorer som blir relevanta när det gäller nödvändigheten och statens 
skönsmässiga bedömningsutrymme är rättighetens karaktär och inskränk-
ningens kännbarhet för den enskilde.239 Även vikten av att bevara ett 
demokratiskt och pluralistiskt samhälle får betydelse för hur stor skönsmån 
staterna kan räkna med. Vidden av denna princip kommer alltså till stor del 
vara situationsbetingad och beroende av vilka rättigheter och intressen som 
står på spel, vilket ytterst är Europadomstolens sak att avgöra.240 Att 
staterna i vissa frågor utrustats med denna skönsmån har också ansetts gå 
hand i hand med Europadomstolens europeiska övervakningsfunktion.241 
Trots att konventionsstaterna har detta utrymme är det alltid domstolen som 
i sista hand har att självständigt avgöra om en åtgärd är konventionsenlig.242 
En åtgärd kan dock aldrig med hänvisning till statens skönsmässiga 
bedömningsutrymme godtas av domstolen, om den inte kan anses uppfylla 
de uppställda kraven på lagstöd och demokratisk nödvändighet.243

 
  

Proportionalitet 
 
Ett tredje krav som ställs på åtgärden, men som inte framgår explicit av 
9(2), är att denna måste vara proportionerlig. Kravet på proportionalitet har 
i praxis fastställts genom en tolkning av nödvändighetsbegreppet244 och är 
därför en integrerad del av detta.245 Proportionalitetsprincipen, som kan 
anses genomsyra hela EKMR,246

                                                
236 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
143.  

 innebär i huvudsak att den nackdel eller 

237 Jmfr. Sahin mot Turkiet, para. 109 samt Handyside mot Storbritannien, para. 48.  
238 Human right files No. 17, s. 10. 
239 Malcolm D. Evans, s. 19-20.  
240 Ibid s. 20 samt Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on 
human rights, s. 143.  
241 Handyside mot Storbritannien, para. 49.  
242 Malcolm D. Evans, s. 21. samt Silver and others v. United Kingdom, Appl. No. 5947/72; 
6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, Judgement of 25 March 1983, 
para. 97.  
243 Jmfr. Human right files No. 17, s. 9-10.  
244 Ibid 
245 Handyside mot Storbritannien, para. 58. Jmfr. även Malcolm D. Evans, s. 19. 
246 P. van Dijk och G.J.H van Hoof, s. 80 samt Hans Danelius, s. 49.  



 - - 50 

olägenhet som drabbat den enskilde måste stå i proportion till det legitima 
ändamål som man önskar uppnå med åtgärden.247 Generellt finns det tre 
kriterier som måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska anses vara 
proportionerlig i konventionens mening. Åtgärden måste först och främst 
vara lämplig för det mål som eftersträvas. Den måste vara nödvändig på så 
sätt att mindre ingripande åtgärder saknas och slutligen krävs att åtgärden 
är proportionerlig i strikt mening. Åtgärden måste då vara proportionerlig 
med hänsyn till den inskränkning eller olägenhet som den medför för den 
enskilde och en intresseavvägning måste därför göras.248

 
  

Då proportionalitetsprincipen som vi sett är en del av nödvändighets-
begreppet i 9(2), har staterna även när det gäller proportionalitetsbedöm-
ningen ett visst skönsmässigt bedömningsutrymme.249 Detta eftersom den 
enskilda staten ansetts ha de bästa förutsättningarna för att initialt göra en 
relevant avvägning mellan de motstående intressen som en viss åtgärd kan 
aktualisera.250 När det gäller den del av proportionalitetsprincipen som 
kräver att en åtgärd ska vara nödvändig, i den bemärkelsen att det saknas 
mindre ingripande åtgärder och att åtgärden följaktligen måste utgöra det 
minst ingripande alternativet, tillämpas dock inte alltid detta krav av 
domstolen. Så är fallet just när det gäller sådana områden där 
medlemsstaterna har tillerkänts ett brett skönsmässigt bedömningsutrymme 
och rigiditeten i domstolens tillämpning av proportionalitetsprincipen 
kommer därför bero på statens skönsmån i det enskilda fallet.251 Eftersom 
denna skönsmån inte är obegränsad kommer det dock, som vi sett, i 
slutändan vara upp till domstolen att avgöra en åtgärds proportionalitet och 
likaledes dess konventionsenlighet.252

 
 

5.1.2.3 Legitima ändamål 

För att en begränsning i religionsfriheten ska kunna godtas krävs, förutom 
lagstöd, att denna ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle med 
hänsyn till vissa legitima ändamål, vilka uppräknas i 9(2). För att inskränk-
ningen ska kunna berättigas enligt detta stadgande räcker det dock inte att 
åtgärden har ett ändamål som förvisso är legitimt enligt andra stycket, det 
krävs dessutom att dessa ändamål är relevanta och tillräckliga.253

                                                
247 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
145.  

 Det första 
kravet, vilket rör det legitima ändamålets standard, har ansetts kunna upp-
fyllas utan några större svårigheter. När det gäller ändamålets tillräcklighet 
kommer dock flera faktorer behöva beaktas. Åtgärdens beskaffenhet, känn-

248 Isabelle Rorive, s. 2681 samt Human rights files No. 20, s. 47.  
249 Jmfr. Human right files No. 17, s. 10. 
250 Jmfr. Human rights files No. 20, s. 49-50.  
251 Isabelle Rorive, s. 2681. 
252 Jmfr. Silver mot Storbritannien, para. 97 samt Malcolm D. Evans, s. 21.  
253 Human rights files No. 20, s. 47 samt Handyside mot Storbritannien, para. 50.  
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barhet och effekt måste bedömas och den skada som åtgärden kan förväntas 
åsamka berörda konventionsintressen måste uppskattas.254

 
  

I det följande kommer tas upp de legitima ändamål som kan anses vara mest 
relevanta för begränsningar i rätten att, genom bärandet av religiös klädsel, 
utöva sin religion. Dessa är: hänsyn till allmän säkerhet och ordning, allmän 
moral och andra personers fri- och rättigheter.  
 
Allmän säkerhet och ordning 
 
I vissa situationer kan en konventionsstat behöva inskränka rättigheter enligt 
artikel 9 om det behövs för att bevara allmän ordning och skydda den 
allmänna säkerheten. Så kan t.ex. vara fallet där det råder spänning mellan 
olika religiösa grupper och man befarar att detta kommer leda till 
oroligheter i samhället.255 I Sahin-fallet, där en kvinna förbjudits att bära 
huvudduk på universitetet, ansåg svarandestaten att inskränkningen i 
klagandens religionsfrihet var berättigad enligt 9(2), bl.a. med hänsyn till 
skyddet för allmän ordning.256 Turkiets författningsdomstol hade tidigare 
uttalat att oavsett om bärandet av huvudduken var att anse som en islamisk 
föreskrift eller ej, skulle en tillåtande inställning till denna på högre 
utbildningsnivå strida mot statens neutralitetsplikt. Om huvudduken tilläts 
skulle det ge upphov till konflikter mellan studenter med olika trosupp-
fattningar.257 Då det i landet dessutom finns extrema fundamentalistiska 
krafter som verkar med syftet att uppnå ett samhälle styrt av religiösa 
föreskrifter och påbud, ansåg man att en tillåtande inställning till huvud-
duken skulle riskera att underlätta för fundamentalistiska idéer att få fäste i 
samhället. Trots att Turkiets befolkning generellt förespråkar kvinnors 
rättigheter och bekänner sig till en sekulär livsstil, kan man enligt domstolen 
inte bortse från att majoriteten av medborgarna faktiskt tillhör den islamiska 
tron.258 Huvudduken skulle därför inte bara kunna leda till slitningar mellan 
människor med olika religioner, utan även bland praktiserande och icke 
praktiserande muslimer skulle man kunna förvänta sig att oroligheter 
uppstår.259

 
 

Domstolen noterar också att förbudet ifråga motiverats av två viktiga 
principer, sekularism och jämlikhet; principer som enligt domstolen ligger 
helt i linje med de grundläggande värderingar som EKMR vilar på. En 
företeelse som strider mot dessa viktiga principer kan enligt Europa-
domstolen inte anses erhålla konventionens skydd.260 Man hänvisar till 
Dahlab mot Schweiz261

                                                
254 Manisuli Ssenyonjo, The Islamic Veil and Freedom of Religion, the Rights to Education 
and Work: A Survey of Recent International and National Cases, s. 18-19.  

 där domstolen uttalade att huvudduken är en 

255 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
149-150.  
256 Jmfr. Sahin mot Turkiet, paras. 39 samt 44.  
257 Ibid para. 39.  
258 Ibid para. 115.  
259 Jmfr. Ibid para. 39.  
260 Ibid paras. 112-114.  
261 Dahlab v. Switzerland, Appl. No. 42393/98,  Decision of 15 February  2001.  
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”powerful external symbol” som verkar vara ”imposed on women by a 
religious precept which is laid down in the Koran and […] is hard to square 
with the principle of gender equality”. Vidare uttryckte domstolen att 
 

“It therefore appears difficult to reconcile the wearing of an Islamic 
headscarf with the message of tolerance, respect for others and, above 
all, equality and non-discrimination […]”.262

 
  

Det som stod på spel i Sahin-fallet ansågs vara skyddet för andra personers 
fri- och rättigheter och bevarandet av fredlig medborgerlig samvaro och 
religiös pluralism.263 Europadomstolen fann också att inskränkningen var 
berättigad i enlighet med 9(2) med hänsyn till skyddet för allmän ordning 
och andra personers fri- och rättigheter.264

 

 Det framgår dock inte helt klart i 
domskälen hur principen om jämlikhet mellan könen korrelerar med 
respektive legitimt intresse i 9(2).  

Möjligheten att inskränka artikel 9 med hänvisning till allmän säkerhet och 
ordning har tenderat att tolkas väldigt vitt till förmån för staterna. Risken 
finns alltså att staterna anser sig kunna införa restriktioner på vissa religiösa 
manifestationer, så fort dessa blir besvärliga eller störande för landets 
makthavare. I ett fall var fråga om en buddhistisk fängelseintern som 
önskade kommunicera med likasinnade genom artikelpublikationer i en 
buddhistisk tidning.265 Han nekades dock detta med hänvisning till att det 
skulle skapa extra administrativa problem för myndigheten. Kommissionen 
ansåg dock att inskränkningen var berättigad med hänsyn till skyddet för 
allmän ordning och säkerhet.266

 
  

En annan säkerhetsaspekt som har fått stort utrymme i den mediala 
diskursen kring heltäckande slöja är att en tillåtande inställning till denna 
kan underlätta för kriminella att begå brott. Särskilt bekymmersamt ur ett 
säkerhetsperspektiv är de personer som kan tänkas använda heltäckande 
slöja för att lättare kunna utföra terrordåd. Trots att dessa farhågor också 
besannats i några fall, har man betonat att behovet av förbud mot 
heltäckande klädsel inte kunnat motiveras då det saknas bevis och statistik 
för detta problem. När frågan om burqaförbud togs upp i Nederländerna 
fann man också, i likhet härmed, att ett sådant förbud, vid tidpunkten för 
förslaget, inte kunde anses nödvändigt med hänsyn till allmän säkerhet.267

                                                
262 Dahlab mot Schweiz, para. 1 samt Sahin mot Turkiet, para. 111. 

  

263 Sahin mot Turkiet, para. 110.  
264 Ibid para. 99. 
265 X v. United Kingdom Appl. No. 5442/72, 1 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. 41, 42 
(1974) Decision of 20 December 1974.  
266 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
152. 
267 Erica Howard, s. 8-10 samt 13.  



 - - 53 

Allmän moral 
 
När det gäller allmän moral kan det vara vanskligt att söka berättiga en 
inskränkning med hänsyn till detta ändamål.268 Att detta är fallet torde i stor 
utsträckning bero på att religionen har en stor betydelse för utvecklingen 
och formationen av individens moral och att moralen därav också skiljer sig 
mellan olika religioner. I ett land där majoritetsreligionen står för ett visst 
moraliskt ideal kan det därför lätt uppstå problem om utövningen av en 
minoritetsreligion kommer i konflikt med denna moral. Det är heller inte 
ovanligt att medlemsstaternas nationella lagstiftning på vissa områden starkt 
influerats av stats- eller majoritetsreligionen eller en viss majoritetsrepresen-
terad moralisk uppfattning. När det gäller företagna inskränkningar i 
individens religionsfrihet, vilka motiverats av hänsyn till skyddet för den 
allmänna moralen i staten, har Strasbourgorganen också generellt varit 
mycket restriktiva med att förklara den ifrågavarande åtgärden konventions-
stridig. FN:s människorättskommitté har dock uttalat att inskränkningar i 
rätten att utöva sin religion, med hänvisning till skyddet för moral, inte får 
baseras på principer som endast kan härledas ur en enda tradition. 
Konventionsstaterna har också, möjligen av denna anledning, varit väldigt 
återhållsamma med att motivera inskränkningar med hänvisning till skyddet 
för allmän moral. I de fall där moraliska hänsyn ändå har åberopats, har man 
dock tillerkänt staterna ett relativt brett skönsmässigt bedömningsutrym-
me.269

 
  

Andra personers fri- och rättigheter 
 
Domstolen har uttalat att i demokratiska samhällen, där flera religioner 
existerar sida vid sida, kan det vara nödvändigt att begränsa religions-
friheten om det krävs för att kunna skydda och upprätthålla respekt för de 
olika gruppernas trosuppfattningar. Det faktum att man kan behöva 
inskränka religionsfriheten med hänvisning till respekten för andra 
personers fri- och rättigheter ger i sig inte upphov till några större svårig-
heter. Problemet ligger i stället i vilka fri- och rättigheter som omfattas av 
denna reglering och hur de motstående intressena ska vägas mot varandra. 
Strasbourgorganens praxis antyder att artikel 9(2) är uttömmande i fråga om 
de legitima ändamål som staten kan hänvisa till för att berättiga en 
inskränkning i religionsfriheten.270

                                                
268 Jmfr. avsnitt 1.3 där det motiveras varför frågan om den heltäckande slöjans inverkan på 
t.ex. jämlikheten inte diskuteras närmare i uppsatsen.  

 En fråga som uppkommit är dock om 
även hänsyn till rättigheter och intressen, vilka inte upptas i konventions-
texten, kan motivera en inskränkning av artikel 9. Generellt har Strasbourg-
organen tolkat denna passus i 9(2) ganska snävt. Dock kan det faktum att 
man vid tillfällen uttryckt sig i mycket vaga ordalag när det gäller 
regleringens tillämplighet, tala för att uttrycket andra personers fri- och 
rättigheter även omfattar andra intressen vilka inte omtalas i konventionen. 
I ett fall fann kommissionen att restriktioner för att bygga ett hinduiskt 

269 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
159-160.  
270 Ibid s. 147.  
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tempel, en inrättning vilken skulle komma att medföra avsevärd trafik-
ökning, var berättigade med hänsyn till intressena hos de människor som 
bodde i en närliggande mindre by.271 Det framgår dock inte vilket konven-
tionsskyddat intresse kommissionen tagit hänsyn till när man i detta fall 
godtagit skyddet för andra personers fri- och rättigheter som ett legitimt 
ändamål.272

 
  

Det står i vart fall klart att alla de rättigheter som skyddas under EKMR 
även faller in under det skydd för andra personers fri- och rättigheter som 
avses i artikel 9(2).273 I Sahin-fallet, som handlande om en kvinnas rätt att 
bära huvudduk på universitetet, uttalade Europadomstolen bl.a. att bärandet 
av denna riskerade att få en negativ inverkan på de människor som väljer att 
inte bära den. Eftersom religionsfriheten i artikel 9 även medför en rätt att 
inte utsättas för oönskade religiösa manifestationer, kunde andra personers 
negativa religionsfrihet i enlighet med 9(2) motivera en inskränkning i 
klagandens rätt att utöva sin religion genom bärandet av huvudduk.274

 
  

Som vi har sett är det oklart huruvida andra intressen än de som skyddas i 
EKMR kan åberopas inom ramen för 9(2). En annan fråga på ett liknande 
tema som aktualiserats, om än endast i engelska High Court, är om en 
inskränkning i artikel 9 kan tillåtas med hänvisning till att denna företas 
med hänsyn till klagandens fri- och rättigheter. I det aktuella fallet,275 vilket 
handlande om en flickas rätt att bära niqab i skolan, kom domstolen fram till 
att artikel 9 visserligen var tillämplig vad gällde rätten att bära niqab, men 
att förbudet mot niqab inte var en inskränkning i denna rätt och följaktligen 
inte heller konventionsstridigt. Anledningen till detta var att hennes 
religionsutövning inte hade omöjliggjorts, då hon kunde ha accepterat 
erbjudandet om att flytta till en annan skola där niqab var tillåtet. 276  För det 
fall förbudet ändå skulle bedömas som en inskränkning av flickans 
rättigheter enligt artikel 9, uttalade domstolen dock att denna i vart fall 
skulle vara motiverad under 9(2).277

                                                
271 ISKCON and 8 others v. the United Kingdom UK, Appl. No. 20490/92, Decision of 8 
March 1994.  

 De skäl som skolan angivit för att 
motivera förbudet var bl.a. att det kan uppstå pedagogiska svårigheter i 
undervisningssituationen när en lärare inte kan se en elevs ansikte. Enligt 
skolan riskerade klaganden därför att drabbas av inlärningssvårigheter p.g.a. 
sin klädsel. Vidare ansågs det vara viktigt med ett förbud då man från 
skolans sida befarade att andra muslimska flickor skulle känna sig pressade 
att bära niqab om det tilläts. Gällande skolans hänsyn till klagandens 
intresse godtog domstolen att dylika svårigheter kan uppstå när niqab 
används; läraren kan få svårare att undervisa eleven i fråga och eleven kan 

272 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
161. 
273 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
161-162.  
274 Sahin mot Turkiet, paras. 99, 104 samt 115.  
275 X mot skolan Y.  
276 Ibid paras. 32-39.  
277 Ibid para. 100.  
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som följd därav i sin tur själv får svårare att tillgodogöra sig under-
visningen.278

 
 

Domstolen underströk dock att artikel 9(2) endast tar sikte på inskrän-
kningar som är nödvändiga med hänsyn till skydd för andra personers fri- 
och rättigheter. Att klaganden själv i skolsituationen skulle bli lidande av 
sin niqab kunde därför inte, inom ramen för artikel 9(2), tas till intäkt för att 
motivera skolans beslut att förbjuda henne att bära denna. Eftersom det inte 
hade visats eller påståtts att någon annan elevs inlärning hade påverkats 
negativt av klagandens klädsel kunde skolan, i vart fall inte med hänvisning 
till de pedagogiska problemen, stödja sig på 9(2).279

 
 

5.2 Rätten till utbildning 

Europakonventionens reglering av rätten till utbildning finns i första 
tilläggsprotokollets andra artikel. Vad gäller tilläggsprotokollets rättsliga 
ställning stadgas i artikel 5 att artiklarna 1-4 i protokollet är att anse som 
tillägg till konventionen, vilket innebär att rätten till utbildning är en 
integrerad del av EKMR. I det belgiska språkmålet280 underströk också 
domstolen att konventionen måste läsas i sin helhet då man undersöker om 
något konventionsbrott begåtts.  Även de tilläggsprotokoll som tillfogats 
EKMR ska således beaktas vid tillämpningen av konventionens fri- och 
rättighetskatalog.281

 
  

Vid avfattandet av den aktuella rättigheten hade konventionsstaterna svårt 
att enas om en ändamålsenlig formulering. Rättigheten, som ursprungligen 
löd ”Var och en har rätt till undervisning”, kom dock slutligen att ändras till 
att ”Ingen må förvägras rätten till undervisning”. Anledningen härför var att 
ett flertal konventionsstater befarade att den förstnämnda formuleringen 
skulle medföra en plikt att vidta positiva åtgärder för att skydda rättigheten i 
fråga. Sådana förpliktelser befarades komma att ålägga staterna ett enligt 
dem alltför omfattande ansvar, som man inte var beredd att axla.282

 

 
Utformningen av rättigheten skiftade därför från en positiv formulering till 
en negativ sådan. 

Det har påpekats att den numera negativa formuleringen antyder att artikel 2 
syftar på utbildningsfrihet snarare än en faktisk rätt till utbildning.283

                                                
278 X mot skolan Y, paras. 64-65 samt 88. 

 
Skillnaden mellan dessa två begrepp kan i viss mån skönjas efter en 
undersökning av den ifrågavarande regleringens praktiska innebörd. Av 

279  Ibid para. 89. 
280 Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 
Belgium” v. Belgium, Appl. No. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 
Judgement of 23 July 1968. (Härefter: Det belgiska språkmålet). 
281 Det belgiska språkmålet, (I.B.) paras. 1 samt 7. 
282 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 697 samt det belgiska språkmålet, (I. A.) para. 1.  
283 P. van Dijk och G.J.H. van Hoof, s. 644.  
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praxis284 följer nämligen att artikel 2 inte ålägger staterna en skyldighet att 
inrätta eller subventionera undervisning av visst slag. Artikeln medför 
endast ett förbud för staterna att neka tillträde till de skolor och utbildningar 
som redan existerar vid en viss given tid. Första meningen i artikel 2 ger 
därför enbart den enskilde en rätt att få tillgång till utbildning som redan 
inrättats av medlemsstaten.285 Eftersom staterna inte genom artikel 2 ålagts 
någon skyldighet att tillhandahålla och nyinrätta viss utbildning, kan 
stadgandet därför inte heller tillerkänna den enskilde någon generell rätt till 
utbildning.286 Även om konventionsstaternas medborgare på grund härav 
inte kan sägas ha någon rätt till utbildning i konventionell mening, har 
artikel 2, sin negativa formulering till trots, ansetts de facto medföra en 
formell rättighet för den enskilde. Oaktat den relativa skyddsbegränsning 
som kan sägas ha blivit en följd av rättighetens negativa utformning, har det 
också uttryckts att den generella principen om allas rätt till utbildning ändå 
till viss del förkroppsligas och befästs genom stadgandet i artikel 2.287

 
  

Med förbehåll för att tillträde till viss utbildning med nödvändighet ibland 
kommer göras beroende av faktorer såsom betyg och förkunskaper, kan 
konventionsstaterna således inte neka sina medborgare att utbilda sig på en 
redan befintlig utbildningsinrättning.288 Denna fastställda rättighet för 
konventionsstaternas medborgare har i praxis befunnits gälla inte endast 
grundskoleutbildning, utan även utbildning på gymnasie- och universitets-
nivå omfattas av regleringen.289 Även gällande högre utbildning medför 
sålunda artikel 2 ett förbud för staterna att hindra sina medborgare från att 
utbilda sig290 och en motsvarande skyldighet att aktivt tillse att ingen 
förvägras denna konventionsrättighet.291

 
  

När det gäller tillämpligheten och omfattningen av artikel 2 kan vidare 
nämnas att Europadomstolen uttalat att rätten till utbildning i princip inte 
hindrar att disciplinära åtgärder, såsom t.ex. avstängning från en utbildning, 
vidtas för att säkerställa efterlevnad av de ordningsregler som fastställts. Att 
stänga av eller på annat sätt disciplinera en student som inte iakttagit 
skolans ordningsregler utgör sedermera inte per automatik ett brott mot 
rätten till utbildning i artikel 2.292

                                                
284 Det belgiska språkmålet. 

 Frågan har också uppkommit huruvida 
stadgandet, om att ingen får förvägras rätten till utbildning, även innebär ett 
förbud för staten att neka en enskild att gå på en viss skola. I det engelska 
Begum-fallet, där en flicka nekats bära jilbab i skolan, uttalade domstolen 
att artikel 2 inte medför någon rätt för den enskilde att alltid få gå på den 
skola man själv önskar. I fallet kom man nämligen fram till att en kränkning 
av artikel 2 endast kan aktualiseras om klaganden har nekats tillträde till 

285 Ibid (I.B.) para. 3. 
286 Jmfr. P. van Dijk och G.J.H. van Hoof, s. 644.  
287 Det belgiska språkmålet, (I.A.) para. 1 samt (I.B.) para. 3.  
288 Ibid (I.B.) para. 3 samt P. van Dijk och G.J.H. van Hoof, s. 645.  
289 Se det belgiska språkmålet, (I.A.) para. 1 samt Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 698. 
290 Det belgiska språkmålet, (I.A.) para. 1.  
291 Human rights files No. 17, s. 29-30.  
292 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 701. Se även Sahin mot Turkiet, para. 156.  
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utbildning överhuvudtaget.293 För att artikel 2 ska bli tillämplig i det 
enskilda fallet krävs således att klaganden har förvägrats utbildning i största 
allmänhet.294 Klaganden hade i fallet erbjudits att byta till andra likvärdiga 
skolor, där hon hade kunnat bära sin jilbab. Då klaganden avfärdat dessa 
erbjudanden, och då skolans vägran att bereda klaganden tillträde till 
skolområdet berodde på hennes egen underlåtenhet att följa de i sig 
berättigade ordningsreglerna, kunde hon inte anses ha förvägrats rätten till 
utbildning inom ramen för artikel 2.295

5.2.1 Begränsningar i rätten till utbildning 

  

Rätten till utbildning är ingalunda absolut, utan kan under vissa förut-
sättningar inskränkas av staten.296 Möjligheterna att begränsa den enskildes 
rättigheter enligt artikel 2 har dock inte explicit kommit till uttryck i första 
tilläggsprotokollet. Detta kan jämföras med artiklarna 8-11 EKMR där man 
uttryckligen ställt upp vilka krav som en inskränkning måste uppfylla för att 
densamma inte ska utgöra ett konventionsbrott.297 I praxis gällande artikel 2 
har Europadomstolen uttalat att det ligger i sakens natur att rätten till 
utbildning är något som staterna själva ska reglera.298 Denna reglering 
kommer se annorlunda ut beroende på tid och plats, men även samhällets 
och invånarnas behov och resurser kommer påverka hur regleringen 
kommer till uttryck i den enskilda staten.299 Rätten till utbildning kommer 
således i många avseenden behöva regleras och konventionsanpassas på ett 
nationellt plan och i denna process kommer rättigheten i fråga med 
nödvändighet att bli föremål för vissa inskränkningar. Vilka hänsyn som 
måste tas i denna process har, i brist på uttrycklig reglering i artikel 2, 
ansetts kunna utläsas analogvis ur artiklarna 8-11 i konventionen. Kraven på 
en inskränkning i rätten till utbildning skulle därför, i likhet med vad som 
gäller för andra fri- och rättigheter, vara att denna är föreskriven i lag, är 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle och har ett legitimt syfte.300 Eftersom 
bestämmelserna i konventionen och dess tilläggsprotokoll alltid måste 
beaktas som en helhet gäller dock också att första meningen i artikel 2 
tilläggsprotokoll 1, när det är påkallat, måste läsas i ljuset av regleringen i 
artiklarna 8-11. En inskränkning i rätten till utbildning får därför inte heller 
inkräkta på andra konventionsskyddade fri- och rättigheter och vice versa.301

 
  

Detta synsätt har stöd i praxis gällande förbud mot att bära islamisk 
huvudduk under undervisning och examination.302

                                                
293 Jmfr. Sahin mot Turkiet, para. 161 där man uttalar att ”[…] the restriction in question 
did not impair the very essence of the applicant’s right to education” [min kursivering]. 

 I fallet kom man fram till 
att det aktuella förbudet inte utgjorde något brott mot rätten till utbildning i 

294 Begum, para. 69.  
295 Begum, paras. 36 samt 89.  
296 Sahin mot Turkiet, para. 154.  
297 Klaus Dieter Beiter, s. 171.  
298 Se t.ex. Sahin mot Turkiet, para. 154. 
299 Det belgiska språkmålet, (I.B.) para. 5. 
300 Klaus Dieter Beiter, s. 172, not. 88.  
301 Sahin mot Turkiet, para. 155.  
302 Sahin mot Turkiet. 
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artikel 2. I sina domskäl gällande detta fynd hänvisade domstolen till de 
hänsyn man tagit då man kommit fram till att samma förbud inte utgjorde ett 
brott mot religionsfriheten i artikel 9. Hänsyn togs här bl.a. till Turkiets 
sekulära natur, risken för införande av fundamentalistiskt styrelseskick, 
andra personers fri- och rättigheter och intresset för allmän ordning.303

 
  

Även när det gäller konventionsbestämmelsen om rätten till utbildning har 
staterna ansetts ha ett visst skönsmässigt bedömningsutrymme till sitt 
förfogande när en viss inskränknings konventionsenlighet ska utredas.304 
Detta eftersom konventionsstaterna såväl som deras respektive medborgare 
har olika behov och ekonomiska resurser när det kommer till frågan om 
utbildning.305 När det gäller negativt formulerade rättigheter har det dock 
uttalats att det skönsmässiga bedömningsutrymmet är snävare än vad som är 
fallet gällande detta utrymme vid positivt formulerade rättigheter. På samma 
sätt som en positivt formulerad rättighet, som t.ex. religionsfriheten, innebär 
en negativ skyldighet för staten att inte beröva den enskilde denna rätt,306 
medför en negativt formulerad rättighet, som t.ex. rätten till utbildning, en 
för staten positiv skyldighet att tillse att ingen förvägras denna rättighet. Då 
en stat väljer att tillhandahålla exempelvis högre utbildning, vars inrättande i 
och för sig inte krävs under konventionen, uppstår därför en skyldighet att 
tillse att tillgången till denna utbildning sköts på ett konventionsenligt 
sätt.307

 
  

När statens skyldigheter enligt konventionen sträcker sig till positiva 
skyldigheter kommer det nationella skönsmässiga bedömningsutrymmet 
som ovan nämnts att minska. P.g.a. principen om ett effektivt rättsskydd har 
staterna ingen möjlighet att på dessa områden tolka sina skyldigheter på ett 
sätt som skulle innebära att man slipper de extra förpliktelser som den 
positiva skyldigheten innebär. När det gäller att härleda och fastställa 
positiva förpliktelser, kommer i stället domstolens egen tolkning av 
konventionen, tillsammans med principen om effektivt skydd för rättigheten 
i fråga, vara avgörande.308

                                                
303 Sahin mot Turkiet, paras. 157-162 samt 115. 

 Ett fall ur praxis som tydligt illustrerar att det 
främst är domstolen, och inte konventionsstaterna, som har att tolka dessa 
rättigheter och fastställa motsvarande positiva förpliktelser, är det belgiska 
språkmålet. I målet var det inte fråga om ett faktiskt förvägrande av tillgång 
till viss utbildning. Problemet var i stället att utbildningen i fråga inte 
tillhandahölls på det språk som klaganden talade. Då rätten till utbildning 
blev meningslös i ett sådant fall bedömde domstolen att medlemsstatens 
vägran att erbjuda den ifrågavarande utbildningen på klagandens språk, 
utgjorde en kränkning av artikel 2 i första tilläggsprotokollet. Det finns, i 
synnerhet när det gäller positiva förpliktelser, inget enkelt svar på hur en stat 
måste agera för att försäkra sig om att inte kränka ett konventionsskyddat 
intresse. Klart är dock att ett skönsmässigt utrymme finns för staterna när 

304 Harris, O’Boyle och Warbrick, s. 700.  
305 Det belgiska språkmålet, (I.B.) para. 5. 
306 Jmfr. Human rights files No. 17, s. 29.  
307 Human rights files No. 17, s. 30.  
308 Human rights files No. 17, s. 29-30. 
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det gäller det sätt på vilket den positiva skyldigheten ska infrias. Principen 
om proportionalitet och ett effektivt rättsskydd får dock aldrig frångås med 
hänvisning till detta utrymme.309

 
  

Det faktum att staternas skönsmässiga bedömningsutrymme i konventions-
sammanhang kan komma att variera stort p.g.a. den principiella skillnaden 
mellan positiva och negativa rättigheter, föranledde en av domstolens 
ledamöter i Sahin-fallet att rikta kritik mot majoritetens argumentation. 
Kritiken tog sikte på det förfarande genom vilket man analogvis applicerat 
samma resonemang som använts för att berättiga en inskränkning i artikel 9, 
för att berättiga en inskränkning i rätten till utbildning.310 Domare Tulkens 
menar att andra hänsyn, än vad som tagits med anledning av artikel 9, blir 
relevanta vid proportionalitetsbedömningen i fråga om brott mot rätten till 
utbildning. På de områden där staterna tillerkänts en vid skönsmån har 
Europadomstolen historiskt sett nämligen underlåtit att tillämpa den del av 
proportionalitetsprincipen som ställer krav på att åtgärden i fråga måste ha 
utgjort det minst ingripande alternativet.311 Hade domstolen i enlighet med 
Tulkens uppfattning noterat att den negativa formuleringen i artikel 2 
medför ett mycket mindre skönsmässigt utrymme för staten än vad som är 
fallet med religionsfriheten i artikel 9, hade det varit påkallat att även utreda 
om mindre ingripande åtgärder kunde vidtagits för att säkerställa efterlevnad 
av slöjförbudet. Vid ett sådant enligt Tulkens mer korrekt förfarande torde 
domstolen ha kommit till slutsatsen att förbudet i fråga utgjorde ett brott 
mot artikel 2 eftersom inga mindre ingripande åtgärder, såsom t.ex. 
medling, vidtogs för att så långt som möjligt säkra klagandens rätt till 
utbildning.312

 
  

Oavsett vilken uppfattning man har gällande det skönsmässiga utrymmet är 
det oomtvistat att inskränkningen i fråga måste uppfylla vissa generella krav 
för att den aktuella rättigheten ska bli effektiv och meningsfull. För att en 
inskränkning ska godtas av domstolen, som i sista hand har att självständigt 
avgöra dess förenlighet med EKMR, krävs därför även gällande artikel 2 att 
denna är förutsebar för berörda parter och att den har ett berättigat syfte. När 
det gäller det sistnämnda kravet har dock domstolen uttalat att till skillnad 
från vad som är fallet med de fri- och rättigheter som räknas upp i artikel 8-
11, finns det gällande rätten till utbildning ingen uttömmande lista över 
legitima ändamål som kan berättiga en inskränkning i denna rätt, varför 
även andra hänsyn än vad som framgår av andra stycket i artikel 8-11 torde 
kunna aktualiseras gällande artikel 2.313

 

  Domstolen exemplifierar dock inte 
vilka andra hänsyn som skulle kunna godtas som legitima under artikel 2 
första tilläggsprotokollet, vilket lämnar frågan öppen för framtiden. 

                                                
309 Jmfr. Human rights files No. 17, s. 29-30. 
310 Sahin mot Turkiet, Skiljaktig mening av domare Tulkens, paras. 16-17.  
311 Jmfr. avsnittet ”proportionalitet” under 5.1.2.2.  
312 Sahin mot Turkiet, Skiljaktig mening av domare Tulkens, paras. 16-17.  
313 Sahin mot Turkiet, para. 154.  
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6 Praxis rörande slöja i skolan 
Den reella innebörden av de i uppsatsen aktuella rättigheterna kan svårligen 
förstås om man inte också beaktar den praxis som utvecklats på området. I 
det närmaste följer en rättfallsgenomgång av de fall där någon form av slöja 
i skolan varit uppe för bedömning. Rättsfallen avhandlas var för sig nedan 
och sakomständigheterna återges endast översiktligt. En kort redogörelse för 
domstolarnas bedömning och slutsatser i fallen företas även under detta 
avsnitt.  
 
I genomgången tas ett fall från FN:s människorättskommitté upp.314

 

 Målet 
handlar förvisso om eventuell kränkning av artikel 18 i ICCPR, men då 
denna är snarlik stadgandet om religionsfrihet i artikel 9 i EKMR finns det 
anledning att uppmärksamma fallet. I svenska domstolar finns ingen praxis 
av något större värde för den fråga som är föremål för denna uppsats. De 
rättsfall som finns gällande religiös klädsel har endast berört arbetslivet och 
i dessa fall görs bedömningen inte utifrån EKMR:s reglering. I stället har 
man avgjort fallet utifrån arbetsrättsliga principer. Vad specifikt gäller 
frågan om heltäckande slöja har Europadomstolen aldrig prövat ett sådant 
fall. Det finns dock exempel på avgöranden från engelska domstolar som är 
av intresse när det kommer till denna typ av slöja. I dessa fall tillämpade och 
hänvisade domstolen uttryckligen till bestämmelserna i EKMR i den 
nationella prövningen. Att dessa exempel ur praxis från nationella domstolar 
används är påkallat särskilt med tanke på att praxis kring olika former av 
slöja i skolan är starkt begränsad.  

Nämnas ska också att en del praxis kan anses ha blivit obsolet till viss del 
p.g.a. att nya synsätt och uppfattningar kommit till uttryck i efterkommande 
rättsfall. För att man ska kunna få en helhetsbild av hur man bedömt och 
resonerat kring dessa rättigheter över tid är det dock viktigt att inte utelämna 
denna praxis. Då domstolarna tenderat att fokusera på vitt skilda aspekter 
för att lösa en och samma fråga, är det intressant att även undersöka 
principer ur den praxis som av många anses överspelad i och med nya 
avgöranden. Eftersom den sparsamma praxis som finns är mycket 
kasuistisk, är det också högst tveksamt om några säkra konklusioner kan 
dras endast vid ett studium av senare praxis. Denna genomgång är således 
av betydelse för slutsatsen.  

                                                
314 Även kallat HRC (human rights committee). Enligt ett tilläggsprotokoll till konven-
tionen kan nu kommittén ta emot individuella klagomål.  
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6.1 Europadomstolen och kommissionen 

6.1.1 Karaduman mot Turkiet – Vägran att 
utfärda examensbevis då student iförd 
huvudduk på bifogat foto  

Detta fall gällde en kvinnlig student, vid namn Senay Karaduman, som 
studerade vid ett statligt sekulariserat universitet i Turkiet.315 1988 ansökte 
Karaduman om examensbevis och för att ett sådant skulle kunna utfärdas 
krävdes att man bifogade ett foto till sin ansökan. Då hon lämnade in ett foto 
där hon bar huvudduk fick hon skriftligt besked om att examensbevis inte 
kunde utfärdas. Anledningen till detta var att universitetets interna regler, 
vilka utfärdats i december 1982, bl.a. förbjöd studenterna att bära huvud-
bonader. Karaduman erbjöds dock att utfå sitt ansökta examensbevis om 
hon lämnade in ett foto där hon inte bar huvudduk.316 Detta accepterades 
dock inte av Karaduman eftersom användandet av huvudduk enligt henne 
var religiöst påbjudet och det följaktligen var emot hennes tro att inte täcka 
huvudet.317 Skolans beslut överklagades sedan till Ankaras förvaltnings-
domstol, där Karaduman hävdade att detta kränkte hennes religionsfrihet. 
Hon hade dock inte framgång i domstolen och fallet kom till slut under 
statsrådets prövning. Här fann man, med hänsyn till tidigare praxis, ingen 
anledning att ändra underinstansens beslut. Tidigare samma år hade 
dessutom landets författningsdomstol fastslagit att en regel som tillåter 
bärandet av huvudduk är okonstitutionell, eftersom den går emot den 
grundlagsstadgade principen om sekularism.318

 
  

Karaduman sökte slutligen upprättelse i kommissionen där hon hävdade att 
beslutet utgjorde en kränkning av religionsfriheten i artikel 9 EKMR.319 
Hennes ansökan avvisades dock då talan ansågs vara uppenbart ogrundad.320 
Kommissionen uttalade nämligen att genom att frivilligt skriva in sig på ett 
sekulärt universitet accepterar man automatiskt de regler som gäller för 
universitetets studenter. På detta sätt samtycker studenten till att följa 
gällande ordningsregler, vilka i fallet bl.a. förbjöd huvudbonad. Kom-
missionen fäste även stor vikt vid den negativa religionsfriheten genom det 
faktum att andra studenter kunde komma att påverkas om huvudduken 
tilläts.321 Då det indirekta samtycket till den ifrågavarande ordningsregeln 
av kommissionen gavs rättslig bindande verkan, kunde det inte bli fråga om 
någon inskränkning av religionsfriheten enligt 9(1) EKMR.322

 
  

                                                
315 Kommissionen nr 16278/90, beslut 3 maj 1993, D.R. 74 s 93. 
316 Karaduman mot Turkiet, s. 103.  
317 Ibid s. 104 samt 107.  
318 Ibid s. 103-104.  
319 Ibid s. 104.  
320 Ibid s. 109.  
321 Ibid s. 108.  
322 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 13.  
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6.1.2 Leyla Sahin mot Turkiet – Avstängd från 
universitet då hon bar huvudduk 

Detta fall handlade om en kvinnlig turkisk student vid namn Leyla Sahin.323 
Sahin kom från en traditionell och praktiserande muslimsk familj och ansåg 
att bärandet av den islamiska huvudduken var en religiös plikt. Den 26 
augusti 1997 skrev Sahin in sig på ett universitet i Istanbul för att fortsätta 
sina medicinstudier som hon påbörjat fyra år tidigare vid ett annat 
universitet i Bursa. Under samtliga fyra år som hon studerade på 
universitetet i Bursa bar hon huvudduk. Den 23 februari året därpå 
utfärdades ordningsregler för hur studenterna fick gå klädda på universitetet 
i Istanbul. Ordningsreglerna innebar bl.a. att studenter med huvudduk var 
tvungna att ta av sig denna under lektionstid och i samband med 
examination. I mars nekades Sahin tillträde till skriftlig examination med 
hänvisning till att hon bar huvudduk. Av samma anledning vägrade 
universitetet Sahin att registrera sig på kurser hon sökt och nekade henne 
tillträde till undervisningen.324 Fakulteten utfärdade även en varning till 
Sahin för att hon inte följt ordningsreglerna. Slutligen blev hon avstängd 
från universitetet under en hel termin, bl.a. för att ha deltagit i protester mot 
det aktuella förbudet. Sahin ansökte om att få avstängningen upphävd av 
förvaltningsdomstolen i Istanbul. Domstolen avvisade dock hennes talan 
med hänvisning till att beslutet inte kunde anses vara lagstridigt. Kort 
därefter lämnade Sahin Istanbul för att i stället fullfölja sina studier i 
Wien.325 Efter att saken tagits upp av de nationella domstolarna hamnade 
fallet slutligen på Europadomstolens bord. Här hävdade Sahin att hennes 
rättigheter enligt Europakonventionens artikel 9 hade kränkts då hon 
förbjudits att bära huvudduk på universitetet. Hon påstod dessutom, inter 
alia, att hennes rätt till utbildning, enligt artikel 2 tilläggsprotokoll 1, hade 
kränkts på ett oförsvarligt sätt.326

 
 

Europadomstolen fann i liten kammare att det inte var fråga om någon 
konventionskränkning. Domen överklagades och togs sedan upp av 
domstolen i stor kammare.327 Domstolen noterade här att restriktioner på 
bl.a. bärandet av huvudduk hade ett starkt stöd i turkisk rättspraxis och då 
den turkiska författningsdomstolen hade uttalat att ett tillåtande av religiöst 
motiverade huvudbonader i skolan stred mot grundlagen, kom man fram till 
att skolans förbud hade stöd i lag.328

                                                
323 Appl. No. 44774/98, Judgement of 10 November 2005. 

 Man uttalade dessutom att bärandet av 
huvudduk var oförenligt med vissa fundamentala principer i Turkiet, 
däribland principen om sekularitet och jämlikhet. P.g.a. att det aktuella 
förbudet bl.a. syftade till att skydda andra personers fri- och rättigheter fann 
man även att åtgärden hade ett legitimt syfte. Även nödvändighetsrekvisitet 
i 9(2) befanns uppfyllt eftersom en tillåtande inställning till slöjan, vilken 
kunde ses som en symbol för det politiska islam, riskerade att bana väg för 

324 Sahin mot Turkiet, paras. 14-17.  
325 Ibid paras. 22-28.  
326 Ibid paras. 1-3.  
327 Ibid paras. 8-10.  
328 Ibid paras. 92 samt 98.  
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politiska extremister.329 Då förbudet kunde berättigas i enlighet med 9(2) 
ansåg Europadomstolen att ingen kränkning av Sahins religionsfrihet hade 
ägt rum.330 De hänsyn som ledde till att det inte kunde bli fråga om någon 
kränkning av religionsfriheten, togs av domstolen även till intäkt för 
slutsatsen att inte heller någon kränkning av rätten till utbildning kunde bli 
aktuell.331

 
  

6.2 FN:s människorättskommitté 

6.2.1 Hudoyberganova mot Uzbekistan – 
Avstängd från kurs då hon bar huvudduk 

Fallet rör klaganden Raihon Hudoyberganova, som sedan 1995 hade 
studerat på en statlig språkinstitution i Uzbekistans huvudstad Tashkent.332 
Då Hudoyberganova var en praktiserande muslim och önskade leva i 
enlighet med de religiösa påbud som föreskrivs för muslimska kvinnor, 
började hon bära en hijab cirka ett år efter att hon påbörjat sina studier. 
Under 1997 började institutionen enligt Hudoyberganova alltmer att 
inskränka studenternas möjligheter att utöva sin tro, bl.a. stängdes flera av 
skolans bönerum ner. Efter att studenterna protesterat mot dessa åtgärder 
började skolledningen att uppmana de studenter som bar hijab att lämna sina 
kurser på skolan, för att i stället fortsätta utbildningen på det islamiska 
institutet i staden.333 Eftersom Hudoyberganova trots påtryckningar ständigt 
avslog erbjudandet om att byta skola, blev hon i januari 1998 informerad om 
att skolan antagit nya regler vilka förbjöd bärandet av religiös klädsel i 
skolan. I sitt klagomål till FN:s människorättskommitté uppgav Hudoyber-
ganova att hon efter uppmaning skrev under de nya reglerna, men att hon 
”disagreed with the provisions which prohibited students from covering 
their faces” [min kursivering].334 Eftersom klaganden fortfarande bar sin 
hijab i februari, stängdes hon av från sin dåvarande kurs, och fick beskedet 
att hon var välkommen tillbaka endast om hon tog av sig sin hijab.335 En 
månad senare stängdes hon av från universitetet, bl.a. med hänvisning till 
hennes underlåtenhet att följa skolans regler. Beslutet om avstängningen 
kunde dock upphävas om hon ändrade sig angående sin hijab.336

                                                
329 Sahin mot Turkiet, paras. 115-116.  

 FN:s 
människorättskommitté, som hade att pröva förbudet utifrån artikel 18 i 
ICCPR, drog slutsatsen att en kränkning förelåg. Eftersom avvisandet av 
klaganden baserats på universitetets interna bestämmelser ansåg kommittén 
att det inte fanns något lagstöd för förbudet. Motparten hade heller inte 

330 Ibid paras. 122-123.  
331 Ibid paras. 157-162.  
332 Raihon Hudoyberganova v. Uzbekistan, Communication No. 931/2000, U.N. Doc. 
CCPR/C/82/D/931/2000 (2004).   
333 Ibid para. 2.1.  
334 Ibid para. 2.3. Svarandestaten uppger likaledes att ordningsreglerna innebar att studen-
terna var ”forbidden to circulate with the face covered (with a hijab)” Ibid para. 4.2.   
335 Ibid paras. 2.2-2.3.  
336 Ibid para. 2.4.  
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åberopat något särskilt syfte med förbudet och därmed inte heller visat att 
detta var nödvändigt. Av denna anledning betonade man dock att liknande 
inskränkningar inte per automatik skulle resultera i en kränkning av artikel 
18.337

 
 

6.3 Exempel ur engelsk praxis där EKMR 
tillämpats nationellt 

6.3.1 Shabina Begum – Nekad bära jilbab i 
skolan 

I detta rättsfall338 hade den muslimska tonårsflickan Shabina Begum 
kommit till skolan iklädd en s.k. jilbab.339 Eftersom nästan 80% av skolans 
elever var muslimer tillät skolan eleverna att bära en s.k. shalwar kameez 
som en del av skoluniformen.340 Även Begum hade burit denna innan hon 
bestämde sig för att byta till en jilbab. Anledningen till bytet var att hon 
ansåg att jilbaben stämde bättre överens med de klädkrav som föreskrevs för 
mogna kvinnor. När Begum kom till skolan iförd detta avsevärt mer 
täckande plagg nekades hon tillträde till skolområdet, p.g.a. att hon inte 
längre uppfyllde kraven på skoluniform.341 Begum och hennes familj 
överklagade beslutet till en representant för skolledningen, med hänvisning 
till att hennes rättigheter hade kränkts.342 Trots Begums kritik av beslutet 
framkom att skolan tidigare hade gjort många ansträngningar för att anpassa 
skolgången så att studenternas religiösa övertygelser så långt som möjligt 
skulle respekteras. Man hade bl.a. tagit fram ett flertal alternativ till 
skoluniformen, för att tillmötesgå studenternas önskningar om att bära 
religiös klädsel.343 Eftersom Begums jilbab bröt mot skolans klädregler, 
vilka enligt skolan var mycket viktiga för att skapa enighet och främja 
fridfull samvaro mellan olika religiösa grupper, upprätthöll skolan det 
tidigare beslutet.344

 
  

Begums familj, som ansåg att skolans beslut var att anse som avstängning, 
bestämde sig sedan för att söka upprättelse i domstol. Familjens talan 
ogillades i den engelska Appellationsdomstolen och efter överklagan togs 
fallet slutligen upp av högsta instans.345

                                                
337 Raihon Hudoyberganova mot Uzbekistan, para. 6.2.  

 Samtliga domare i Överhuset ansåg 
att skolan hade agerat korrekt, men domstolen var splittrad i frågan om 

338 R (on the application of Begum) v. Headteachers and Governors of Denbigh High 
School, [2006] UKHL 15 (Eng.).  
339 Begum, para. 10.  
340 Begum, paras. 3 samt 6.  
341 Ibid paras. 9-10.  
342 Ibid para. 12.  
343 Ibid paras. 7-8.  
344 Ibid paras. 16 samt 18.  
345 Ibid paras. 1 samt 12. Innan reformen 2009 var Överhuset (eng: House of Lords) 
Storbritanniens och Nordirlands högsta instans i brott- och tvistemål. 
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tillämpligheten av artikel 9. Tre av de fem domarna ansåg att de fakta som 
förelåg i fallet föll utanför tillämpningsområdet i artikel 9.346 De resterande 
två domarna ansåg däremot att artikel 9 var tillämplig på Begums talan. 
Man drog dock slutsatsen att inskränkningen i klagandens religionsfrihet var 
berättigad enligt förutsättningarna i 9(2) och att det därmed inte förelåg 
någon kränkning av artikel 9.347

 
 

6.3.2 X mot skolan Y – Nekad bära niqab i 
skolan 

I detta fall hade en 12-årig muslimsk flicka nekats att bära sin niqab i 
skolan.348 Flickans tre systrar som tidigare gått på samma skola hade alla 
tillåtits att bära niqab. Skolan hade dock senare reviderat sina regler 
gällande detta klädesplagg och niqaben godtogs därefter inte längre som 
skoluniform. Skolan försökte dock tillmötesgå flickan och kraven från 
hennes familj på annat sätt. Skolan erbjöd flickan hemundervisning och åtog 
sig även att hjälpa familjen med att finna en annan skola där hon tilläts bära 
den aktuella klädseln. Familjen avvisade dock dessa försök från skolans sida 
och förde upp saken i High Court, som också kom att bli den enda instansen 
att pröva fallet.349

 
  

I domstolen hävdade familjen att skolan, genom att neka bärandet av niqab, 
hade kränkt flickans religionsfrihet enligt artikel 9 EKMR. Skolledningen 
bemötte stämningen genom att framhålla att begränsningen motiverats av 
pedagogiska skäl och att man inte haft för avsikt att diskriminera någon 
särskild religion.350 Domstolen ansåg att artikel 9 visserligen ägde 
tillämpning men att klagandens rättigheter enligt detta stadgande inte hade 
inskränkts. Anledningen till att ingen inskränkning ansågs föreligga var att 
klaganden kunde ha accepterad erbjudandet om att börja på en annan skola. 
Domstolen noterade också att även om det hade varit fråga om en 
inskränkning av artikel 9(1), hade denna kunnat berättigas under artikel 
9(2).351

                                                
346 Javier García Oliva, Religious symbols in the classroom: A controversial issue in the 
United Kingdom, s. 888-889. 

 

347 Begum, paras. 41 samt 93-94.  
348 X v. Headteachers and Governors of Y School. [2007] EWHC (Admin) 298 (Eng.).  
349 X mot skolan Y, paras. 2-4.  
350 Se Ibid paras. 22 (a), 64 (a)(iii) samt 83.  
351 Ibid paras. 39 samt 100.  
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7 Analys och slutsatser 
Utgångspunkten för detta arbete har varit fallet Alia Khalifa. Khalifa, som 
bär niqab, fick veta att sådan klädsel inte tilläts i skolan och att hon kunde 
välja mellan att ta av sig niqaben i samband med undervisning eller avbryta 
sina studier. Efter att en anmälan om diskriminering gjorts, lät dock 
Västerorts vuxengymnasium Khalifa gå kvar i skolan i väntan på DO:s 
beslut. Då detta beslut dragit ut på tiden har Khalifa redan hunnit avsluta sin 
utbildning. I praktiken blev det därför aldrig fråga om någon avstängning 
och DO kommer förmodligen därför in casu finna att missgynnande-
rekvisitet i Diskrimineringslagen inte kan anses uppfyllt. Diskussion och 
slutsats utgår därför i stället från den hypotetiska situationen att Khalifa de 
facto blev avstängd från skolan p.g.a. sin niqab.  
 
Tillämpligheten av artikel 9 
 
Den islamiska huvudduken är ett exempel på ett religiöst och kulturellt 
betingat plagg som numera sällan skapar några rubriker eller ger upphov till 
några stora kontroverser i det svenska samhället. Huvudduken är accepterad 
i Sverige352 och enighet torde råda om att denna huvudbonad, till skillnad 
från niqaben,353 är en klädsel som påbjuds inom den islamiska tron.354

 

 Att 
islam är en religion inom ramen för 9(1) och att huvudduken är en sådan 
religiös sedvänja som skyddas i artikel 9 kan man tycka att det inte heller 
torde råda några tveksamheter kring.  

Frågan om en viss symbol är religiös eller inte är dock av mindre betydelse 
när det kommer till spörsmålet om individens rättighet att bära denna synligt 
i offentliga sammanhang. Symbolens religiösa koppling kan sägas endast 
vara subsidiär till frågan om vad som kan räknas som utövande av 
religionsfriheten, vilket enligt ordalydelsen krävs för att artikel 9 över 
huvud taget ska bli tillämplig. Som exempel kan tas Karaduman-fallet. I 
detta fall nekades klaganden utfärdande av examensbevis, med hänvisning 
till att hon på det foto hon lämnat in bar huvudduk, vilket inte tilläts på 
skolan. Mindre intressant var huruvida huvudduken i sig var religiöst 
betingad. Det relevanta var i stället om klaganden, genom att framträda 
iklädd huvudduk på sitt examensbevis, kunde anses utöva sin religion. Detta 
ansågs inte vara fallet.  
 

                                                
352 Jmfr. med DO:s yttrande på s. 6 i Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613.  
353 En egyptisk författningsdomstol har i ett fall uttalat att det inte finns några indikationer i 
Koranen på att en kvinna måste gå heltäckt. Manisuli Ssenyonjo, The Islamic Veil and 
Freedom of Religion, the Rights to Education and Work: A Survey of Recent International 
and National Cases, s. 26.   
354 I Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613 uttalar Jan Samuelssons på s. 5 att ”Så gott som 
alla koranlärde är överens om att kvinnan enligt islam skall bära slöja/schal (hijab på 
arabiska)”. 
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När det gäller niqaben är det därför knappast meningsfullt att diskutera dess 
religiösa koppling.355

 

 Detta gäller särskilt som dylik religiös klädsel genom 
bl.a. Sahin-fallet ansetts ha fått en särställning inom ramen för artikel 9 och 
dels för att praxis visar att det inte ankommer på domstolen att uttala sig om 
legitimiteten eller rimligheten av en viss religiös sedvänja. Efter Sahin-fallet 
kan man också med fog anta att Europadomstolen inte har för avsikt att ge 
sig in i en dylik diskussion. I Sahin konstaterar domstolen initialt att 
klaganden har uppfattningen att den aktuella klädseln är en religiös symbol 
och att bärandet av denna följaktligen enligt klaganden utgör religions-
utövning enligt artikel 9. Domstolen fortsätter sedan sin bedömning under 
antagandet att bärandet av huvudduken är ett sådant utövande som åtnjuter 
skydd under artikel 9.  

Slutsatsen blir att det inte spelar någon roll om niqaben de facto är religiöst 
motiverad, så länge Khalifa själv hävdar att så är fallet. Domstolen kommer 
i stället med största sannolikhet avgöra fallet under artikel 9(2) och den 
gängse uppfattningen om huvuddukens ställning som religiöst obligatorium 
blir över huvud taget inte relevant. Motståndare respektive förespråkare av 
niqaben såväl som andra tyckare gör sig därför inte besvär att, inom ramen 
för en juridisk prövning, debattera denna fråga. 
 
Domstolen uttrycker aldrig explicit i Sahin-fallet att bärandet av huvudduk 
faller inom ramen för utövande av religionsfriheten i artikel 9. Då domstolen 
faktiskt undersöker förutsättningarna i andra stycket måste dock domstolen 
enligt mig, i vart fall implicit, anses ha sagt just detta. Principen om att 
sedvanor som endast motiverats eller inspirerats av religion inte skyddas av 
artikel 9 kan därför, åtminstone vad gäller religiösa symboler, anses 
överspelad med hänsyn till Sahin. Eftersom domstolen i Sahin faktiskt inte 
gör någon regelrätt prövning av huruvida förbudet utgjorde en faktisk 
inskränkning i religionsfriheten, saknas det dock tillvägagångsregler för 
efterkommande fall. Det finns därför inget direkt svar på frågan om bärandet 
av religiös klädsel alltid kommer bedömas som utövande av 
religionsfriheten inom ramen för artikel 9. Man kan dock argumentera för 
att ett sådant fastställande varken är behövligt eller önskvärt, då 
bedömningen torde bli mer stelbent och skyddsområdet snävare.  
 
Frågan huruvida huvudduken är ett religiöst obligatorium kommer därför 
även den fortsättningsvis vara obesvarad. Det är av just denna anledning 
som även annan praxis, vilken inte berört religiösa symboler, tagits upp i 
uppsatsen. Att ha viss kännedom om och förståelse för andra vanligt 
förekommande angreppssätt som figurerat i tidigare praxis har därför varit 
behövligt för att kunna föra ett givande resonemang på ett område där 
rättsläget kan uppfattas som relativt osäkert. 
 
Man kan enligt mig till viss del skönja ett mer individorienterat tillväga-
gångssätt i nyare praxis kring artikel 9. I doktrinen har man också framfört 
förhoppningar om att domstolarna i framtiden, i större utsträckning än 
                                                
355 Jmfr. Christer Hedin i Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 7: ”Det är ofruktbart att 
diskutera om ett plagg är religiöst påbjudet eller inte.” 
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tidigare, kommer beakta klagandens subjektiva inställning, vid tillämplig-
heten av artikel 9.356 Att frågan om huruvida ett visst handlande utgör 
religionsutövning eller ej alltid ska bedömas objektivt av domstolen är dock 
i min mening inget som utesluter att klagandens egen uppfattning får 
betydelse i sammanhanget.357

 

 Den objektiva bedömaren ska nämligen inte 
bedöma sedvänjan med huvudduken isolerad från sin bärare och heller inte 
utifrån någon gängse uppfattning. Huruvida det är fråga om religions-
utövning inom ramen för artikel 9 eller inte kan endast besvaras genom att 
iaktta klagandens inställning och de specifika förhållandena i det särskilda 
fallet. Det faktum att domstolen i praxis har ”antagit” att något är ett 
utövande av religionsfriheten och därmed omfattas av artikel 9, ska heller 
inte tolkas som att domstolen alltid kommer förfara på detta sätt så fort en 
klagande hävdar att det är fråga om ett sådant utövande.  

I senare praxis har man varit allt mindre benägen att ifrågasätta ”nödvän-
digheten” av vissa religiösa sedvanor. En sådan utveckling är välkommen, 
då det tidigare tillvägagångssättet innebar att dylika fall riskerade att falla 
utanför artikelns tillämpningsområde och därigenom gå miste om en 
värdefull skyddsreglering.358 Redan i tidigare praxis359

 

 föreslogs dock, som 
ett alternativ till nödvändighetstestet, att klagandens egen uppfattning om 
nödvändigheten av eller den religiösa kopplingen till en viss handling ska 
godtas av domstolen, såvida inte denna uppfattning är obefogad eller 
orimlig. På detta sätt skulle individen få en starkare roll i processen 
samtidigt som man reserverat sig för orimliga påståenden. Vid närmare 
eftertanke är en befogad fråga om Europadomstolen i bl.a. Sahin-fallet till 
viss del kan anses ha anammat detta alternativa sätt att lösa frågan om 
religionsutövningen. I Sahin antar man dock att det är fråga om 
religionsutövning snarare än att man accepterar att så är fallet. Trots denna 
modifikation blir resultatet detsamma och fokus förskjuts i stället till 
förutsättningarna i 9(2).  

Fokusskiftet från huruvida det överhuvudtaget var en inskränkning av 
religionsfriheten till huruvida inskränkningen var berättigad föranleder 
slutsatsen att man alltmer kommit att erkänna individens autonomi när det 
kommer till religionens högst personliga karaktär. Principen om att det inte 
är upp till vare sig staten eller domstolen att bedöma legitimiteten av någon 
form av religion eller tro eller utövande av densamma, upprätthålls därför i 
och med detta individorienterade förhållningssätt.360

                                                
356 Jmfr. t.ex. Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention of 
human rights, s. 120, 125 samt 132. Se även Malcolm D. Evans, s. 85.  

 Att domstolen just 

357 Jmfr. P. van Dijk och G.J.H. van Hoof s. 550, där man uttalar att en objektiv bedömning 
ofta är oundviklig. Vid tillämpningen av EKMR:s bindande rättsregler kan man nämligen 
inte utan vidare låta frågan om tillämpligheten av artikel 9 avgöras helt mot bakgrund av 
individens subjektiva uppfattning. Objektiva kriterier ska tillämpas, primärt genom att 
handlingen bedöms från en utomstående betraktares perspektiv. Enligt mig kan dock den 
utomstående betraktaren i sin bedömning ta klagandens subjektiva uppfattning till intäkt 
utan att objektiviteten åsidosätts. 
358 Malcolm D. Evans, s. 85.  
359 Valsamis mot Grekland. 
360 Malcolm D. Evans, s. 85.  
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antar och inte accepterar att det i det enskilda fallet rör sig om ett utövande 
av religionsfriheten tyder dock på att domstolen, i enlighet med förslaget 
ovan, reserverar för sig för orimliga påståenden från klagandens sida.  
 
När det gäller olika påståenden från klaganden som av domstolen, direkt 
eller indirekt kommer förklaras rimliga eller befogade, finns det anledning 
att diskutera frågan om frivillighet och varför denna inte tagits upp i texten 
kring artikel 9. En omdebatterad fråga är huruvida niqaben bärs frivilligt och 
främjar jämställdhet, eller om den påtvingats kvinnan som en symbol för 
hennes underlägsenhet gentemot mannen. Ett svar på denna fråga kan jag 
omöjligen ge och det var inte heller tanken med uppsatsen. Hos gemene 
man går åsikterna isär, men Europadomstolen kan dock knappast 
missförstås på just denna punkt. När det gäller huvudduken och andra slöjor 
där ansiktet är fullt synligt, har domstolen uttalat att denna verkar vara 
påtvingad kvinnorna och att detta är svårförenligt med principer som t.ex. 
jämlikhet mellan könen.361

 

 Mot bakgrund av detta uttalande kan man anta 
att även den heltäckande slöjan hade fått ett skeptiskt bemötande av 
domstolen.  

Samtidigt som principer såsom jämlikhet och icke-diskriminering har fått 
stor betydelse i Europadomstolens avgöranden, har domstolen också fått 
mottaga mycket kritik för de skäl man gett för att dessa grundläggande 
värden äventyrats i det enskilda fallet.362 Enligt kritikerna utgår domstolen 
felaktigt från att slöjan alltid symboliserar kvinnlig underlägsenhet och 
manlig dominans i någon form. Vissa menar nämligen att slöjan främjar 
jämställdhet och kvinnlig frigörelse eftersom den möjliggör för kvinnan att 
lämna hemmet och röra sig fritt bland främmande människor.363 Andra 
menar att trots att så till viss del må vara fallet, måste de underliggande 
strukturerna bakom slöjan bekämpas för att på sikt skapa en tillvaro där 
ingen behöver täcka sig för att kunna delta fullt ut i samhällslivet. Kvinnor 
har ansetts bära slöja p.g.a. en rad olika skäl. Slöjan kan ses som ett 
kulturellt uttryck eller ett politiskt vapen och den kan bäras för att visa 
avståndstagande från diskriminering.364

 
  

När det gäller frågan om frivillighet torde det för individen själv inte sällan 
vara svårt att veta om niqaben, eller någon annan slöja, verkligen är ett 
resultat av ett fritt val eller påtryckningar från familjen. Önskan att behaga 
familjen och leva i enlighet med vad denna anser vara religionens påbud kan 
göra att en kvinna självmant väljer att bära slöja, trots att det inte är ett 
absolut krav från familjens sida. Troligt är att motiven för att bära slöja är 
flera och att de är sammanblandade med varandra.365

                                                
361 Se Dahlab mot Schweiz, para. 1 samt Sahin mot Turkiet, para. 111.  

 Inom ramen för artikel 

362 Se t.ex. Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human 
rights, s. 2.   
363 Jmfr. Manisuli Ssenyonjo, The Islamic Veil and Freedom of Religion, the Rights to 
Education and Work: A Survey of Recent International and National Cases, s. 34.  
364 Ibid. 
365 Ibid s. 34. Jmfr. dock ibid s. 35 ang. den Parlamentariska Församlingens resolution om 
kvinnor och religion i Europa, där bl.a. uttalas att “the influence [of religion on the lives of 
women] is seldom benign:[…]”. 
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9 har det därför ingen betydelse om en kvinnas niqab inte till 100% är 
följden av ett ”fritt” val. Artikel 9 skyddar nämligen genom det positiva 
religionsfrihetsintresset även religionsutövning som delvis uppkommit som 
ett resultat av yttre påtryckningar. Skulle påtryckningarna slå över i tvång 
eller oönskad proselytism366

 

 kommer i stället den negativa religionsfriheten 
att sätta gränser. I sammanhanget är ett uttalande av Bleiberg angående 
slöjförbud inom utbildningsväsendet belysande:  

”If a woman is in a situation where she is pressured into wearing a 
headscarf, she is going to continue to wear the headscarf whether or 
not there is a ban on headscarves in the university. What will change, 
however, is her access to education.”367

 
  

Ur detta perspektiv är det meningslöst att försöka utröna om det rör sig om 
en frivillig eller påtvingad sedvana. Att som domstolen gjorde i Sahin-fallet, 
motivera en inskränkning med hänvisning till att huvudduken är ett religiöst 
påbud som verkar vara påtvingat kvinnorna och att detta påbud är svårt att 
förlika med principen om jämlikhet mellan könen, är också av denna 
anledning anmärkningsvärt. Ett sådant resonemang torde dessutom stämma 
dåligt överens med principen om att domstolen inte har att uttala sig om 
legitimiteten av en viss religiös sedvänja. Kontentan är att så länge en 
kvinna i det enskilda fallet själv anser sig bära en viss religiös klädsel 
frivilligt, är det ointressant om denna för utomstående är förkastlig ur 
jämställdhetssynpunkt och ett resultat av religiös indoktrinering.368 Det 
intressanta är i stället att hon har en rätt att göra detta och under vilka 
förutsättningar man kan inskränka denna rätt.369 Trots att principer som 
jämlikhet, icke-diskriminering och tolerans går hand i hand med EKMR, 
blir det för mig svårt att förstå hur en kvinna som önskar bära slöja, kan 
nekas detta med hänvisning till ett påstående om att hon och kvinnor 
generellt inte själva har valt att bära den. Ett sådant synsätt torde gå stick i 
stäv med den liberala frihetssyn som EKMR bygger på.370

                                                
366 Försök att få troende att konvertera till en annan religion.  

 På samma sätt 
hör ett sådant moraliskt resonemang enligt mig inte hemma i en prövning in 
casu som gäller en vuxen kvinnas rätt att i enlighet med sin religiösa 
övertygelse få bära huvudduk eller någon annan slöja på skolan. Ett 
påstående som det aktuella torde dessutom vara omöjligt att bevisa, då ingen 
annan än kvinnan själv kan svara på om slöjan är frivillig eller ett resultat av 
förtryck. I traditionsbundna kulturer där familjen utgör kvinnans 

367 Benjamin D. Bleiberg, Unveiling the real issue: evaluating the European court of 
human rights’ decision to enforce the Turkish headscarf ban in Leyla Sahin v. Turkey, s. 
163 in fine.  
368 Jmfr. Natasha Bakht s. 8 ang.  David Davis som är av åsikten att muslimer genom att 
beslöja sig riskerar att hamna i en frivillig apartheid.  
369 Jmfr. Ralph Grillo m.fl., s. 116.  
370 Se t.ex. John Stuart Mill i On Liberty där han uttalar att varje människa har friheten att 
på sitt eget sätt fullfölja sitt eget bästa, så länge man inte inkräktar på andras frihet. Man är 
själv den rätta väktaren över sin egen välfärd, både kroppsligen, själsligen och andligen. 
Mänskligheten vinner mer på att låta envar leva såsom synes honom bäst, än på att tvinga 
envar att leva såsom andra anser bäst. 
 



 - - 71 

huvudsakliga eller enda skyddsnät, kan det dessutom vara svårt att själv 
avgöra om slöjan är självvald. I dylika fall ter det sig därför ganska absurt 
att en domstol däremot tror sig kunna göra en sådan bedömning. 
 
Metoder för att utesluta en prövning under artikel 9 
 
I praxis har man begagnat sig av flera olika metoder för att utesluta en 
prövning enligt artikel 9. Nedan följer en kritisk diskussion av metoderna 
och de implikationer en tillämpning av dessa kan få. En granskning av deras 
betydelse och relevans för framtida fall företas även under detta avsnitt.  
 
När det är fråga om religiösa manifestationer kommer ofta den positiva och 
negativa religionsfriheten ställas emot varandra. Enligt ordalydelsen får 
avvägningar mellan dessa intressen göras med tillämpning av andra stycket i 
artikel 9. Av resonemanget i Karaduman-målet kan man dock få upp-
fattningen att om det negativa religionsfrihetsintresset är lika starkt som det 
positiva, utesluts helt sonika en tillämpning av artikel 9. Kommissionen 
säger dock att Karaduman inte kan anses utöva sin religionsfrihet endast 
genom att uppträda iklädd slöja på examensbeviset. Redan i detta läge borde 
kommissionen finna att artikel 9 inte är tillämplig. I stället väger 
kommissionen mellan klagandens intresse och andras negativa religions-
frihetsintresse vilket framstår som tämligen motsägelsefullt; för det fall 
Karaduman på ovan nämnda sätt inte kan anses utöva sin religionsfrihet, hur 
kan då andra studenters negativa rätt att inte bli utsatt för denna religiösa 
manifestation aktualiseras? Genom att förfara på detta sätt måste 
kommissionen implicit ha bedömt att Karadumans krav faktiskt utgjorde 
sådan positiv religionsutövning som skyddas av artikel 9. Då den negativa 
religionsfriheten genast aktualiseras i ett sådant fall måste en avvägning 
göras. Som tidigare diskuterats ska dock en sådan avvägning företas först i 
andra stycket. Kommissionen ska inte pröva om någon fått sin negativa 
religionsfrihet kränkt. I det aktuella fallet har den endast att pröva huruvida 
klagandens positiva religionsfrihetsintresse har blivit inskränkt, och för det 
fall svaret är jakande, huruvida hänsyn till negativa religionsfrihetsintressen 
kan rättfärdiga denna inskränkning.  
 
Ett annat sätt att utesluta tillämpligheten av artikel 9 är att framhålla att en 
viss inskränkning föregåtts av ett direkt eller indirekt samtycke från 
klagandens sida. I Karaduman uttalade kommissionen bl.a. att en student 
genom att skriva in sig på ett sekulärt universitet samtycker till en viss 
begränsning i friheten att utöva sin religion. Kommissionen uttalar som 
framgått att ett examensbevis endast är till för att legitimera personen i fråga 
och att det kan inte användas av den personen för att utöva sin religion. 
Kommissionen uttalar att vissa regler, vilka samtycks till genom att en 
person frivilligt skriver in sig på universitetet, har instiftats för att 
säkerställa respekt för andra personers fri- och rättigheter. På vilket sätt ett 
examensbevis, som i sig inte kan användas för religionsutövning, 
föreställandes en person med huvudduk, skulle utgöra ett hot mot andra 
personers fri- och rättigheter framgår dock inte av kommissionens reso-
nemang.  
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Karaduman-fallet kan därför tolkas på flera olika sätt. Kommissionen kan ha 
haft för avsikt att fastställa att i dylika fall, där artikel 9 förvisso äger 
tillämplighet p.g.a. en företagen begränsning i ett positivt religionsfrihets-
intresse, kan rätten att åberopa artikel 9 ha bortfallit om ett giltigt samtycke 
till den aktuella regeln givits. Fallet kan även tolkas som att när ett positivt 
och negativt religionsfrihetsintresse ställs emot varandra kan dessa komma 
att ta ut varandra, vilket utesluter en tillämpning av artikel 9. För det fall den 
senare tolkningen är korrekt kan man fråga sig om denna verkligen ligger i 
linje med hur det från början var tänkt att liknande intressemotsättningar 
skulle lösas. Ett sådant förfaringssätt är också långt ifrån invändningsfritt. 
En uppenbar risk är att principiellt viktiga fall rörande religionsfriheten 
aldrig blir föremål för sakprövning i Europadomstolen, vilket kan få till 
följd att konventionsrättigheten urholkas. I fall där ett visst förbud eller viss 
begränsning av religionsfriheten uppenbart saknar lagstöd, skulle ett förbud 
då ändå kunna upprätthållas om man utesluter tillämpning av artikel 9 
genom att spela ut intressena mot varandra. Då liknande resonemang inte 
har någon motsvarighet i efterkommande praxis kan man anta att den 
förstnämnda tolkningen ligger närmare sanningen. Om man jämställer 
studentrelationen med en anställningssituation när det gäller frågan om 
samtycke, kan tänkas att tanken på att avtala bort en mänsklig rättighet blir 
mer tolererbar. Då detta synsätt har ett visst stöd i efterkommande praxis 
rörande EKMR torde man kunna anta att en student eller elev med bindande 
verkan i vissa fall kan avsäga sig rätten att åberopa det skydd som föreskrivs 
i artikel 9.371

 
  

Förutom exempel från engelska domstolar kan nämnas att även domstolen i 
Sahin-fallet tog upp frågan om samtycke. Trots att fallet löstes genom en 
direkt undersökning av förutsättningarna i 9(2) påpekar man nämligen att 
det vore orealistiskt att tro att klaganden varit omedveten om de regler 
rörande religiös klädsel som gällde på universitetet. Eftersom hon måste ha 
blivit informerad om gällande klädregler var konsekvenserna förutsebara för 
klaganden. Trots detta valde hon att bära sin huvudduk på universitetets 
område.372

 

 Domstolens uttalande i denna del tyder på att principen om 
samtycke inte haft en helt obetydlig roll i fallet, även om detta 
huvudsakligen avgjordes på andra grunder. Då domstolen kom fram till att 
förbudet i fråga var föreskrivet i lag kan erinran om Sahins förmodade 
vetskap om reglerna också ha tjänat som argument för att lagen i fråga varit 
förutsebar för henne. Som tidigare framgått kan nämligen en viss 
inskränkning aldrig anses föreskriven i lag om förbudet inte varit förutsebart 
för dem som kan komma att drabbas av det. En sådan tolkning stämmer 
dessutom väl överens med domstolens resonemang från 2008 i Dogru mot 
Frankrike, där samtycket togs till intäkt för att förbudet kunde anses vara 
föreskrivet i lag.  

I Sahin-fallet kom även det s.k. omöjlighetstestet att omnämnas i en 
skiljaktig mening. Detta test, vilket först kom till uttryck i Cha’are Shalom 
VE Tsedek mot Frankrike, innebär i princip att en kränkning av artikel 9 
                                                
371 Ralph Grillo m.fl., s. 275. 
372 Sahin mot Turkiet, para. 160.  
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endast kan aktualiseras om den ifrågavarande inskränkningen eller förbudet 
omöjliggör för klaganden att utöva sin religion på föreskrivet sätt. I Sahin-
fallet anmärkte domare Tulkens att man genom att villkora Sahins tillgång 
till studierna med att hon tog av sig sin huvudduk och vägra tillträde till 
universitetet för det fall hon skulle underlåta att rätta sig efter dessa villkor, 
tvingade klaganden att lämna landet för att istället slutföra studierna i Wien. 
Klaganden hade inget annat alternativ eftersom det aktuella kravet kom att 
omöjliggöra hennes religionsutövning och följaktligen även hennes fortsatta 
utbildning, på det nationella universitetet. Tulkens anmärker att i fallet 
Cha’are Shalom VE Tsedek var existensen av andra alternativ för att erhålla 
s.k. glattkött en faktor som togs till intäkt för att det inte skett någon 
kränkning av artikel 9.373

 

 Tulkens verkar göra ett motsatsslut av detta där 
hon menar att om det inte kan bli fråga om en kränkning om det finns andra 
alternativ för religionsutövningen, måste det bli fråga om en kränkning om 
andra alternativ saknas.  

Att omöjlighetstestet på detta sätt skulle innebära att en kränkning är för 
handen så fort en viss religionsutövning omöjliggörs, kan dock ifrågasättas. 
Mer sannolikt är att Cha’are Shalom VE Tsedek-domen ska tolkas som så 
att när andra alternativ står till buds som möjliggör religionsutövning på det 
sätt som föreskrivs, kan det inte bli fråga om en kränkning. Då klaganden i 
fallet kunde komma i åtnjutande av glattkött på flera andra sätt än genom att 
själv utföra rituell slakt, var det inte fråga om någon inskränkning i 
religionsfriheten. Hade man dock funnit att den rituella slakten, vilken i sig 
är en sedvänja som skyddas av artikel 9,374

 

 var det enda sättet på vilket 
sekten kunde få tag på det ifrågavarande köttet, hade det varit fråga om en 
inskränkning i artikel 9. Därmed är dock inte sagt att omöjligheten hade 
resulterat i en konstaterad kränkning av samma artikel. Ty även om man 
fastställt att en inskränkning i denna rättighet har ägt rum, kvarstår 
fortfarande möjligheten att berättiga denna i enlighet med 9(2). Faktum är 
att domstolens tillvägagångssätt, jämfört med om omöjlighetstestet hade 
tillämpats, varken gjorde till eller från i fråga om det slutgiltiga resultatet. 
Hade domstolen till fullo använt sig av resonemanget i Cha’are Shalom VE 
Tsedek hade man troligtvis också kommit fram till att det var fråga om en 
inskränkning, varvid andra stycket måste undersökas. Att domstolen i stället 
gick direkt på stycke 2 genom att antaga att en inskränkning hade ägt rum, 
försämrade därför inte Sahins utsikter till framgång i målet. I min mening 
var därför Tulkens påpekande i denna del obehövligt.  

Även i det engelska fallet X mot skolan Y använde man sig av ett slags 
omöjlighetstest för att lösa frågan om huruvida det skett en inskränkning i 
rätten till religionsutövning. Trots att detta fall avgjordes så sent 2007 kan 
man diskutera om domstolens slutsats verkligen är och bör vara 
prejudicerande för liknande fall. Detta p.g.a. att domstolen i fråga kom att 
bli enda instans att pröva målet och att dess avgörande innebar en ändring 
av tidigare praxis i Begum-fallet. Med hänsyn till detta drar jag slutsatsen att 
en tillämpning av artikel 9 i Khalifas fall sannolikt inte skulle kunna 
                                                
373 Sahin mot Turkiet, Skiljaktig mening av domare Tulkens, para. 17.  
374 Cha’are Shalom VE Tsedek mot Frankrike, para. 74.  
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uteslutas oaktat att det möjligen funnits andra alternativa skolor med 
tillåtande inställning till niqab, som hon kunde studerat på.  
 
I det engelska Begum-fallet, vilket avgjordes i högsta instans år 2006, 
uppställdes två krav för att en tillämpning av artikel 9 ska kunna uteslutas. 
Enligt den regel som då utformades och som kommit att kallas the specific 
situation rule, är det inte tillräckligt att det finns andra alternativ för att 
utföra religionsutövningen. För att tillämpning av artikel 9 ska kunna 
uteslutas krävs dessutom att inskränkningen föregåtts av ett giltigt samtycke 
från klagandens sida.  
 
Jämfört med andra regler som begagnats för att avgränsa artikel 9, torde 
denna regel vara att föredra ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då två hinder 
måste passeras innan man kan utesluta en tillämpning av regleringen i 
artikel 9. Regeln torde dessutom förhindra sådana godtyckliga inskränk-
ningar som kan komma att tillåtas under omöjlighetsregeln. Vid en 
tillämpning av denna regel skulle nämligen en skola i princip utan vidare 
godtyckligt kunna förbjuda huvudduk, så länge en närliggande och likvärdig 
skola tillåter eleverna att bära dylika plagg. Specific situation rule torde 
dessutom förta en del av det betänkliga med samtyckesregeln, att man med 
bindande verkan kan avsäga sig rätten att åberopa en mänsklig rättighet.  
 
Att samtyckesprincipen och the specific situation rule fortfarande kan ha 
viss relevans är dock i princip utan betydelse i Khalifa-fallet. Av de 
handlingar som inkommit till DO att döma är det nämligen ostridigt att 
Khalifa fick kännedom om reglerna först efter kursstart. Hon kan därför inte 
ansetts ha givit något, varken direkt eller indirekt, samtycke till 
förbudsregeln. Med hänsyn till domstolens tillvägagångssätt i Sahin kan 
man dock anta att även om Khalifa haft kännedom om förbudet mot 
heltäckande slöja redan innan hon började studera, hade Europadomstolen 
troligtvis antagit att artikel 9 var tillämplig, varvid ett upprätthållande av 
förbudet hade fått ske inom ramen för 9(2).  
 
Att anta att en viss åtgärd är en inskränkning i religionsfriheten eller rätten 
till utbildning och sen undersöka denna under 9(2) är också enligt mig ett 
välkommet tillvägagångssätt som torde vara mer rättssäkert än alla ovan 
nämnda principer. Självklart kan finnas goda samhällsekonomiska skäl 
såväl som effektivitetsskäl för att tillskriva samtycke bindande verkan och 
för att i enlighet med omöjlighetsprincipen neka en student att gå på en 
särskild skola. Men med tanke på hur grundläggande de mänskliga fri- och 
rättigheterna är, kan man dock fråga sig om det är särskilt önskvärt att kunna 
avtala bort dessa eller göra dessa rättigheter beroende av om det finns andra 
skolor i närheten där man kan utöva sin religion. Om sådana förbehåll är 
godtagbara, varför togs de inte med i konventionstexten? Av denna 
anledning är min förhoppning att dessa principer som utvecklats i tidigare 
praxis, med hänsyn till Sahin-fallet numera hör till det förgångna. 
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Förutsättningar som kan berättiga en inskränkning i religionsfriheten  
 
När domstolen väl kommit fram till att det handlande eller den sedvänja 
som är uppe för bedömning skyddas av artikel 9 och det följaktligen de 
facto föreligger en inskränkning av religionsfriheten, återstår att undersöka 
om denna på något sätt kan berättigas enligt andra stycket. Det första kravet 
som uppställs här är att inskränkningen måste vara föreskriven i lag. Som vi 
sett avses med ”lag” inte endast lag i gängse mening. Lag kan även vara den 
praxis som utvecklats genom domstols lagtolkning, under förutsättning att 
denna praxis uppfyller de krav som generellt uppställs för att en regel eller 
princip ska uppnå lagstatus i Europakonventionens mening.  
 
Det material som funnits tillgängligt angående frågan om lagstöd i Sverige 
har varit sparsamt och än så länge finns det ingen svensk praxis att utgå 
ifrån. Skolverkets utredningar kommer därför utgöra den huvudsakliga 
grunden för diskussionen om lagstöd.  
 
Med anledning av den händelse som inträffade på Burgårdens gymnasie-
skola 2003 fick Skolverket möjlighet att uttala sig kring möjligheten att 
förbjuda heltäckande slöja i gymnasieskolan.375 Skolverket kom bl.a. till 
slutsatsen att hänsyn till det pedagogiska målet och risken för ordnings-
störningar bör vara överordnat de intressen som ett förbud skulle komma att 
inkräkta på.376 Man konkluderade dock att man inte kan förbjuda burqan 
generellt med Skollagen som underlag.377

 
  

När det gäller frågan huruvida ett plagg är religiöst betingat eller ej står det 
klart att för det fall man skulle fastslå att burqan inte är ett religiöst plagg 
som omfattas av religionsfriheten, finns det inget i artikel 9 som hindrar 
skolor från att förbjuda flickor att bära denna. Det sagda innebär i princip att 
det lagstöd som krävs enligt artikel 9(2) inte behövs i ett dylikt fall och att 
det därför, vad artikel 9 anbelangar, står skolan fritt att utfärda ordnings-
regler som förbjuder burqa. Understrykas ska dock att man vid en sådan 
slutsats på motsvarande sätt inte kan hänvisa till de legitima ändamål som 
finns i artikel 9, för att motivera ett sådant förbud. Ty en icke religiös 
manifestation kan aldrig aktualisera ett negativt religionsfrihetsintresse av 
att slippa bli utsatt för densamma.   
 
Skolverket konstaterar aldrig huruvida burqan kan anses vara ett religiöst 
plagg eller ej. Man framhåller dock att det är svårt att hävda att en viss 
klädsel inte är religiöst betingad om personen själv tycker det.378

                                                
375 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613. 

 Trots att 
Skolverket aldrig tar ställning till om det är fråga om ett religiöst ställnings-
tagande eller ej, understryks avslutningsvis att för det fall man skulle 
konstatera att burqa är religiöst betingat, bör ändå hänsyn till skolans 
pedagogiska uppdrag vara överordnat i diskussionen om bärande av burqa 

376 Ibid s. 11-12.  
377 Ibid s. 9.  
378 Ibid.  
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skall tillåtas eller ej.379

 

 Vad Skolverket tycks ha förbisett i sammanhanget är 
att för det fall man skulle konstatera att burqan är religiöst betingad, kan en 
inskränkning endast berättigas under stycke 2 och kräver därför också stöd i 
lag.  

Tidigare i uppsatsen har diskuterats hur man, genom att låta motstående 
positiva och negativa religionsfrihetsintressen neutralisera varandra, kan 
utesluta tillämpning av artikel 9 och följaktligen undvika kravet på lagstöd.  
När det gäller motsättningen mellan den positiva och den negativa religions-
friheten uttalar Skolverket att båda dessa friheter är lika väsentliga. Man 
framhåller dock att praxis i viss mån tenderat att tillskriva den negativa 
religionsfriheten ett starkare skydd.380 Man konstaterar också, med rätta, att 
om burqan bärs av religiösa skäl måste man fråga sig var gränsen går mellan 
den positiva rätten att manifestera en religiös uppfattning och den negativa 
religionsfriheten att slippa utsättas för religiösa manifestationer.381

 

 En sådan 
gränsdragning görs dock som vi sett först i 9(2), varvid kravet på lagstöd 
genast aktualiseras. Då detta krav inte uppmärksammats av Skolverket i 
någon nämnvärd utsträckning, drar jag slutsatsen att man inte haft för avsikt 
att göra någon intresseavvägning enligt andra stycket. Detta kan, i sin tur, 
tolkas som att Skolverket i stället låtit de kolliderande religionsfrihets-
intressena ta ut varandra. Det faktum att man i utredningen förmedlar den i 
min mening principiellt felaktiga uppfattningen att den negativa religions-
friheten åtnjuter ett starkare skydd än den positiva, motiverar också en 
alternativ tolkning, som går ut på att Skolverket kan sägas ha låtit den 
starkare, negativa religionsfriheten ”konsumera” den positiva. Oavsett 
tolkning verkar det onekligen som att Skolverket, om än omedvetet, i sitt 
resonemang kringgår kravet på lagstöd. Denna slutsats stöds också av det 
faktum att Skolverket även tar upp andra skäl som kan legitimera en 
inskränkning i rätten att bära burqa. De ordnings- och säkerhetsskäl som ges 
för att motivera ett förbud kan även de hänföras till 9(2). Med hänsyn till att 
även dessa skäl föranleder intresseavvägningar vilka ska företas först på ett 
senare stadium, blir det än mer anmärkningsvärt att Skolverket i princip 
förbiser lagstödsfrågan.  

För att ytterligare belysa bristerna i Skolverkets resonemang kan man med 
fördel göra en direkt jämförelse av Skolverkets slutsatser i två olika 
utredningar om förbud mot religiös klädsel.  Efter att Skolverket år 2006 i 
beslut riktat kritik mot Minervaskolan och dess förbudsregel mot 
huvudbonader382 inkom en begäran om omprövning av ärendet.383 
Minervaskolan ansåg bl.a. att beslutet inte var förenligt med Skolverkets 
tidigare utredning om flickor med burqa/niqab i skolan,384

                                                
379 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, s. 11-12.  

 i vilken man 
kommit fram till att heltäckande slöjor kan förbjudas under vissa 
förutsättningar. 

380 Ibid s. 5.  
381 Ibid s. 9.  
382 Skolverkets beslut Dnr 52-2006:689. 
383 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792. 
384 Ibid s. 2.  
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I denna utredning från 2003385 ansåg sig Skolverket inte kunna veta säkert 
om burqa och niqab är religiöst motiverat eller om det bara är ett kulturellt 
uttryck.386 Detta konstaterades efter att flera sakkunniga i utredningen fått 
uttala sig om burqans religiösa ställning. I sitt omprövningsbeslut angående 
huvudduk från 2007 framhåller man dock att det inte är omgivningens 
uppgift att ta ställning till den symboliska betydelsen av viss religiös eller 
etnisk klädsel och att det bara är den som bär klädseln som kan avgöra om 
dennes trosbekännelse eller kultur kräver det.387

I PM från 2007 anmärker Skolverket vidare: 

 Varför omgivningen tillåts 
diskutera burqans men inte huvuddukens religiösa koppling, kan starkt 
ifrågasättas med tanke på det generellt utformade uttalandet från 2007.  

 
”I Sverige har vi religionsfrihet och rätten att bära religiös klädsel 
[min fetstil] är en del av religionsfriheten. Att en skola nekar en elev 
att bära slöja i skolan är religiös diskriminering”388

 
  

Detta uttalande finner ingen motsvarighet i utredningen om burqa och niqab 
från 2003. När Skolverket i denna utredning uttalar att, för det fall burqan 
vore ett religiöst uttryck är ändå skolans pedagogiska uppdrag överordnat, 
gör man heller inget förbehåll om att detta kan komma att resultera i religiös 
diskriminering. Varför man på detta sätt gör skillnad mellan den religiöst 
motiverade burqan och huvudduken är för mig obegripligt. När det gäller 
religionsfriheten är denna knappast heller någon novitet från 2007, utan var i 
fullt bruk även 2003.  
 
Skolverket framhåller 2007 att huvudduk i sig inte utgör något hot mot den 
allmänna säkerheten, ordningen, hälsovården, moralen eller andra personers 
grundläggande fri- och rättigheter. Man säger dock att även huvudduk, 
precis som burqa, kan innebära en säkerhetsrisk vid vissa lektioner.  I sin 
utredning angående huvudduken erinrar också Skolverket om sina slutsatser 
i den tidigare utredningen om heltäckande slöja. Man skriver:  
 

”[…] om bärandet av burqa enligt en seriös bedömning riskerar att 
förorsaka störning av ordningen i skolan, […] kan skolledningen 
antingen genom generella ordningsregler eller genom beslut [min 
feststil] i det konkreta fallet förbjuda eleverna att bära burqa i 
skolan.” 

 
I direkt anslutning till detta uttalande skriver man vidare att: 
 

”Av vad som framgår av rättsutredningen ovan finns det en möjlighet 
att förbjuda en viss klädsel, om en sådan inskränkning finns reglerad i 
lag [min fetstil] och är nödvändig för att skydda […]” 

 
                                                
385 Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613.  
386 Ibid s. 9.  
387 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792, s. 7-8.  
388 Ibid s. 7.  
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Skolverket vidgår följaktligen att det är möjligt att förbjuda viss klädsel 
under förutsättning att inskränkningen finns reglerad i lag.389 Man kommer 
dock fram till att det inte finns något sådant lagstöd i Sverige.390

 

 Med 
bakgrund av ovanstående uttalande kan man omöjligen dra någon annan 
slutsats än att Skolverket anser att undantag kan göras från kravet på 
lagstöd, när det gäller heltäckande slöjor. Vad som motiverar ett dylikt 
undantag framgår dock inte. Det framgår heller inte varför plaggen 
behandlas olika av Skolverket, trots att de båda kan vara religiösa och trots 
att de båda kan innebära säkerhetsrisker. En trolig anledning till frånvaron 
av ett sådant klargörande kan vara att det helt enkelt, såvitt Skolverket kan 
utröna, inte finns några relevanta skillnader. Åtminstone inga som har 
betydelse för en bedömning under artikel 9 i EKMR.   

Som ett genmäle till Minervaskolans påstående om det senare beslutets 
oförenlighet med utredningen från 2003 framhöll Skolverket gällande 
heltäckande slöja att det numera [läs: vid tiden för omprövningen] finns en 
Diskrimineringslag av vars förarbeten man kan utläsa att förbud mot sådana 
slöjor kan godtas, även om klädseln har religiös bakgrund, ifall klädseln 
väsentligt skulle försvåra kontakten mellan lärare och elever eller innebära 
en säkerhetsrisk.391

 

 Med detta uttalande verkar Skolverket anse sig ha 
förklarat varför burqa men inte huvudduk kan förbjudas och följaktligen 
varför myndighetens tidigare beslut angående huvudduken inte kan anses 
oförenligt med utredningen om burqa från 2003. Med ett sådant uttalande 
kan vi dock inte låta oss nöja, eftersom ovan nämnda lag trädde i kraft först 
i april 2006. Skolverket skulle förvisso härmed kunna motivera varför det 
vid tiden för omprövningen skulle kunna anses tillåtet att förbjuda burqa, 
men på inget sätt förklarar det hur man kunde dra den slutsats man gjorde 
om samma plagg 2003. Av det sagda följer i princip att Minervaskolans 
uppfattning är riktig. Beslutet är inte förenligt med Skolverkets tidigare 
utredning, i vilken lagstöd ej behövdes för att inskränka religiöst motiverad 
klädsel. Varför ett förbud mot religiös huvudduk kräver lagstöd 2006 när ett 
förbud mot religiös burqa uppenbarligen inte krävde det 2003, är 
förundransvärt. De båda besluten från Skolverket är därför i min mening 
mycket motsägelsefulla. Skolverkets slutsats från 2007 angående 
huvudduken är i mitt tycke helt korrekt. Det går inte att göra en dylik 
inskränkning i religionsfriheten utan stöd i lag. Av detta följer att slutsatsen 
i 2003 års utredning är felaktig, då den av Skolverket omnämnda Diskrimi-
neringslagen trädde i kraft först 2006.  

När det gäller Khalifa-fallet kan vi konstatera att uppfattningen att viss 
religiös klädsel, som exempelvis burqa, kan förbjudas under vissa 
förutsättningar, även kan utläsas ur förarbetena till den nya Diskriminerings-
lagen från 2009. Vid den tid då skolan i Tensta förbjöd Khalifa att bära 

                                                
389 Skolverkets PM Dnr 52-2006:2792, s. 6.  
390 Ibid s. 5. I denna del har Skolverket enligt mig gjort en korrekt bedömning. Den nämnda 
Diskrimineringslagen (2006:67), enligt vars förarbeten det under vissa förutsättningar var 
möjligt att förbjuda speciell klädsel med religiös bakgrund, trädde nämligen i kraft först 
efter det att Minervaskolan meddelat förbud mot huvudbonader.  
391 Ibid s. 6.  
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niqab på skolområdet hade den nya lagen hunnit träda i kraft vilket innebär 
att det åtminstone i förarbetena fanns ett visst stöd för den ifrågavarande 
inskränkningen. Intressant blir här i vilken utsträckning det uttalande som 
gjorts i lagförarbetena kan tas till intäkt för att ett förbud som det aktuella 
numera i konventionens mening kan anses vara föreskrivet i lag, en fråga 
som i princip endast kan besvaras genom en prövning i Europadomstolen.   
 
En förutsättning för att ett fall ska kunna tas upp i Europadomstolen är att de 
inhemska rättsmedlen är uttömda.392

 

 Khalifa skulle därför behöva genomgå 
prövning i alla tre nationella instanser för att överhuvudtaget kunna få sin 
sak prövad av domstolen.  Blott ett uttalande i ett lagförarbete kan svårligen, 
om inte omöjligen, enligt mig anses uppfylla kravet på lagstöd. Eftersom lag 
i konventionens mening dock även innebär lagen såsom den tolkats av de 
rättstillämpande instanserna, torde det finnas goda chanser för att detta 
uttalande skulle kunna få betydelse. Förutsättningen härför är dock att de 
nationella domstolarna tolkar Diskrimineringslagen på ett sådant sätt att ett 
niqabförbud kan anses tillåtligt under svensk lag. Av legalitetsprincipen 
följer dock att åtgärder och beslut måste haft författningsstöd vid det tillfälle 
då åtgärden i fråga vidtogs. Likaledes gäller att lagen i fråga måste ha varit 
tillgänglig och dess implikationer förutsebara för klaganden, vilket knappast 
kan anses ha varit fallet. Om förbudet efter Högsta domstolens tolkning 
skulle befinnas förenligt med svensk lag har det därför ändå ingen relevans 
för Khalifa, eftersom detta ”domstolsskapta” lagstöd uppkommit först i 
efterhand. 

Jag drar därför slutsatsen att, vid det tillfälle som Khalifa hypotetiskt skulle 
ha stängts av från skolan med hänvisning till förbudet mot heltäckande 
slöjor, fanns det inget lagstöd för en sådan åtgärd, oaktat det uttalande som 
figurerat i förarbeten till Diskrimineringslagstiftningen. Av detta följer i min 
mening att Skolverkets uttalanden angående möjligheten att förbjuda 
heltäckande slöja har mycket lite, om ens någon, betydelse för om ett sådant 
förbud kan antas i svenska skolor. Inskränkningar i mänskliga rättigheter 
kräver lagstöd och Skolverkets uttalande uppfyller inte detta krav. Då 
detsamma torde vara fallet också för uttalandet i Diskrimineringslagens 
förarbeten, kan även detta i princip lämnas utan avseende vad gäller det 
första rekvisitet i 9(2).  
 
Av EKMR:s reglering följer att det på detta stadium inte finns någon 
anledning att vidare utreda frågor såsom nödvändighet och legitima 
ändamål, eftersom åtgärden blir konventionsstridig redan vid frånvaro av 
lagstöd. Eftersom mina slutsatser så här långt mycket väl kan ifrågasättas 
ska dock även dessa spörsmål gås igenom nedan.   
 
Det ska tilläggas att Skolverket mot bakgrund av denna uppsats getts 
möjligheten att förtydliga om de i dagsläget, utifrån sina uttalanden 
angående den nya Diskrimineringslagen, anser det finnas lagstöd för att 
förbjuda heltäckande slöja på skolor i Sverige. Skolverket uppger att de inte 

                                                
392 Se EKMR artikel 35(1).  
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med säkerhet kan besvara huruvida man kan dra en sådan slutsats.393

 

 I 
väntan på att saken slutligen blir föremål för domstols prövning kommer, 
mot bakgrund av detta, frågan om svenskt lagstöd för framtida förbud inte 
vara helt klar.  

Om lagstöd dock kunnat fastställas måste undersökas om inskränkningen i 
fråga är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till något av de 
legitima intressen varom talas i 9(2). En trolig anledning till att niqaben och 
burqan har bemötts med stor misstänksamhet på sina håll är den 
säkerhetsaspekt som aktualiseras då personer med tveksamma motiv ges 
möjlighet att genom heltäckande klädsel dölja sin identitet. Trots att detta 
argument ibland tolkas som att man pekar ut kvinnor med heltäckande slöja 
som potentiella terrorister, är det svårt att förneka att förekomsten av 
niqaben/burqan kan ge kriminella en unik möjlighet att undkomma 
lagföring, varvid frågan om allmän säkerhet aktualiseras. Som exempel kan 
ges att en av de personer som vid attacken i London i juli 2005 
misslyckades med sitt uppdrag som självmordsbombare, flydde från polisen 
iklädd en burqa. En annan man misstänkt för mordet på en polisman, 
lyckades, iklädd sin systers niqab, fly undan polisen via Heathrows 
flygplats. Även rånare har rapporterats använda burqa eller andra former av 
islamisk klädsel för att undvika identifiering.394

 
  

Frågan är då om man med hänvisning till den allmänna säkerheten hade 
kunnat inskränka rätten att bära niqab i skolan. Åtminstone i Sverige är 
skolan en relativt öppen och tillgänglig plats där många människor samlas 
på bestämda tider, vilket också kan göra den sårbar och ett tacksamt mål för 
illasinnade personer. Om heltäckande slöja förbjuds i skolan kan personal 
och omgivning ingripa mot en potentiell gärningsman innan denne hinner ta 
sig in i skolans lokaler och därmed avvärja angrepp. Både när det gäller 
allmän säkerhet och allmän ordning har möjligheten att inskränka 
konventionsskyddade fri- och rättigheter med hänsyn till detta också tolkats 
väldigt vitt till förmån för svarandestaten. Dessutom har man på 
religionsfrihetens område historiskt sett kommit att släppa på kravet om att 
åtgärden måste vara den minst ingripande. P.g.a. de förhållanden som råder i 
Sverige finns det dock anledning att tro att det skönsmässiga bedömnings-
utrymmet blir mindre än vad det hade blivit för exempelvis Turkiet, oaktat 
att åtgärden i sig är densamma. När detta utrymme minskar blir det återigen 
relevant huruvida åtgärden var den minst ingripande. När det gäller 
säkerhetsaspekten i Khalifas fall, räcker att konstatera att samma resultat 
hade kunnat uppnås genom identitetskontroller, för att fastslå att ett förbud i 
så fall inte skulle uppfylla detta krav.  
 
I Sverige torde f.n. inte råda någon nämnvärd spänning mellan olika 
religiösa grupper, eller mellan agnostiker och troende överlag. Av bl.a. 
denna anledning har jag svårt att se hur ett tillåtande av heltäckande slöja i 
skolan i dagsläget skulle kunna äventyra den allmänna ordningen i skolan 
                                                
393 Efter detta har dock Skolverket meddelat mig att myndigheten beslutat att det är dags för 
en ny utredning.  
394 Erica Howard, s. 10.  
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eller i samhället i övrigt. I Sverige har mig veterligen inte heller inträffat 
något tillbud, där burqa eller niqab begagnats, som gett oss anledning att 
frukta för den allmänna säkerheten. Tar man dessutom i beaktande att 
heltäckande slöja är väldigt ovanligt i landet ligger det nära till hands att ett 
förbud inte heller skulle anses nödvändigt med hänsyn till dessa allmänna 
intressen. Min slutsats blir härmed att man inte med hänvisning till ovan 
nämnda intressen kan inskränka religionsfriheten i artikel 9.  
 
Ett ändamål kan som vi sett aldrig bli legitimt under artikel 9(2) om det 
endast är klaganden själv som drabbas av sin religionsutövning. Inom ramen 
för religionsfriheten i EKMR är det därför meningslöst att framlägga 
argument om att Khalifas valmöjligheter kommer inskränkas, hennes betyg 
riskerar att bli ofullständiga och att hon kommer få mycket svårt att klara sig 
i arbetslivet. Förutsatt att ett sådant handlande ej strider mot andra intressen, 
har även en person som p.g.a. sin niqab har minimala chanser att få jobb 
efter utbildningen, rätt att bära denna i skolan. Tänkbara samhälls-
ekonomiska hänsyn och omgivningens uppfattning av vad som är 
klagandens eget bästa har ingen betydelse i dylika fall och kan därför 
omöjligtvis legitimera en inskränkning under 9(2). 
 
Vad gäller andra personers fri- och rättigheter är det i princip endast hänsyn 
till sådana fri- och rättigheter som anges i artikel 8-11 som kan berättiga en 
inskränkning i religionsfriheten. I det tidigare nämnda ISKCON-fallet,395

 

 
vilket handlade om det hinduiska templet som befarades skapa 
trafikproblem för en närliggande by, tog kommissionen hänsyn till 
intressena hos byns invånare när den kom fram till att det inte var fråga om 
en kränkning av religionsfriheten. Det faktum att kommissionen inte 
redovisar vilket detta intresse är kan tolkas som att de intressen som kan 
legitimera en inskränkning i religionsfriheten inte är begränsade till de fri- 
och rättigheter som räknas upp i artikel 8-11 EKMR. Frånvaron av ett 
klargörande från kommissionens sida får dock mig att ifrågasätta om man 
kan göra en så långtgående tolkning. Dessutom torde det bli svårt att förutse 
vilka hänsyn som Europadomstolen kommer beakta och religionsfriheten 
blir då inte bara relativ andra konventionsrättigheter, utan relativ ett okänt 
antal andra rättigheter vars innehåll man inte kan fastställa på förhand.  

När det gäller vilka fri- och rättigheter som egentligen kan berättiga en 
inskränkning i religionsfriheten finns anledning att diskutera om allmänt 
obehag, vilket inte är kopplat till burqan som en religiös symbol utan endast 
uppkommer i förhållande till denna i egenskap av heltäckande och 
avpersonifierande klädsel,396

                                                
395 ISKCON and 8 others v. the United Kingdom UK, Appl. No. 20490/92, Decision of 8 
March 1994. 

 med framgång kan uppges som skäl för att 
förbjuda denna enligt artikel 9. Intresset av att inte bli förolämpad eller stött 

396 Jmfr. Skolverkets PM Dnr 58-2003:2613, Flickor med burqa/niqab i skolan, s. 1, där det 
framgår att lärare på Burgårdens gymnasieskola reagerat starkt på burqan och ”upplever det 
mycket obehagligt att undervisa elever som inte går att identifiera och knappt få någon 
ögonkontakt med.” 
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är inte en rättighet som, som sådan, skyddas av EKMR.397 Det obehag det 
skulle kunna innebära att vistas i ett rum eller arbeta tillsammans med en 
person vars ansikte är dolt är därför i princip, förutsatt att detta obehag inte 
resulterar i exempelvis allmän oordning, inte en känsla som Europa-
konventionen sysselsätter sig med. Detsamma torde gälla det faktum att, 
som Skolverket framhållit, skolpersonalens arbetsmiljö kan komma att 
påverkas i negativ riktning. Med tanke på kommissionens bedömning i 
ISKCON-fallet398

 

 finns det förvisso, åtminstone i teorin, ett visst utrymme 
att ta hänsyn till dylika intressen under artikel 9(2). Min bedömning är dock 
ändå, såvitt gäller heltäckande slöja, att så länge obehagskänslor och 
försämring av arbetsmiljön inte går utöver vad som kan tolereras med 
hänsyn till de i Europakonventionen uppräknade fri- och rättigheterna, kan 
ett förbud mot denna inte berättigas med hänvisning till dessa intressen.  

När det gäller det intresse som kallats för ”det pedagogiska målet” är det 
svårt att hänföra detta till ett av de i princip uttömmande legitima syften som 
uppräknas i andra stycket. I sammanhanget kan dock ett uttalande från en 
skiljaktig domare i FN:s människorättskommitté i fallet Hudoyberganova 
mot Uzbekistan vara av visst intresse. I fallet var det inte fråga om prövning 
under EKMR:s reglering, utan målet avgjordes mot bakgrund av artikel 18 
ICCPR. Domare Wedgwoods uttalande förtjänar ändå att omnämnas med 
tanke på att strukturen av regleringen i artikel 18 ICCPR är nära besläktad 
med den i artikel 9 EKMR. I fallet var det till viss del oklart om det aktuella 
förbudet rörde huvudduk eller om det endast tog sikte på slöjor som täcker 
ansiktet. Wedgwood noterar att det inte finns någon enhetlig praxis på detta 
område och att det finns stater som tillåter att studenter täcker sitt ansikte, 
eftersom de annars skulle få svårt att utbilda sig på universiteten. Till 
skillnad från vad som är fallet med slöjor vilka inte döljer ansiktet anser 
Wedgwood att heltäckande slöjor riskerar att hindra en effektiv pedagogik. 
En lärare kan t.ex. behöva observera hur studenterna reagerar på 
undervisningen och även behöva etablera ögonkontakt vid frågor och 
besvarandet av dessa. Om det skulle visa sig att niqaben i vissa situationer 
har en negativ inverkan på undervisningssituationen skulle det enligt 
Wedgwood kunna vara proportionerligt och nödvändigt att förbjuda detta 
klädesplagg. Wedgwood motiverar dock inte denna slutsats närmare. Det är 
svårt att slå ner på Wedgwoods resonemang i denna del. Om man 
undersöker hur man i praktiken skulle argumentera för att i enlighet med 
9(2) få igenom ett förbud med hänsyn till detta intresse, blir det dock lättare. 
I min mening är det vanskligt att inordna det pedagogiska målet under något 
av intressena i andra stycket. Att niqaben skulle skapa sådan oro i 
klassrummet att undervisningen blir lidande känns också långsökt. 
Wedgwoods uttalande i Hudoyberganova påvisar dock att tanken att med 
hänvisning till pedagogiska svårigheter förbjuda heltäckande slöja i skolan, 
inte är helt främmande för religionsfrihetens rättstillämpare.  
 
När det gäller det nödvändighetsrekvisit som ska beaktas vid bedömningen 
av legitima intressen ger detta upphov till tanken att en åtgärd är nödvändig 
                                                
397 Ralph Grillo m.fl., s. 292.  
398 Se not. 395.  
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om, och endast om, ett annat konventionsskyddat intresse kommer kränkas 
om denna inte vidtas av konventionsstaten. För det fall det är osäkert 
huruvida ett avstående från åtgärden mot klaganden skulle resultera i 
kränkningar av andras fri- och rättigheter eller äventyra allmän ordning, kan 
en åtgärd aldrig bli nödvändig. Eller? Trots att begreppet nödvändig i 
konventionens mening visserligen inte är synonymt med det avsevärt högre 
kravet oumbärlig, kan man fråga sig om enbart rädsla för exempelvis allmän 
oordning eller för att andras negativa religionsfrihet kan komma att kränkas, 
kan motivera begränsningar i den enskildes religiösa förehavanden. Praxis 
visar, om än mellan raderna, att så är fallet. Majoritetens bedömning i 
Sahin-fallet kritiserades av domare Tulkens i en skiljaktig mening. Tulkens 
hävdade att det inte räcker med oro och allmän rädsla för att kringskära en 
mänsklig rättighet. Endast obestridliga fakta och skäl vars legitimitet inte 
kan ifrågasättas kan enligt Tulkens uppfylla kravet på ett trängande 
samhälleligt behov.399

 

 Tulkens ger exempel från praxis där det framgår att 
det inte räcker med påståenden för att kravet ska anses uppfyllt, påståendena 
måste underbyggas med konkreta exempel.  

Mycket av den kritik som domstolens resonemang i Sahin-fallet fått utstå 
går ut på att man inte gjorde någon direkt avvägning mellan klagandens rätt 
att utöva sin religion och andras intresse av att slippa utsättas för 
proselytism. Man framhåller dessutom att det inte framlades några bevis för, 
eller ens påstods, att Sahin genom att bära sin huvudduk sökte påverka eller 
omvända sina studiekamrater i deras tro.400 Kritiken är enligt mig befogad 
till viss del. För att kunna avgöra ett fall enligt artikel 9 krävs att man gjort 
en avvägning mellan intressen i det särskilda fall som är uppe för 
bedömning.401 I mitt tycke har domstolen i allt för liten utsträckning 
fokuserat på klagandens situation och vilken inverkan hennes huvudduk haft 
på de intressen som blir aktuella. I stället har man bedömt frågan ur ett 
större perspektiv, där man fruktar för vad som skulle kunna hända om 
huvudduken överhuvudtaget tilläts.402

                                                
399 Sahin mot Turkiet, Skiljaktig mening av domare Tulkens, para. 5. Kravet på ett träng-
ande samhälleligt behov har ansetts vara underförstått i begreppet nödvändig i artikel 9.  

 Klagandens huvudduk utgör då inget 
självständigt hot mot ordningen och sätter inte i sig själv någon press på 
andra studenter. Vad som verkar vara föremål för domstolens bedömning är 
m.a.o. inte vilka konsekvenser en tillåtande inställning till klagandens 
utövande av religionsfrihet genom bärande av huvudduk på universitets-
området skulle få. I stället uppehåller man sig vid de tänkbara konsekvenser 
det skulle få om många andra kvinnor börjar bära huvudduk på skolans 
område, med stöd av att universitetets förbud rivits upp av domstolen. 

400 Talvikki Hoopes, s. 721 samt Benjamin D. Bleiberg, s. 159. 
401 Jmfr. Manisuli Ssenyonjo, The Islamic Veil and Freedom of Religion, the Rights to 
Education and Work: A Survey of Recent International and National Cases, s. 21: “The 
adjective necessary requires that any interference must on the particular facts of the case 
[min kursivering] […]”. 
402 Kan kontrasteras mot den inhemska domstolens resonemang i det tyska Ludin-fallet; 
enligt domstolen kunde nämligen inte en abstrakt fara berättiga en inskränkning i den 
ifrågavarande rättigheten.  
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Kanske skulle en sådan utveckling bana väg för religiös extremism och på 
sikt bidra till ett klimat där kvinnor påtvingas huvudduken? 403

 
 

Frågan är om dylika resonemang, vilka ibland kallats för sluttande plan-
argument,404 hör hemma i en domstolsprövning gällande mänskliga 
rättigheter. När domstolen endast listar skäl som en stat troligen skulle 
kunna ha för att inskränka en rättighet, utan att ge någon förklaring till 
varför dessa skulle vara legitima i det enskilda fallet, kan man få intrycket 
av att vad som bedöms är huruvida ett förbud generellt kan anses ha 
legitima ändamål, snarare än om förbudet kan anses vara nödvändigt och 
därmed också proportionerligt i det specifika fall som är uppe för 
bedömning.405 Men med tanke på praxis, och då i synnerhet Sahin-målet, är 
det dock troligt att generell rädsla och generellt legitima ändamål kan 
komma att godtas även i det enskilda fallet, inte minst på områden där staten 
fått fördelen av ett brett skönsmässigt bedömningsutrymme.406

 

 Att tanken 
med Europakonventionens reglering torde vara att nödvändigheten av en 
viss åtgärd ska bedömas in casu hindrar heller inte ett resonemang som det 
ovanstående, förutsatt att domstolen låtit sig övertygas av sluttande plan-
argumentet. Ty om man i enlighet med detta argument godtar att klagandens 
bärande av huvudduk i slutändan kan komma att äventyra den grundlags-
skyddade sekularismen, bör det rimligen anses att en bedömning in casu 
faktiskt har ägt rum.  

Dylika hypotetiska hänvisningar till ett visst motstående intresse inom 
ramen för 9(2) torde i många fall också vara behövliga. Som exempel kan 
tas Khalifa-fallet. Av handlingarna framgår att personer i hennes omgivning 
i skolan känt ett visst obehag inför hennes klädsel. Hennes klasskamrater 
vande sig dock efter ett tag och den utgjorde då inte längre ett problem. När 
fråga är om Khalifas positiva religionsfrihet aktualiseras också andras 
negativa rätt att slippa bli utsatta för hennes religiösa manifestation. I fallet 
framgår dock inte om någon faktiskt ansett sig få sin negativa religionsfrihet 
                                                
403 Jmfr. Sahin mot Turkiet, Skiljaktig mening av domare Tulkens, para. 10: “The 
applicant’s personal interest in exercising the right to freedom of religion and to manifest 
her religion by an external symbol cannot wholly be absorbed by the public interest in 
fighting extremism”. 
404 Se Murat Borovali, Islamic headscarves and slippery slopes, s. 2600. Sluttande plan 
(eng: slippery slope) innebär i princip att man hävdar att en viss händelse oundvikligen 
kommer inträffa till följd av en annan händelse, utan att framlägga några bevis för denna 
oundviklighet. I sammanhanget kan detta argument i förenklad form lyda ungefär såhär: om 
klaganden får bära slöja kommer till slut alla bära slöja, vilket kommer leda till att 
sekularismen undergrävs. Religiösa fundamentalister kommer därefter få fäste i samhället 
vilket så småningom kommer resultera i en reaktionär och religiöst styrd stat där 
människors vardagliga liv dikteras av religiösa dogmer, o.s.v.  
405 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on human rights, s. 
149.  
406 Som Murat Borovali så insiktsfullt påpekar på s. 2609 i sin artikel Islamic headscarves 
and slippery slopes, är faktor A (förbjuda huvudduk) kanske inte det enda eller ens det 
bästa sättet att påverka faktor B (förebygga religiös fundamentalism o.s.v.), men ibland är 
det den enda faktor som kan påverkas, eller den faktor som är lättast att påverka. Med detta 
i åtanke kan det också bli mer lättförståeligt att vissa länder, men inte andra, kan behöva 
vidta dylika åtgärder vilka sedan kan motiveras med hänvisning till det skönsmässiga 
utrymmet.  
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kränkt. Allmänt obehag som ej är kopplat till slöjan i egenskap av religiös 
symbol, skyddas heller inte av artikel 9. Detsamma torde enligt mig gälla 
för lärarnas olustkänslor inför och svårigheter att undervisa en niqabklädd 
elev. Trots att det kan verka främmande att det inte krävs att någon annan 
fått sin negativa religionsfrihet kränkt, för att ett sådant intresse ska kunna 
beaktas av domstolen, måste man ha förståelse för vad som egentligen är 
föremålet för den rättsliga prövningen. Domstolen har nämligen inte att 
pröva huruvida även den negativa religionsfriheten har blivit kränkt i fallet. 
Utifrån omständigheterna i det enskilda fallet får domstolen därför i princip 
uppskatta i hur stor utsträckning ett tillåtande av huvudduk i klagandens fall 
skulle kunna inkräkta på ett annat intresse. Ett sådant tillvägagångssätt torde 
också vara att föredra då risken annars är att processen blir alltför tungrodd 
och att principiellt intressanta frågor förblir oprövade.  
 
Tilläggas ska även att ordalydelsen i artikel 9 inte inrymmer någon dylik 
”bevisbörda” för svarandestaten. Om svarandestaten misslyckas med att 
styrka sina skäl för att berättiga inskränkning i ett visst intresse kan 
domstolen utifrån omständigheterna ändå bedöma att dessa är fullt legitima i 
fallet. Slutsatsen blir därför att det i Khalifas fall inte behövs några konkreta 
bevis för att någon t.ex. fått sin negativa religionsfrihet kränkt, för att detta 
intresse ska beaktas i en eventuell domstolsprövning.  
 
Det faktum att ”bevis” saknas för att ett visst motstående intresse kränkts är 
dock ingalunda utan betydelse, utan kan mycket väl komma att påverka 
domstolens bedömning av nödvändigheten av en viss åtgärd. Om många 
människor ger sig till känna och förmedlar sin uppfattning om att deras 
intresse har kränkts genom klagandens handlande, kan det naturligtvis bli 
lättare att påvisa restriktionens nödvändighet.  
 
Vad Sverige och Khalifa-fallet anbelangar kan anmärkas att trots att Sverige 
inte har någon grundlagsstadgad sekularism är religion och tro något som 
här i de allra flesta fall anses höra till den privata sfären. Många religiösa 
sedvanor och uttryck torde därför passera omgivningen relativt obemärkt i 
det svenska samhället. Vi har knappast heller, till skillnad från andra länder, 
någon befogad inneboende rädsla för att religiösa fundamentalister ska 
komma i besittning av statsmakten och påtvinga gemene man sina visioner 
om ett samhälle styrt av religiösa föreskrifter. Vidare är undervisningen i 
Sverige konfessionslös, men saknar krav på religiös neutralitet bland elever 
och lärare. Dylika faktum kommer att spela en betydlig roll i frågan om 
nödvändigheten, och därmed även tillåtligheten, av en viss åtgärd.   
 
Precis som på många andra ställen runt om i Europa, är det dessutom 
extremt ovanligt med heltäckande slöja i Sverige. Om niqaben skulle anses 
vara föreskriven av den muslimska tron ska dessutom understrykas att 
endast en minoritet av Sveriges befolkning bekänner sig till islam. Den 
negativa religionsfriheten kan bestå i både en frihet för icke praktiserande 
muslimer att slippa utsättas för religiösa manifestationer vilka kan utöva 
press på den enskilde att iaktta samma regler, och i en frihet att som ateist 
eller anhängare av en annan religion, slippa utsättas för religiösa 
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manifestationer överhuvudtaget. När det gäller nödvändigheten kan sägas 
angående den förstnämnda kategorin att de flesta experter och koranlärda är 
överens om att det inte finns något krav på att en muslimsk kvinna ska bära 
niqab. Ju fler som är av denna uppfattning, desto mindre torde den 
potentiella pressen vara på muslimska kvinnor att dölja sig på detta sätt. Att 
det dessutom endast finns ett 100-tal niqabbärande kvinnor i Sverige talar 
för att en sådan eventuell press skulle bli mycket begränsad. Skyddet för 
religionsfriheten i artikel 9 tillkommer dock även minoriteter, vilket innebär 
att även den minoritet kvinnor som skulle känna sig utsatta för denna press, 
åtnjuter konventionens skydd. Detta påpekande handlar dock inte om 
huruvida ett intresse är legitimt eller ej. I stället handlar det om att uppskatta 
nödvändigheten av ett niqabförbud. När det gäller den sistnämnda gruppen, 
som t.ex. kan bestå av kristna, judar eller agnostiker, blir resonemanget 
detsamma; eftersom heltäckande slöja är så ovanligt kommer det sannolikt 
inte bedömas nödvändigt att förbjuda denna med hänsyn till sådana negativa 
religionsfrihetsintressen.  
 
Effekten av niqaben i dessa hänseenden torde därför bli minimal i Sverige 
och ju mindre motstående intressen som finns, desto större hänsyn ska som 
bekant tas till klagandens intresse. Då Sverige också saknar många av de 
element som gör religionen till en så känslig och laddad fråga blir sannolikt 
det nationella skönsmässiga bedömningsutrymmet för Sveriges del ytterst 
litet. Detta, sett tillsammans med den högst begränsade negativa påtryck-
ningseffekt som kan antas uppstå p.g.a. den heltäckande slöjan, får mig att 
dra slutsatsen att Europadomstolen sannolikt inte skulle finna att ett förbud 
mot niqab i den svenska skolan är nödvändigt med hänsyn till den negativa 
religionsfriheten.  
 
Rätten till utbildning 
 
Även när det gällde rätten till utbildning utgick Europadomstolen i Sahin-
fallet från antagandet att det aktuella förbudet utgjorde en inskränkning i 
denna rättighet.407

 

 Domstolen prövar därför inte om förbudet gjorde det 
omöjligt för klaganden att fullfölja sin utbildning och om hon därmed kan 
anses ha berövats rätten till utbildning över lag. På samma sätt som när det 
gällde artikel 9 lägger domstolen i stället fokus på om denna antagna 
inskränkning kan berättigas på någon grund. I Begum-fallet löste man 
frågan om rätten till utbildning genom att tillämpa omöjlighetstestet. 
Eftersom artikel 2 i tilläggsprotokoll 1 inte kan anses medföra någon rätt att 
gå på en särskild skola, skulle rätten till utbildning endast inskränkas för det 
fall förbudet ledde till att klaganden nekades utbildning över lag. Då andra 
skolor fanns tillgängliga var det inte fråga om någon inskränkning. I Sahin-
fallet tillämpar man alltså inte detta synsätt och man berör därför inte frågan 
om alternativa skolor.  

När det gäller rätten till utbildning kan denna inskränkas under vissa 
förutsättningar, vilka ansetts kunna utläsas analogvis ur de krav som 

                                                
407 Sahin mot Turkiet, para. 157.  
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uppställs för inskränkningar i de fri- och rättigheter som uppräknas i artikel 
8-11 i EKMR. Europadomstolen har dock angående rätten till utbildning, 
uttalat att till skillnad från vad som är fallet rörande artikel 8-11 i EKMR, 
finns det gällande artikel 2 tilläggsprotokoll 1 ingen uttömmande lista av 
legitima ändamål som kan komma att berättiga en inskränkning. Ett sådant 
konstaterande betyder i princip att även hänvisning till andra skäl än de 
ordinära kan komma att frita en stat från ansvar för en inskränkning i rätten 
till utbildning, under förutsättning att kravet på lagstöd och nödvändighet 
har uppfyllts och under förutsättning att inskränkningen inte kommer i 
konflikt med ett annat konventionsskyddat intresse. Om ett förbud mot 
niqab i Khalifas fall av Europadomstolen hade bedömts som en kränkning 
av religionsfriheten i artikel 9 kan därför samma förbud aldrig berättigas 
under artikel 2. På så sätt kan man säga att en kränkning av religionsfriheten 
i ett sådant fall per automatik även kommer innebära en kränkning av rätten 
till utbildning. För det fall Europadomstolen inte hade ansett att skolans 
förbud utgjorde en kränkning av klagandens religionsfrihet, finns det dock 
anledning att undersöka om det likväl kunde resulterat i en kränkning av 
rätten till utbildning. När domstolen väl antagit att det är fråga om en 
inskränkning i denna rätt kommer en bedömning av lagstöd, nödvändighet 
och legitima intressen behöva göras.  
 
Frågan om utbildning kan dock knappast anses vara lika känslig som den 
om rätten att bära slöja. Av detta följer, som vi har sett, att statens skönsmån 
är starkt begränsad när det gäller rätten till utbildning. Konventionsstaterna 
har då mycket lite utrymme att själva, med hänvisning till det särskilda 
klimat som råder i svarandestaten, berättiga en inskränkning i rätten till 
utbildning. I Sahin-fallet uppmärksammas detta faktum av domare Tulkens, 
som hårt kritiserar majoritetens analogislut gällande inskränkning i den 
aktuella rättigheten. Tulkens menar att när frågan om rätten till utbildning 
aktualiseras i fallet, blir andra hänsyn aktuella. Principen om att åtgärden 
måste vara det minst ingripande alternativet ska t.ex. tillämpas fullt ut, i fall 
där statens skönsmån är kraftigt kringskuren. Hade prövningen skett enligt 
denna princip menar Tulkens att slutsatsen, tvärtemot vad majoriteten kom 
fram till, hade blivit att Sahins rätt till utbildning hade kränkts, låt vara att 
inskränkningen i religionsfriheten var berättigad. En sådan tanke är allt 
annat än långsökt då man frågar sig om det var nödvändigt att förvägra 
klaganden rätten till utbildning för att uppnå de eftersträvade målen, 
sekularism och respekt för andra personers fri- och rättigheter. Om dessa 
mål inte kunde uppnås på något annat sätt än genom en total frånvaro av 
religiös klädsel på skolans område, hade detta kunnat säkerställas på annat 
sätt? I fallet hade inga åtgärder, andra än att upplysa klaganden om förbudet 
och neka henne tillträde till undervisningen, vidtagits för att få henne att ta 
av sig huvudduken. Förslagsvis hade man kunnat kalla till medling eller 
erbjuda sig att hjälpa klaganden att byta till en annan skola där hon trots sin 
huvudduk hade kunnat slutföra sina studier. Då inga dylika åtgärder vidtogs 
blir slutsatsen att den av majoriteten konstaterade inskränkningen i rätten till 
utbildning inte kan berättigas, eftersom nödvändighetsrekvisitet därmed inte 
kan anses uppfyllt.  
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Principen om det minst ingripande alternativet torde även i Khalifas fall 
leda till att nödvändighetsrekvisitet inte kan anses uppfyllt gällande artikel 2 
tilläggsprotokoll 1. Av handlingarna att döma har man nämligen inte gjort 
några större ansträngningar för att lösa problemet på annat sätt än med 
avstängning, för det fall förbudet inte följdes. Hade initiativ tagits till en 
öppen och tolerant diskussion mellan de inblandade är det inte säkert att en 
anmälan överhuvudtaget hade inkommit till DO. För det fall man vidtagit i 
sig tillfredsställande åtgärder för att försöka nå en alternativ lösning hade 
detta troligtvis godtagits av domstolen, oaktat om dessa givit önskat resultat 
eller ej.  
 
Som framgått kan i princip även andra hänsyn än de som anges i EKMR:s 
fri- och rättighetskatalog bli legitima under artikel 2 tilläggsprotokoll 1. Det 
har diskuterats huruvida en tillåtande inställning till den heltäckande slöjan 
går stick i stäv med det pedagogiska uppdrag som skolor styrs av och 
arbetar efter. När gäller religionsfriheten, vars andra stycke i princip ansetts 
ha en uttömmande lista av legitima ändamål, är det som jag påpekat tidigare 
tveksamt om några pedagogiska hänsyn kan motivera en begränsning av 
densamma. Gällande artikel 2 i tilläggsprotokoll 1 verkar det däremot med 
hänsyn till praxis finnas ett visst utrymme för hänsynstagande till detta 
skolans uppdrag. Frågan blir dock vilket intresse som i realiteten blir 
lidande av att någon bär heltäckande slöja i skolan. Att inskränka någons 
rätt med hänvisning till att personen i fråga själv, ur inlärningssynpunkt, 
kommer att lida skada p.g.a. slöjan låter tämligen absurt. Icke desto mindre 
förde svaranden i det engelska fallet X mot skolan Y ett dylikt resonemang. 
I fallet, som förvisso rörde artikel 9, vidgick också domstolen att käranden 
själv troligtvis skulle drabbas ur ett pedagogiskt perspektiv, men påpekade 
att man inom ramen för 9(2) endast kunde ta hänsyn till andra personers fri- 
och rättigheter. Trots att även andra intressen än de i artiklarna 8-11 
uppräknade kan bli legitima under art 2 i tilläggsprotokoll 1, anser jag att 
det vore att föra för långt att på ett sådant nästan paternalistiskt sätt lämna 
individens kännedom om och ansvar för sitt eget bästa utan avseende. En 
tolkning som gör gällande att det inte nödvändigtvis måste vara fråga om 
andra personers fri- och rättigheter för att ett intresse ska bli legitimt, är 
därför enligt mig utesluten. Det torde dessutom vara tämligen 
motsägelsefullt att neka någon tillträde till en utbildning med hänvisning till 
att personen i fråga själv förmodligen inte kommer kunna tillgodogöra sig 
denna i samma utsträckning som övriga elever. Det faller sig naturligt att det 
är individen själv som har att avgöra i vilken utsträckning hon kommer 
kunna förstå och begagna sig av undervisningen i fråga.  
 
Eftersom EKMR också ska läsas i sin helhet vore det anmärkningsvärt om 
en sådan stor skillnad i tillämpning skulle tillåtas råda mellan artikel 2 och 
andra bestämmelser vilka i sig följer ett visst mönster. En sådan tillämpning 
av en mänsklig rättighet torde, i vart fall när det gäller myndiga personer, i 
det närmaste framstå som konventionsfrämmande och oförenlig med den 
liberala frihetssyn som genomsyrar EKMR.  
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När fokus i stället hamnar på klagandens omgivning skulle svaret kunna bli 
ett annat. När det gäller själva inlärningsaspekten av det pedagogiska målet 
torde denna, vid ordningsstörningar, kunna bli aktuell med avseende på 
övriga elevers intresse. Om klagandens klasskamrater känner oro och 
obehag i närheten av denne, torde detta kunna resultera i störningar och 
svårigheter för läraren att nå fram även till dessa elever. Om niqaben skulle 
leda till sådana störningar i klassrummet att undervisningen inte kan 
bedrivas på ett tillfredsställande sätt finns det anledning att tro att det 
pedagogiska målet inte skulle kunna uppfyllas. Med förbehåll för att ett 
slöjförbud är det minst ingripande alternativet, är det tänkbart att det finns 
ett visst utrymme att, genom ett förbud mot niqab, inskränka rätten till 
utbildning för det fåtal personer som använder dylika plagg. På ett träffande 
påpekas dock i doktrinen att det faktum att det är besvärligt att hitta 
alternativa metoder för att uppnå en tillfredsställande pedagogik då någon 
bär heltäckande slöja, inte är ett skäl för att neka en student tillträde till en 
offentlig utbildning.  
 
Bl.a. med hänsyn till att det aktuella förbudet förmodligen inte skulle 
uppfylla det krav som innebär att åtgärden ska vara den minst ingripande, 
drar jag slutsatsen att den inskränkning i rätten till utbildning, som ett 
förbud mot heltäckande slöja skulle innebära i Khalifas fall, troligtvis inte 
heller kan tillåtas med hänvisning till det ”pedagogiska målet”.  
 
Diskuteras kan också om en försämring av lärarnas arbetsmiljö rent princi-
piellt skulle kunna berättiga en begränsning av rätten till utbildning. När det 
gäller Skolverkets påpekande att det kan vara psykiskt påfrestande för en 
lärare att inte kunna studera en elevs ansiktsuttryck och se om denne hänger 
med i undervisningen, anser jag på samma sätt att rätten till utbildning inte 
torde kunna göras beroende av lärarens färdigheter att hantera en dylik 
situation. Detsamma torde i min mening gälla allmänna känslor av obek-
vämlighet och obehag, vilka i sig inte går att hänföra till något annat 
konventionsskyddat intresse.  
 
Inte helt otänkbart när det gäller läraren är också att denne av t.ex. moraliska 
skäl inte vill undervisa någon klädd i den kanske i deras tycke förnedrande 
heltäckande slöjan, snarare än att denne inte kan göra detta.408

 

 Det förefaller 
för mig ganska självklart att en persons önskan om att göra ett principiellt 
avståndstagande från heltäckande slöja inte är skäl nog för att motivera en 
inskränkning i rätten till utbildning.  

Moraliska hänsyn kan därför i min mening aldrig bli aktuella inom ramen 
för artikel 2 tilläggsprotokoll 1, inte minst med tanke på statens begränsade 
skönsmån gällande rätten till utbildning. Vidare krävs lagstöd för att en 
inskränkning ska kunna berättigas. För att ett sådant ska anses finnas krävs, 
som framgått ovan, att lagen är försedd med ett tillräckligt skydd mot 
godtyckliga begränsningar av rättigheten i fråga. Skulle moraliska reserva-
tioner och allmänna obehagskänslor godtas är det i min mening fråga om en 
klart godtycklig begränsning.  
                                                
408 Se Natasha Bakht, s. 21-22.  
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8 Slutord 
Med bakgrund av de frågeställningar som presenterades inledningsvis 
sammanfattas i det följande hur jag tror att Europadomstolen sannolikt 
skulle resonera kring Khalifa-fallet.  
 
När Khalifa började studera gavs inget samtycke till den aktuella förbuds-
regeln. Det är möjligt att det funnits andra skolor tillgängliga, där Khalifa 
kunde ha burit sin niqab utan invändningar. I ett sådant fall skulle man 
kunna argumentera för att förbudsregeln inte gjorde det omöjligt för henne 
att utöva sin religion, eftersom hon kunde utövat denna på en annan 
likvärdig skola. På samma sätt skulle förbudsregeln inte heller göra det 
omöjligt för Khalifa att utbilda sig.  
 
Praxis antyder dock att frågan om samtycke till en viss regel och kravet på 
omöjliggörande av utövandet av en viss rättighet numera har mycket lite 
eller ingen relevans när det gäller bärandet av religiösa symboler i skolan. 
Utan betydelse är också huruvida niqaben kan anses vara religiös eller ej. 
Med hänsyn till praxis är det sannolikt att Europadomstolen vid en prövning 
skulle anta att bärandet av niqaben innebär ett utövande av religionsfriheten, 
utan att säga att detta de facto är fallet. Detsamma gäller i princip rätten till 
utbildning, där domstolen troligtvis skulle avgöra frågan utifrån de förut-
sättningar under vilka inskränkningen kan berättigas. Ett rimligt antagande 
är därför att domstolen skulle finna både artikel 9 och artikel 2 tilläggs-
protokoll 1 EKMR tillämplig på Khalifa-fallet.  
 
Då det uttalande som görs i förarbetena till Diskrimineringslagstiftningen 
ännu inte blivit föremål för domstolsprövning, saknade förbudet lagstöd. 
Niqaben kan inte förbjudas vare sig med hänvisning till Skolverkets 
uttalanden eller genom en skolas interna ordningsregler. Klädseln utgjorde 
inget större problem för klasskamraterna och även om ett hypotetiskt 
religionsfrihetsintresse hade förts in av domstolen hade nödvändighets-
rekvisitet svårligen kunnat uppfyllas. Detta bl.a. med hänsyn till religionens 
ställning i Sverige, niqabens sällsynthet och dess förväntade obetydliga 
påverkan på omgivningen i ett nationellt perspektiv. Då Khalifa hade 
tvingats avsluta sina studier om förbudet upprätthölls hade konsekvensen av 
ett förbud blivit mycket kännbar för henne. Åtgärden hade då sannolikt inte 
ansetts vara proportionerlig med hänsyn till det eftersträvade målet.   
 
Även om Khalifas religionsutövning hade resulterat i en för lärare och 
elever ohållbar undervisningssituation, hade nödvändighetskravet blivit 
svårt att uppfylla även gällande rätten till utbildning. Dessutom måste 
beaktas att slöjförbudet aldrig kan upprätthållas i fråga om rätten till 
utbildning, om det samtidigt hade inneburit en kränkning av religions-
friheten i artikel 9. Då det är sannolikt att ett förbud hade inneburit en sådan 
kränkning, skulle detta vara konventionsstridigt även i fråga om rätten till 
utbildning. Vid prövning i Europadomstolen är det därför troligt att domen i 
sin helhet hade utfallit till klagandens fördel. 
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