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Abstract 

Studien undersöker på vilket sätt totalförbud mot heltäckande slöja, likt dem som 
införts i Frankrike och Belgien, utgör ett demokratiskt dilemma för västerländska 
liberala demokratier. Inledningsvis stipuleras en definition av den västerländska 
demokratin vilken innehåller både proceduriella formkrav samt ett antal liberala 
normativa kvalitetskrav. Vidare analyseras argumenten för respektive mot ett 
förbud och det undersöks huruvida slöjförbudet går att legitimera utifrån de i 
västerländska demokratier grundläggande liberala fri- och rättigheterna. Det som 
konstateras är att slöjförbudet tycks strida mot ett antal liberala värden samt fri- 
och rättigheter. Studiens slutsats är att slöjförbudet utgör ett exempel på ett 
demokratiskt dilemma – uttryckt som en motsättning mellan demokratins 
proceduriella och normativa kvalitetskrav – eftersom det är ett på en gång legitimt 
beslut då det producerats på demokratisk väg och illegitimt då det strider mot 
grundläggande liberala värden. 
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1 Introduktion 

Det är ett allmänt vedertaget faktum att icke- demokratiska beslut kan fattas på 
demokratisk väg. Hitlers väg till makten är måhända ett av de tydligaste 
exemplen. Risken för att så åter skall ske i någon av dagens moderna 
konsoliderade demokratier kan tyckas, om inte obefintlig, så åtminstone minimal. 
Studien ämnar dock åskådliggöra att det alltjämt fattas beslut samt stiftas lagar – 
såsom totalförbudet mot heltäckande slöja vilket instiftades i Frankrike och 
Belgien 2011 – som i stor utsträckning tycks strida mot fundamentala normer och 
värden i den liberala demokratin och som utgör ett demokratiskt dilemma. Detta 
demokratiska dilemma kan uttryckas som en intern motsättning i det 
västerländska demokratibegreppet mellan å ena sidan vad demokratin kan och å 
andra sidan vad demokratin bör producera. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att påvisa ett dilemma i det västerländska demokratibegreppet 
vilket kan åskådliggöras med hjälp av förbudet mot heltäckande slöja på allmän 
plats. Studien syftar till att visa på vilket sätt ett sådant förbud – på grund av en 
paradoxal inneboende logik i den västerländska demokratin – kan vara på en gång 
demokratiskt illegitimt, då det (vilket skall visas) tycks strida mot fundamentala 
fri- och rättigheter, samt demokratiskt legitimt då det fattas på demokratisk väg av 
folkvalda befattningshavare.  

Studiens problemformulering lyder: På vilket sätt utgör förbudet mot 
heltäckande slöja ett demokratiskt dilemma? 

1.2 Disposition, metod och material 

I det inledande kapitlet definieras och preciseras vad som karakteriserar den 
västerländska, liberala demokratin och ett antal av dess karakteristika belyses, 
vilka är av betydelse för att förstå i vilken demokratisk kontext diskussionen om 
ett slöjförbud vuxit fram. Därefter följer en analys av förbudet mot heltäckande 
slöja och de argument som anförts för respektive mot ett förbud utreds och 
problematiseras. I analysen kommer argumentens styrka och hållbarhet att 
undersökas och förbudet kommer att granskas utifrån de för demokratin 
fundamentala fri- och rättigheterna. I den tredje delen kopplas de två föregående 
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delarna samman och det demokratiska dilemmat presenteras. Därefter följer det 
avslutande kapitlet i vilket studiens slutsatser sammanfattas. 

Studien har en politiskfilosofisk ansats och tillämpar en litteratur- och 
teorikonsumerande metod. Bitvis förekommer längre stycken utan 
litteraturhänvisningar där egna resonemang, med förankring i empiri och etablerad 
forskning, presenteras. Materialet som studien baseras på utgörs primärt av 
vetenskaplig litteratur och teoribildning från ett antal olika forskningsdiskurser – 
vilka presenteras överskådligt i kapitel 1.3 - men källmaterialet består även av 
svensk och internationell lagstiftning samt internationella deklarationer och avtal. 
Då lagstiftningen som förbjuder bärande av heltäckande slöja i Frankrike och 
Belgien är relativt ny och det ännu inte finns ett stort antal vetenskapliga artiklar 
som berör ämnet används även artiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, franska Le Monde, schweiziska 24 heures och belgiska Le 
Soir. Studiens primära fokus ligger på totalförbudet av heltäckande slöja men 
argument som anförts i debatten gällande förbud mot huvudduk i skolor kommer 
även att analyseras då dessa argument är aktuella även i diskussioner som berör 
det generella slöjförbudet. 

1.3 Teori 

Frågeställningens formulering implicerar att studien kommer att ha ett såväl 
beskrivande som förklarande syfte. Då ansatsen är att visa på samt bringa 
förståelse för en specifik utmaning som den moderna demokratin tycks stå inför 
och ett inneboende demokratiskt dilemma baserar sig inte studien på någon 
heltäckande förklarande teori utan använder sig av material och teorier från ett 
antal olika forskningsdiskurser. Demokratidefinitionen som tillämpas i studien 
baseras på den statsvetenskapliga demokrati- och demokratiseringsforskningen – 
framförallt Robert Dahl:s polyarkibegrepp – samt John Rawls politiskfilosofiska 
teori om rättvisa vilken kan härledas till den klassiska liberalismen. I 
slutdiskussionen om det demokratiska dilemmat används Chantal Mouffes tes om 
en demokratisk paradox. 

1.4 Definitioner och operationaliseringar 

Inledningsvis krävs ett antal begreppspreciseringar och definitioner av 
fundamentala begrepp; till att börja med definieras vad som i studien avses med 
begreppet ”heltäckande slöja” och sedan följer en klargörelse och precisering av 
studiens syn på identitet som vetenskapligt analysobjekt. Det västerländska 
demokratibegreppet preciseras och definieras i kapitel 2.1. 
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1.4.1 Heltäckande slöja 

Jag skall hädanefter använda begreppen slöja alternativt heltäckande slöja samt 
huvudduk som samlingsnamn för de olika typer av klädesplagg som debatten 
berör. Heltäckande slöja stipuleras till att hädanefter åsyfta olika typer av klädnad 
som täcker hela kroppen med undantag för ögonen; såsom den så kallade niqaben 
som lämnar en springa för ögonen samt burkan som är heltäckande i bemärkelse 
att även ögonen döljs av ett gallerliknande nät. Studiens fokus kommer primärt 
ligga på denna typ av heltäckande slöja, men kommer även inkludera olika typer 
av slöja som enbart täcker håret – så kallad hijab eller khimar. Dessa kommer i 
nedanstående text att refereras till under det gemensamma samlingsnamnet 
huvudduk (NE: niqab, NE: burka, NE: hijab). 

1.4.2 Identitet 

Heltäckande slöja och huvudduk är traditionella klädnader som primärt bärs av, 
samt förknippas med, muslimer – det vill säga personer som bekänner sig till 
islam. Det skall dock poängteras att det kan vara problematiskt att tala om 
befintliga, väl avgränsade gruppidentiteter, ty ”’identity’ is not a thing, it is a 
short-hand description for ways of talking about the self and the community” 
(Billig 1995: 60). I studien kommer gruppidentiteter att betraktas som socialt 
konstruerade kategorier ”vilka reproduceras diskursivt och genom enskilda 
individers identifiering med eller kategorisering in i dessa” (Johansson Heinö 
2009: 29, 54-55). Problemet med gruppidentiteter är som Johansson Heinö  (2009: 
55) poängterar att de ej innehåller enbart en objektiv, deskriptiv dimension utan 
att de även tillskrivs normativa, kollektiva karakteristika som antas representera 
samtliga individer som – frivilligt eller ofrivilligt – inkategoriseras i gruppen. 

Det skall således understrykas att viss försiktighet bör beaktas då man talar i 
termer av identitet och gruppkategorier. Då termen ”muslim” används i 
nedanstående text är det följaktligen med reservation för och insikt om att detta är 
en synnerligen heterogen grupp där den gemensamma övergripande nämnaren är 
att bekänna sig till islam som religion. I övrigt är islam, med Wallach Scotts 
(2007: 12-13) språkbruk, att betrakta som en ’decentraliserad religion’ vilken 
tolkas och utövas på olika sätt i olika kontexter och skiljer sig väsentligt mellan 
individer och på olika platser (Johansson Heinö 2009: 55). 
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2 Den västerländska demokratin 

En av de primära analysenheterna i denna studie är västerländska demokratier; 
detta implicerar ett antagande om att demokratier i väst har vissa gemensamma 
karakteristika. I detta kapitel skall dessa karakteristika undersökas och preciseras. 
Det skall även utredas i vilken demokratisk kontext debatten om ett totalförbud 
mot heltäckande slöja har uppstått. 

2.1 En definition 

Johansson Heinö (2009: 226) konstaterar att ”i vår del av världen vilar de flesta 
stater på en liberal demokratisk grund”. Chantal Mouffe (2000: 1-2) menar att en 
specifik form av demokrati har växt fram i väst vilken karakteriseras av dess 
fokus på liberala normer och värden. Men vad karakteriserar egentligen dessa 
liberala demokratier? 

En vanlig minimalistisk definition av demokrati fokuserar primärt på 
demokratin som form eller vad som brukar kallas demokratins procedurer; i 
vilken tanken om majoritetsprincipen och att folkets intresse skall realiseras 
genom folkvalda, beslutsfattande representanter förmodligen är den mest 
grundläggande (Esaiasson 2003: 39, 51). En av de mest tillämpade 
demokratidefinitionerna inom demokratiseringsforskningen är enligt Linde och 
Ekman (2006: 17-19) Robert Dahls polyarkidefinition vilken primärt lägger fokus 
på demokratins valprocedurer men även inkluderar ett antal normativa 
kvalitetskrav. Dahl uppställer ett antal kriterier vilka måste föreligga för att ett 
samhälle skall kunna definieras som demokratiskt såsom att befattningshavare 
skall tillsättas genom politiska val vilka skall vara fria och rättvisa samt att allmän 
rösträtt skall tillämpas och att i princip alla vuxna skall ha rätt att ställa upp och 
kandidera i val. Därtill uppställer han krav på yttrandefrihet, föreningsfrihet samt 
medborgarnas rätt att söka alternativa informationskällor (Dahl 1989: 221, Linde 
& Ekman 2006: 19). Denna demokratidefinition kan tillämpas på samtliga typer 
av demokratier; det som skiljer den liberala, västliga formen av demokrati från 
andra former är enligt Mouffe (2000: 2) att den även förväntas leva upp till samt 
generera ett antal specifika fri- och rättigheter vilka primärt kan härledas ur 
liberalismen. Den liberala demokratin skall således inte bara leva upp till ett antal 
proceduriella formkrav utan även till ett antal normativa, substantiella 
kvalitetskrav. 

De substantiella kriterierna uttrycks kanske bäst i John Rawls teori om rättvisa 
i vilken han presenterar ett antal grundläggande friheter vilka alla människor skall 
ha lika rätt att åtnjuta. Dessa friheter – eller rättigheter som jag hädan efter primärt 
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skall benämna dem – stipuleras i Rawls första rättviseprincip och utgörs av rätten 
att rösta och kandidera i politiska val, yttrande-, mötes-, tanke- och religionsfrihet, 
rätten att äga personliga tillhörigheter och att ej bli godtyckligt arresterad samt 
individens frihet vilket formuleras som ”freedom from psychological opression 
and physical assault and dismemberment (integrity of the person)” (Rawls 1999: 
53, Sen, Walzer & Rawls 1989: 11-12, Rawls 2005: 71-73). Rawls menar att vissa 
av de grundläggande fri- och rättigheterna måste garanteras av en konstitution och 
han hävdar att det demokratiska tänkandet från sitt initiala skede ”varit inriktat på 
att etablera vissa specifika fri- och rättigheter såväl som specifika konstitutionella 
garantier, sådana de t.ex. återfinns i olika rättighetskataloger och förklaringar 
om mänskliga rättigheter” (Rawls 2005: 74-75). 

I återstoden av studien skall denna definition av den västerländska demokratin 
med å ena sidan ett antal proceduriella kvalitetskrav som fokuserar på 
valprocedurer och å andra sidan ett antal ur liberalismen härledda normativa 
innehållsliga kriterier tillämpas. 

2.2 Demokratin & nationalstaten 

”Den liberala demokratin är med all sannolikhet det mest inkluderande politiska 
systemet i historien” 

 
Andreas Johansson Heinös (2009: 120) konstaterande kan tyckas okontroversiellt 
och närmast trivialt. Men citatet aktualiserar också frågor om hur inkluderande 
demokratin egentligen är? Finns det även exkluderande element i den 
västerländska demokratin? 

De västerländska demokratierna växte fram parallellt med stats- och 
nationsbyggandet. Trots att de moderna demokratiernas framväxt började långt 
tidigare var det, enligt Hammar (1990: 57), i efterdyningarna av första 
världskriget som tanken om att ”every nation should have its own sovereign state, 
and every adult citizen should have full political rights” fick fäste på allvar. 
Statsbyggandet innebar primärt att bygga upp institutioner och etablera politisk 
suveränitet medan nationsbyggandet gick ut på att definiera en stats befolkning 
och tillskriva dessa en övergripande nationell identitet (Johansson Heinö 2009: 
76, 129). Tanken om nationalstaten grundar sig på en uppfattning om existensen 
av olika gruppidentiteter, nationer, vilka kan särskiljas på grund av deras 
respektive karakteristika. Denna uppfattning är knuten till nationalismen; ”the 
ideology that creates and maintains nations-states” (Billig 1995: 19). Vad som 
kännetecknar en specifik nation kan variera – då nationer är föreställda 
gemenskaper snarare än objektivt skönjbara entiteter – men samma språk, historia, 
gemensamma myter, kultur, religion samt gemensamma normsystem åberopas 
ofta som karakteristika och kännetecken för en viss nation (Billig 1995: 24, 
Joireman 2003: 9-10). Att nationstanken och tanken om en väl avgränsad 
demokratisk nationalstat baserar sig på tanken om olika, kategoriserbara 
gruppidentiteter implicerar vidare en ömsesidigt inkluderande och exkluderande 
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logik. Nationen är inkluderande av de som tillhör den egna gruppen och 
exkluderande av de som inte ryms innanför nationens ramar. Historiskt sett har en 
mycket stor del av dagens västerländska liberala demokratier varit nationalstater 
med en homogen majoritetsbefolkning – om än med ett antal undantag såsom 
Belgien, Schweiz och Kanada. I takt med ökad globalisering, rörlighet över 
statsgränser samt invandring från krigsdrabbade områden har de traditionella 
nationalstaterna dock blivit alltmer kulturellt och språkligt heterogena (Roth 2005: 
7-8, 23). Abizadeh (2002: 495) menar emellertid att diskussionen ej är död utan 
att ”the thesis that liberal democracy is viable only against the background of a 
single nation, understood in linguistic-cultural terms, has gained a conspicuous 
respectability recently”. Det finns alltjämt ett visst mått av vad man kan kalla 
”institutionaliserad exkludering” i den liberala demokratin; ty endast 
medborgare1, som ej är minderåriga, besitter fulla politiska rättigheter. 
Demokratin inkluderar de som tillhör ”demos” och exkluderar de som ej ingår i 
denna kategori (Johansson Heinö 2009: 116).  

2.3 Demokratin & liberalismen 

Det konstaterades i den inledande definitionen att den västerländska demokratin 
har två utmärkande karakteristika; å ena sidan den proceduriella och å andra sidan 
en substantiell vilken uppställer vissa normativa kvalitetskrav och stipulerar ett 
antal grundläggande fri- och rättigheter. Dessa fri- och rättigheter förknippas ofta 
med och härleds ur den politiska liberalismen som kommit att få en stark ställning 
både på den internationella arenan och i enskilda stater. Det starka bandet mellan 
demokrati och liberalism uttrycks bland annat av Plattner (1999: 121) som 
konstaterar att ”today, wherever one finds liberalism […] it is almost invariably 
coupled with democracy”. Liberalismen är med Plattners (1999: 122) språkbruk 
”essentially a doctrine devoted to protecting the rights of the individual to life, 
liberty, property, and the pursuit of happiness” och som sådan värnar den om 
värden såsom tolerans, jämställdhet och frihet från olika typer av förtryck och 
diskriminering. På grund av demokratins och liberalismens intima 
sammankoppling i modern tid har dessa värden tillsammans med de liberala fri- 
och rättigheterna kommit att utgöra normativa grundbultar i de västerländska 
demokratierna (Mouffe 2000: 2). De liberala värdena har dock inte bara kommit 
att spela en stor roll för världens demokratier utan de har även kommit att inta en 
hegemonisk ställning på den internationella arenan med upphöjandet av de 
liberala mänskliga och medborgerliga rättigheterna till ett närmast universellt 
paradigm förankrat i internationella deklarationer och avtal såsom i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna (Rawls 2005: 74-75). Liberalismens 

                                                                                                                                                   
 
1 Genom historien gång har det som bekant funnits undantag; kvinnor och svarta besatt under lång tid inte 
samma politiska rättigheter som vita män. Förståndshandikappade och fängelseinterner har i många länder 
fortfarande ej rätt till fullt politiskt deltagande (Johansson Heinö 2009: 105) 
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hegemoniska ställning uttrycks kanske bäst genom den i folkrätten förankrade 
normen om humanitär intervention och principen om ”responsibility to protect” 
vilken stipulerar att en inskränkning av den statliga suveräniteten – det 
internationella systemets kanske viktigaste princip – kan legitimeras med 
hänvisning till att de grundläggande mänskliga rättigheterna måste tillgodoses och 
respekteras (Brink 2002: 17-18, 40, 301-304). 

2.4 Demokratin & mångfalden 

Det är inom demokratiseringsforskningen i princip ett allmänt vedertaget faktum 
att kulturellt och etniskt homogena stater har bättre förutsättningar att etablera en 
stabil och fungerande demokrati än heterogena samhällen (Lijphart 2004: 96). 
Detta är dock inte bara en problematik som är aktuell i stater i transition till 
demokrati utan även för konsoliderade liberala demokratier. I takt med 
globaliseringen och den ökade rörligheten och migrationen över territoriella 
statsgränser har de västliga demokratierna blivit alltmer pluralistiska och kulturellt 
heterogena. Traditionella nationalstater som i demokratins initiala skede utgjordes 
av en majoritetsbefolkning som talade samma språk, hade samma religiösa 
tillhörighet samt ansåg sig tillhöra samma kultur har fått en ökad kulturell 
mångfald genom invandring från olika delar av världen (Roth 2005: 7-8, 23). Om 
det i de ursprungliga, traditionella nationalstaterna handlade om att definiera 
identitetskategorier, etablera föreställningar om enhetliga nationer samt precisera 
gränserna för demos så handlar utmaningen idag snarare om inkludering och 
integration av minoriteter. I diskussionen om hur demokratin skall handskas med 
en ökande mångfald har det förts en debatt angående integration kontra 
assimilation där assimilation vanligen definieras som en långtgående anpassning 
där egna kulturella normer och praktiker överges för majoritetsbefolkningens 
(Johansson Heinö 2009: 76, 165-166, Lenard 2010: 309). 

På senare år har det tyckts uppstå en särskild debatt angående Islam och 
muslimers förmåga att anpassa sig till och integreras in i det västerländska 
samhället. Efter terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 
september 2001 och de efterföljande krigen i Irak och Afghanistan och det så 
kallade kriget mot terrorismen tycks bilden av och rädslan för en 
fundamentalistisk form av islam ha fått fäste i västvärlden (Roth 2009: 16-17, 
Wallach Scott 2007: 67). Högerextrema och främlingsfientliga partier – vilka ofta 
för en retorik som utpekar muslimer som ett demokratiskt hot – har fått ett ökat 
stöd och valts in i såväl parlament som regeringar runt om i Västeuropa och 
kontroversiella beslut har fattats; såsom förbudet mot att bygga minareter och 
moskéer i Schweiz samt totalförbuden mot heltäckande slöja (Lenard 2010: 308). 
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3 Slöjförbudet 

”The status of the Muslim headscarf – the hijab – has provoked more debate 
about Islam in Europe than any other issue” konstaterade Klausen (2005: 71) i 
efterdyningarna av att ett antal förbud mot bärandet av huvudduk instiftats runt 
om i Europa. År 2004 införde Frankrike – efter en mångårig debatt som hade 
pågått till och från sedan 1989 – ett förbud mot religiösa symboler i skolan; ett 
beslut som uppstått primärt till följd av starka reaktioner mot unga muslimska 
flickors bärande av huvudduk. Det fanns enligt de Schutter (2010: 341) ett mycket 
starkt stöd för denna lag hos såväl befolkning som politiska representanter. I 
Tyskland instiftades år 2005 en lag som förbjöd lärare att bära huvudduk i skolan 
och i Turkiet fattades ett mer långtgående förbud som omfattade skol- och 
universitetselever samt folkvalda representanter och statstjänstemän. Diskussioner 
angående ett potentiellt förbud fördes även i ett stort antal andra länder, såsom 
Holland, Bulgarien och Belgien (Wallach Scott 2007: 9-10, 25, 35, Moruzzi 1994: 
653, 657-658, Joppke 2009: 53). 

Debatten om traditionell muslimsk klädsel för kvinnor har sedan dess fortlöpt 
runt om i Europa och har idag primärt kommit att handla om och fokusera på den 
heltäckande slöjan som döljer hela kroppen med undantag för ögonen. Den 11 
april 2011 trädde en kontroversiell lag i kraft i Frankrike som förbjuder bärandet 
av heltäckande slöja på allmän plats. Även i Belgien instiftades ett totalförbud 
mot heltäckande klädsel i juli 2011 och debatten har varit uppe i ett flertal andra 
europeiska länder (Le Monde 2011, Gutierrez 2011).  

Besluten om och debatten angående restriktioner mot heltäckande slöja och 
huvudduk har även väckt en hel rad andra frågor angående integration, religiösa, 
kulturella och nationella identiteter, mångkulturalism, sekularisering, liberala 
värden och könsorättvisor (Kilic, Saharso & Sauer 2008: 405, 408). Jag skall i 
nedanstående text analysera de argument som har funnits för respektive mot ett 
slöjförbud samt problematisera förbudet utifrån de liberala fri- och rättigheter som 
preciserats i de inledande kapitlen. Jag har valt att analysera slöjförbudet utifrån 
fyra olika aspekter som varit framträdande i debatten runt om i Europa: slöjan 
som ett uttryck för religion, kultur, politik samt som ett uttryck för en patriarkal 
könsmaktsordning. Det skall poängteras att argumenten ej är möjliga att renodla 
utan går in i varandra, jag har dock valt att analysera dem separat för tydlighetens 
skull. Vissa argument återkommer dock i flera avsnitt; såsom det om slöjan som 
ett uttryck för könsmakt. 
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3.1 Slöjan som ett religiöst uttryck 

I detta avsnitt skall jag analysera slöjförbudet givet en syn på slöjan som ett 
religiöst uttryck och som en symbol för en viss trosuppfattning. Att heltäckande 
slöja och huvudduk är intimt förknippat med islam som religion är knappast ett 
problematiskt konstaterande. Ty av alla de olika innebörder slöjan kan tillskrivas 
är den religiösa kopplingen, som Joppke (2009: 14) uttrycker det, den enda som ej 
kan ifrågasättas eftersom slöjan utan den religiösa dimensionen ”would be just 
fashion”. Det skall dock sägas att det inte finns någon konsensus kring tolkningen 
av vad religion utgör och innebär samt vilka praktiker som kan betraktas som 
religiösa. En generell hållning i internationell lag har istället varit att enbart 
utövaren själv kan och har rätt att definiera och tolka religionens innehåll. Detta 
implicerar att slöjan är att betrakta som en religiös symbol eller ett religiöst 
uttryck om bäraren själv anser det. Anser bäraren att slöjan är ett uttryck för 
religion faller den också under religionsfriheten (de Schutter 2010: 344, Joppke 
2009: 15). 

Tanke, samvets- och religionsfrihet är en av de fundamentala, grundläggande 
rättigheter som Rawls formulerar i den första principen i sin teori om rättvisa 
(Rawls 1999: 53, Sen, Walzer & Rawls 1989: 12). Rätten att utöva sin religion 
eller trosuppfattning är förankrad i såväl grundlagar och författningar som 
internationella deklarationer och konventioner; i ”Europarådets konvention om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna” fastslås 
envars rätt att utöva sin religion (se bilaga 1). 

Artikel 14 i samma konvention förbjuder vidare diskriminering då den 
stipulerar var och ens rätt att åtnjuta de – i konventionen angivna fri- och 
rättigheterna – oavsett ”sex, race, colour, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, association with a national minority, property, 
birth or other status” (Europarådskonventionen art. 14). Det kan således 
konstateras att rätten att utöva sin religion eller trosuppfattning är långtgående och 
enbart får inskränkas om detta utövande utgör ett säkerhetshot alternativt har 
sådan negativ inverkan på tredje man2 att dennes fri- och rättigheter inskränks. 
Detta implicerar att all inskränkning av religionsfriheten som ej kan rättfärdigas i 
enlighet med det senare är att betrakta som orättfärdig och även potentiellt kan 
betraktas som diskriminering i enlighet med artikel 14. Den vitala frågan blir 
således att undersöka huruvida ett förbud kan åberopas med hänvisning till de 
rekvisit som stipuleras i nionde artikelns andra stycke. 

Ett argument som kan anföras i favör för ett förbud är svårigheterna att 
identifiera personer som bär heltäckande slöja. Detta problem aktualiseras 
framförallt i olika typer av säkerhetskontroller samt vid utfärdande av 
identitetskort, körkort och pass. Svårigheter att identifiera en person kan rimligen 

                                                                                                                                                   
 
2 Jag använder begreppet tredje man i enlighet med den juridiska termen som åsyftar en individ eller företag som 
står utanför ett avtalsförhållande mellan två parter; i detta fall åsyftas ett sådant ”osynligt” avtal mellan staten 
(som tillförsäkrar individen dess rättigheter) och bäraren av slöja (NE: tredje man) 
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kvalificera sig som ett potentiellt säkerhetshot eftersom personen i fråga 
exempelvis skulle kunna utge sig för att vara någon annan samt då det blir lättare 
för personer att förflytta sig över gränser utan att bli identifierade. Denna 
problematik aktualiseras dock enbart i vissa specifika situationer; framförallt vid 
olika typer av säkerhets- och identitetskontroller (Bruckner 2010: 64, de Schutter 
2010: 349). Det ter sig således rimligt att, i enlighet med artikel 9 i 
Europakonventionen, argumentera för att religionsfriheten med hänvisning till den 
allmänna säkerheten i ett antal kontextbundna fall kan vara nödvändig att 
inskränkas. Ett totalförbjud – som förbjuder bärandet av heltäckande slöja i alla 
offentliga sammanhang – ter sig dock knappast proportionerligt eller rimligt i 
relation till de fåtal tillfällen då identifikation av en individ är nödvändigt.  

Nästa steg blir att utröna huruvida bärandet av heltäckande slöja kan medföra 
att tredje mans grundläggande fri- och rättigheter inskränks. Intuitivt synes det 
problematiskt att hävda att ett klädesplagg eller hur en person väljer att klä sig kan 
inskränka på någon annans fri- och rättigheter. Detta är dock otvivelaktigt en reell 
möjlighet; klädesplagg med tydliga rasistiska och diskriminerande hatbudskap 
utgör kanske det främsta exemplet. Några sådana budskap som direkt inskränker 
på andra individers rättigheter kan den heltäckande slöjan eller andra religiösa 
symboler såsom kristendomens kors runt halsen eller kippan – judendomens 
traditionella huvudbonad – dock knappast sägas proklamera.3 Det är tänkbart att 
människor kan känna sig provocerade och känna visst obehag inför fenomenet 
heltäckande slöja; exempelvis på grund av att det är ett relativt nytt och 
främmande objekt i den västerländska kontexten vilket ej tycks passa in i den 
liberala, demokratiska diskursen eller överensstämmer med rådande sociala 
normer alternativt på grund av en syn på slöjan som ett uttryck för ett strukturellt 
patriarkaliskt förtryck av kvinnor (Roth 2009: 16-17, Klausen 2005 171). Sådana 
subjektiva negativa upplevelser – även om den enskilda individen upplever dem 
som starka – är dock knappast tillräckliga för att åberopas som en kränkning mot 
individens grundläggande fri- och rättigheter. Det skulle – för att göra en liknelse 
– för de flesta förmodligen te sig orimligt att i en liberal demokrati argumentera 
för att håliga byxor, tatueringar eller piercingar måste förbjudas på grund av att 
vissa människor upplever dem som provocerande. 

Givet att valet att bära slöja är frivilligt förefaller det inte finnas något som 
legitimerar ett förbud med hänvisning till artikel 9 i Europakonventionen. För att 
förstå denna logik kan vi jämföra med kvinnlig omskärelse för minderåriga vilket 
är en praktik som ofta förknippas med Islam även om det förekommer i ett flertal 
andra religioner och kulturer. Det hävdas ofta att ett förbud mot kvinnlig 
omskärelse för minderåriga, så kallad könsstympning, är legitimt eftersom 
flickans grundläggande fri- och rättigheter anses kränkas; primärt rätten till liv 
och hälsa då kvinnlig omskärelse är ett ingrepp som ofta medför olika typer av 
framförallt fysiska, men ibland även psykiska, men (Johansson Heinö 2009: 215, 
SFS 1982:316). Några sådana påtagliga, direkta konsekvenser tycks bärandet av 
slöja dock inte medföra så länge slöjan bärs frivilligt. 

                                                                                                                                                   
 
3 Detta med reservation för att alla religiösa symboler givetvis har sin specifika symbolik och innebörd 
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Enligt FN:s Special Rapporteur – vars uppgift är att undersöka hur väl de 
mänskliga rättigheterna efterlevs i medlemsländerna – anses lagstadgade förbud 
bryta mot internationell människorättslag och de mänskliga rättigheterna om ”the 
restriction is intended to or leads to either overt dicrimination or camouflaged 
differentiation depending on the religion or belief involved” (de Schutter 2010: 
348). Det första rekvisitet kan vara svårt att bedöma på grund av dess subjektiva 
natur; dock skall det poängteras att totalförbuden i Belgien och Frankrike båda har 
ankagats för att vara ett uttryck för islamofobi (se kap. 3.2). Det ter sig dock som 
att det andra rekvisitet, angående förbudets konsekvenser, är uppfyllt. Trots att det 
inte finns någon explicit formulering om just den heltäckande muslimska slöjan4 i 
lagarna som införts råder det knappast något tvivel om att förbudet riktar sig mot 
och drabbar en specifik grupp; närmare bestämt den minoritet muslimska kvinnor 
som bär plagget. Ett förbud som primärt riktar sig mot alternativt drabbar en viss 
kulturell, religiös eller social grupp riskerar att leda till stigmatisering vilket kan 
försvåra för integration och leda till social och ekonomisk marginalisering 
(Lenard 2010: 309-311). 

Diskussionen så här långt har berört stater som omfattas av 
Europakonventionen. Det skall dock poängteras att enskilda länder, däribland 
Sverige, har valt ett mer långtgående grundlagsstadgat skydd för religionsfriheten 
än det som stipuleras i Europakonventionen. Av de sex grundläggande fri- och 
rättigheterna som regleras i de svenska grundlagarna är religionsfriheten den enda 
som betraktas som en absolut rättighet vilken under inga omständigheter får 
begränsas. Straffbara handlingar samt handlingar eller moment i religionsfriheten 
som huvudsakligen faller under någon av de andra friheterna – yttrande-, 
informations-, mötes-, demonstrations- eller föreningsfriheten – omfattas dock 
inte av detta skydd. Detta skulle i praktiken innebära att inskränkningar mot 
mötesfriheten exempelvis får ske om det utbryter en brand i en lokal där en 
sammankomst pågår; detta oavsett om det är en sammankomst av religiös natur 
eller ej. Det kan följaktligen konstateras att ett totalförbud mot heltäckande slöja i 
Sverige vore ett brott mot religionsfriheten. Även situationsbundna begränsningar 
av religionsfriheten i exempelvis säkerhetskontroller är, då religionsfriheten 
betraktas som en absolut rättighet, att betrakta som lagstridiga (Holmberg & 
Stjernquist 1980: 64-67, 78-81). 

Givet att slöjan kan betraktas som ett religiöst uttryck och bärandet av denna 
som ett sätt att utöva sin religion tycks ett förbud även strida mot de – i FN:s 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (FN-konventionen art. 27) 
– stipulerade minoritetsrättigheterna: ”In those States in which ethnic, religious or 
linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be 
denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy 
their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own 
language.” 

                                                                                                                                                   
 
4 All klädsel som förhindrar identifikation förbjuds; dock stipuleras undantag för motorcyklister, brandmän och 
poliser. Undantag kan även beviljas för traditionella fester, såsom karnevaler (Svenska Dagbladet 2010-04-30) 
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Ett argument som primärt framförts i Frankrike, i debatten angående förbud av 
huvudduk i offentliga skolor, är det om den demokratiska sekulära staten. Då detta 
argument framförallt användes i huvudduksdebatten samt då det huvudsakligen 
varit koncentrerat till ett land skall jag bara kort uppehålla mig vid det. I Frankrike 
råder en långtgående typ av sekularisering, laïcité, som föreskriver åtskillnad 
mellan stat och kyrka (Gaspard & Khosrokhavar 1995: 177, Joppke 2009: 33). Ett 
argument som anfördes i favör för ett förbud var att religion tillhör det privata 
livet och ej skall utövas i offentliga institutioner och inom det offentliga 
utbildningsväsendet. Att vissa flickor bar huvudduk i skolan betraktades enligt 
denna retorik som ett hot mot andra elevers tanke- och samvetsfrihet (Weil 2004: 
19). Moruzzi ifrågasätter dock hur sekulärt Frankrike egentligen är och hon påstår 
att de offentliga skolorna ”are only secular in that they are not doctrinally 
Christian” och att de i själva verket upprätthåller kristna praktiker såsom att 
söndag är vilodagen samt att ingen huvudbonad skall bäras inomhus (Moruzzi 
1994: 664-665). 

3.2 Slöjan som ett kulturellt uttryck 

Andreas Johansson Heinö (2009: 153) hävdar att det i Sverige ”finns ytterst få 
exempel […] där slöjan i praktiken har kommit att utgöra eller uppfattas som ett 
problem, men [att det] ändå finns en debatt kring fenomenet”. Om slöjan inte 
utgör ett i praktiken reellt problem – och som konstaterats ej tycks kunna göras 
föremål för ett totalförbud med hänvisning till artikel 9 i Europakonventionen – 
varför har den då genererat så stor debatt och blivit föremål för ett flertal förbud 
runt om i Europa? En potentiell förklaring till den stora uppståndelsen kring slöjan 
är att den i debatten oftast fått en vidare innebörd och inte bara kommit att tolkas 
utifrån en religiös dimension; den heltäckande slöjan och huvudduken har snarare 
betraktas som en symbol för en viss kulturell tillhörighet (Moruzzi 1994: 655, 
656). Lenard (2010: 308) menar att det finns en utbredd rädsla för ”politiserad 
Islam” och ”politiserade muslimer” vilka tillskrivs fundamentalistiska 
karakteristika och ”are alleged to be irredeemably and unambiguously anti-
European and therefore anti-democratic”. Slöjan betraktas enligt denna diskurs 
som en symbol för en illiberal, icke-tolerant, patriarkalisk, icke-europeisk och 
omodern kultur som polemiserar och står i kontrast till en perception om den egna 
västliga kulturen som liberal, tolerant, demokratisk och sekulär. Denna perception 
kan förstås utifrån identitetspolitiska gruppdynamiker och in- och 
utgruppsföreställningar där den egna gruppen – den så kallade ingruppen – 
tillskrivs positiva epitet och beskrivningar av ut-gruppen – ”de andra” – präglas av 
nedvärderande narrativ (Joppke 2009: 4, Tissot 2011: 43-44, Wallach Scott 2007: 
64-68, Joireman 2003: 62). 

Johansson Heinö (2009: 7-8) menar liksom Hans Ingvar Roth (2009: 16-17) 
och Wallach Scott (2007: 67) att invandrarfientligheten och rädslan för Islam har 
ökat sedan terrordådet mot World Trade Center 9/11 2001. Främlingsfientliga och 
högerextrema partier – som primärt tycks ha riktat sig mot muslimska invandrare 
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– har fått ökat stöd och valts in i såväl parlament som regeringar runt om i Europa 
och en rad beslut har fattats, vilka har anklagats för att vara främlingsfientliga 
samt för att ha uppkommit till följd av en växande islamofobi. Förbudet att 
uppföra minareter och moskéer som infördes i Schweiz efter en folkomröstning 
2009 utgör ett exempel på ett sådant beslut som av många har fördömts som 
diskriminerande; däribland av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter – 
Navanethem Pillay (Lenard 2010: 308, 24 heures 2009-11-29, 24 heures 2009-12-
01). Även totalförbuden mot heltäckande slöja i Frankrike och Belgien har 
anklagats för att vara stigmatiserande, diskriminerande och ett uttryck för 
islamofobi; bland annat av Thomas Hammarberg som är kommissionär för 
Europarådets kommission för mänskliga rättigheter (Le Soir 2011-07-20). Men är 
det då så enkelt att förbuden endast springer ur en gryende xenofobi som primärt 
kommit att rikta sig mot muslimer och en föreställd enhetlig ”islamsk kultur” eller 
finns det en reell problematik? 

Det tycks finnas en mycket utbredd syn på den heltäckande slöjan och 
huvudduken som ett uttryck för kvinnoförtryck och som en symbol för en 
patriarkalisk könsmaktsordning; denna uppfattning är inte exklusiv för 
västvärlden utan har även uttryckts av muslimer runt om i världen (de Schutter 
2010: 339, Klausen 2005: 171). Enligt denna diskurs bär muslimska kvinnor slöja 
till följd av ett indirekt, strukturellt förtryck som kan härledas ur Islam och ”den 
muslimska kulturen” (jag skall återkomma till detta argument i kapitel 3.4.1). 
Utöver slöjan finns det även ett antal andra praktiker som primärt har förknippats 
med Islam och som anses vara indikatorer på muslimska kvinnors underställda 
ställning i relation till mannen; polygami och så kallat hedersvåld utgör två sådana 
exempel (Kiliç, Saharso & Sauer 2008: 403, Johansson Heinö 2009: 156). Ett 
långtgående kvinnoförtryck är otvivelaktigt något som strider mot fundamentala 
liberala och demokratiska värden såsom jämlikhet och tolerans. Det tycks således 
möjligt att påvisa en diskrepans och polemik mellan två (diffust definierade) 
kulturer – den västliga och den muslimska – vilkas respektive normer och värden 
inte bara tycks inkompatibla utan i vissa fall diametralt motsatta. Givet att den 
heltäckande slöjan betraktas som ett uttryck för en patriarkal könsmaktsordning 
och ett indirekt, strukturellt förtryck av kvinnor tycks det följaktligen rimligt att 
argumentera för att den inte hör hemma i liberala, västerländska demokratier och 
att ett förbud är legitimt; ty tanken om alla människors lika rätt och värde är 
fundamental i västerländska liberala demokratier (Bruckner 2010: 66). 

Argumentet för ett förbud kan stärkas ytterligare. Det noterades i de inledande 
kapitlen att homogena stater tycks ha bättre förutsättningar för en fungerande 
demokrati; integrering av invandrare är således av stor vikt för att motverka ett 
samhälle präglat av splittring och segregation (se kap. 2.4). Genom att förbjuda 
sådana delar av andra kulturer som ej tycks kompatibla med de fundamentala 
liberala och demokratiska värdena kan normkonflikter undvikas, samlevnad 
underlättas och bättre förutsättningar för integration skapas. Detta resonemang är 
dock inte helt oproblematiskt då det förespråkar assimilation snarare än 
integration. Det finns en risk för ett omvänt utfall om de som drabbas av ett 
förbud känner sig alienerade, stigmatiserade och diskriminerade samt upplever att 
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det inte finns några incitament för anpassning och integration (Lenard 2010: 309-
310). 

En liberal paradox kan även åskådliggöras i ovan förda resonemang, vilken 
Joppke precist sammanfattar då han skriver att ”the Islamic headscarf is a 
provocation which cannot be suppressed unless the West denies its own values, 
such as tolerance and religious freedoms. This is the central paradox of all 
headscarf controversies: the headscarf is an affront to liberal values, but its 
suppression is illiberal also and as such a denial of these same values” (Joppke 
2009: 4-5). Oavsett vilken position som anammas – förbud mot eller tolerans av 
slöja – tycks det uppstå en paradoxal logik; ty det slöjan representerar strider å ena 
sidan mot de liberala värdena och tycks inte höra hemma i liberala demokratier 
men å andra sidan strider ett potentiellt förbud mot samma värden vilket 
implicerar att det ej kan rättfärdigas på liberal väg. 

Det finns ytterligare en uppenbar problematik med resonemang av denna art. I 
ovan nämnda diskurs skänks slöjan en specifik innebörd och ges ett determinerat 
symbolvärde som ej tar hänsyn till andra alternativa tolkningar; det är exempelvis 
tänkbart att kvinnan väljer att bära heltäckande slöja som en protest mot 
diskriminering och västerländska normer (detta argument undersöks vidare i 
kapitel 3.3). Att bära slöja kan enligt ovan förda resonemang aldrig vara ett av 
individen fattat autonomt rationellt beslut utan den enskilda bäraren reduceras till 
ett indoktrinerat offer och dennes val förklaras alltid som resultatet av ett 
strukturellt förtryck (Wallach Scott 2007: 115-116, 123, 127, Weil 2004: 19).  

En sista aspekt som kan härledas till de kulturella argumenten och som brukar 
anföras som ett motargument mot ett förbud är vad som kan kallas det koloniala 
arvet. Enligt detta resonemang kan ett förbud mot heltäckande slöja betraktas som 
en form av modern imperialism där de västerländska normerna och värdena 
betraktas som de civiliserade och ”rätta” och islam betraktas som en intolerant, 
illiberal kultur vilken måste ”civiliseras”. Denna aspekt är kanske tydligast i före 
detta koloniala stater såsom Frankrike där en stor andel av de muslimska, franska 
medborgarna har sina rötter i de forna nordafrikanska kolonierna (Wallach Scott 
2007: 68, 76). 

3.3 Slöjan som ett politiskt uttryck 

Många motståndare till slöjförbudet har framhävt att slöjans innebörd och 
symbolik inte kan stipuleras. Utöver den religiösa dimensionen kan valet att bära 
slöja ha många olika förklaringar och syften. Denna typ av resonemang medger 
vanligen att den heltäckande slöjan och huvudduken mycket väl kan vara ett 
uttryck för ett direkt eller strukturellt tvång men att den likväl kan ha en politisk 
funktion och vara ett tecken på individens valfrihet och autonomi. De menar att 
det exempelvis är fullt tänkbart att kvinnor väljer att bära huvudduk eller 
heltäckande slöja som en protest mot diskriminering, rasism samt vissa 
västerländska värden (Gaspard & Khosrokhavar 1995: 45-48, Joppke 2009: 13, 
Croucher 2008: 200-201). Wallach Scott (2007: 122) påpekar, i sin analys av 
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förbudet mot religiösa symboler i franska skolor, att många franska flickor valde 
att bära huvudduk som ett uttryck för identitet och för att kräva respekt; ”precis 
som när svarta i USA anammade ordet ”nigger” blev bärandet av huvudduk ett 
sätt att ta tillbaka ett stigmatiserande objekt och förvandla det till ett positivt 
attribut”. Huvudduken blir enligt detta resonemang ett uttryck och en symbol för 
en dual identitet och den bärs i syfte att proklamera och avkräva erkännande och 
respekt för möjligheten att vara både västerländsk (i detta exempel fransk) och 
muslim. Som Johansson Heinö (2009: 180) konstaterar leder assimilering av 
minoriteter oundvikligen till att delar av deras identitet måste ges upp. Valet att 
bära huvudduk eller heltäckande slöja kan utifrån den politiska diskursen förklaras 
som en protest mot diskriminering och ett krav på integration utan assimilation; 
närmare bestämt reella möjligheter till integration utan att behöva ge upp delar av 
sin muslimska identitet (Wallach Scott 2007: 121). 

Hur skall denna till synes paradoxala logik förstås? Hur kan ett fenomen 
samtidigt vara uttryck för ett patriarkaliskt förtryck och en symbol för individens 
autonomi och fria vilja? Personer som är för ett förbud menar ofta att så inte kan 
vara fallet. I den franska diskussionen om förbud mot huvuddukar hävdades, 
enligt Moruzzi (1994: 661), bland annat att ”any putting on of a veil, or in this 
case a headscarf, was in itself an act of subordination, and therefore could not 
possibly be an act of political insubordination”. Enligt Lenard (2010: 312) bygger 
logiken bakom sådana argument på en stigmatiserande föreställning om att ”if 
Muslim women are the subject of regressive policies ‘there’[i islamska stater 
såsom Iran, förf. anm.], the reasoning goes, they must be victims of subordination 
and oppression ‘here’ as well”. Problematiken med denna typ av resonemang 
som förespråkar en deterministisk tolkning är svårigheterna att belägga dem. Ty 
går det inte att argumentera för att individen själv skall ha tolkningsföreträde, 
liksom då det gäller religionsutövarens rätt att definiera vad religion och religiösa 
praktiker innebär (de Schutter 2010: 344)? Om individen menar att den bär slöja 
som en identitetsmarkör och som ett krav på respekt och visad tolerans är det då 
inte så den skall betraktas? Vem skall ha rätt till tolkningsföreträde om inte 
individen själv och hur avgör man att en tolkning är mer korrekt än en annan? Ett 
argument som kan anföras är att bäraren är indoktrinerad och därför inte inser att 
dennes handlingar är en konsekvens av ett strukturellt, kulturellt deriverat 
förtryck. Denna typ av argument kan dock utmanas och ställas på prov. Givet att 
heltäckande slöja och huvudduk aldrig kan betraktas som något annat än en 
symbol för kvinnans underordnade ställning inom islam hur förklaras att en viss 
andel av bärarna är västerländska kvinnor som har konverterat till islam? Av de 
omkring 2000 kvinnor som vid införandet av totalförbudet i Frankrike bar 
heltäckande slöja beräknades, enligt uppgifter i Dagens Nyheter (2010-09-14), en 
fjärdedel vara kvinnor som konverterat till islam (se även Tissot 2011: 40). En 
anledning till konverteringen kan exempelvis vara ett avståndstagande och en 
medveten repellering av västerländska och liberala värden (Johansson Heinö 
2009: 211). I detta fall tycks det problematiskt att hävda att kvinnans val inte är ett 
fritt sådant utan resultatet av ett strukturellt, med islam förknippat, förtryck 
eftersom dessa kvinnor har vuxit upp i liberala demokratier med dess liberala 
normsystem (vilket i dylika resonemang antas vara betydligt mindre 
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patriarkaliskt). Det kan följaktligen konstateras att bevisbördan ligger på dem som 
argumenterar för att slöjan aldrig kan betraktas som något annat än ett uttryck för 
könsmakt. 

Givet att slöjan kan betraktas som ett medel för att uttrycka en politisk 
ståndpunkt och kräva respekt för sin identitet blir ett totalförbud mot heltäckande 
slöja eller ett partiellt beslut mot huvudduk i skolor problematiskt att legitimera. 
Ett beslut begränsar onekligen de långtgående positiva friheter som bland annat 
stipuleras i Europakonventionen och som kan härledas till den liberala tanken om 
individens frihet. Det bryter bland annat mot vissa, måhända något diffusa, liberalt 
härledda rättigheter om individens rätt till självförverkligande och individens rätt 
att klä sig och uttrycka sig som hon vill (Plattner 1999: 122). Det kan även hävdas 
att om slöjan kan betraktas som ett uttryck för politik så strider ett förbud mot 
yttrandefriheten; vilken i svensk författning är uttryckt som varje medborgares 
”frihet att i tal, skrift eller bild eller på något annat sätt meddela upplysningar 
samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” (Holmberg & Stjernquist 1980: 64). 
Detta får dock sägas vara en extensiv tolkning av yttrandefriheten så som den 
formuleras i Europakonventionen. 

3.4 Slöjan som ett uttryck för könsmakt 

Ett av de argument för ett förbud mot heltäckande klädsel (och även huvudduk) 
som drivits hårdast och som tycks ha haft bredast förankring är som tidigare 
konstaterats att slöjan är ett tecken på och uttryck för en patriarkalisk 
könsmaktsordning och ett kvinnoförtryck (Klausen 2005: 171, Joppke 2009: 5-7). 

Jag har valt att dela upp detta kapitel i två underrubriker; jag skall 
inledningsvis analysera argumentet att det finns ett indirekt, strukturellt tvång på 
kvinnan att bära slöja samt vidare argumentet att män genom direkt tvång förmår 
kvinnan att bära slöja. Det är givetvis även tänkbart att en kvinnlig familjemedlem 
tvingar en annan kvinna att bära slöja; men då debatten primärt rört 
könsrollsaspekten begränsas min diskussion till att fokusera på mannens förtryck 
av kvinnan. 

3.4.1 Det indirekta tvånget 

I detta avsnitt skall jag analysera argumentet att ett slöjförbud är legitimt eftersom 
det skyddar kvinnan från ett strukturellt, historiskt förankrat förtryck; det vill säga 
att det föreligger ett socialt tryck på kvinnan att bära heltäckande slöja. 

Det har ovan konstaterats att det tycks problematiskt att ge en tolkning 
företräde framför andra och att det är svårt att bevisa huruvida ett strukturellt, 
indirekt tvång på kvinnan som bär heltäckande slöja föreligger eftersom slöjan 
kan ha multipla betydelser och bäras av olika skäl (Gaspard & Khosrokhavar 
1995: kap. 2). Problematiken med att determinera ett fenomens innebörd kan 
illustreras med ett exempel från jämställdhetsdebatten i det västerländska 
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samhället. Att en kvinna väljer att stanna hemma med barnen när de är små skulle 
kunna förklaras utifrån en historiskt förankrad strukturell könsmaktsordning där 
mannen var den som arbetade och kvinnan förväntades ta hand om hemmet och 
barnen. Det skulle dock även kunna betraktas som ett av kvinnan rationellt fattat, 
individuellt beslut (jmf. Johansson Heinö 2009: 210). Det är förmodligen mycket 
få som idag skulle argumentera för att kvinnans val att stanna hemma aldrig kan 
betraktas som något annat än ett utfall av ett historiskt betingat, indirekt tvång och 
scenariot att införa lagstiftning som stadgar att mannen skall stanna hemma 50 % 
av tiden får sägas vara tämligen orealistiskt. Kiliç, Saharso & Sauer (2008: 406) 
konstaterar i linje med detta resonemang, i sin diskussion om huvudduksförbudet 
för lärare i Tyskland, att ”on the one hand while there is little feminist confidence 
that the state will act to prevent discrimination against German women, on the 
other hand German feminists see the state as a benevolent protector on issues of 
discrimination against Muslim women.” 

Det synes problematiskt att avgöra vad som är ett strukturellt förtryck och vad 
som är ett av individen fattat rationellt val och det kan vidare poängteras att det 
finns ett flertal andra strukturella, patriarkaliska förtryck även i det västerländska 
samhället. Allmänt vedertagna och accepterade västerländska praktiker som 
framförallt företas av kvinnor – såsom att sminka sig eller raka bort en stor del av 
kroppsbehåringen – skulle även kunna kvalificera sig som sociala normer vilka 
har sin grund i ett strukturellt patriarkaliskt förtryck och därmed kan betraktas 
som handlingar som utförs på grund av ett indirekt tvång. En förklaring till varför 
muslimska kvinnor bär slöja, som vanligen härleds till specifika citat ur Koranen, 
är att kvinnan skall vara dygdig och ej blotta sina behag eller visa sin sexualitet 
för någon annan än sin make samt andra män inom familjen (Joppke 2009: 5-6). 
Förklaringen till varför västerländska kvinnor sminkar sig eller rakar benen kan på 
motsvarande sätt förklaras utifrån att kvinnan skall göra sig vacker för att kunna 
attrahera det motsatta könet. I båda fall kan det hävdas att kvinnan reduceras till 
sin sexualitet; i den ena kulturen skall den döljas och i den andra framhävas. Båda 
fall kan förklaras utifrån tesen om en strukturell patriarkalisk könsmaktsordning. 
Frågan som aktualiseras är hur dessa olika typer av strukturellt förtryck skall och 
kan rangordnas? Hur skall man gå till väga för att avgöra vilka indirekta tvång 
som är acceptabla och vilka som ej är det? En potentiell förklaring till varför den 
heltäckande slöjan och huvudduken tycks vara så provocerande för många 
västerländska individer kan dels vara att den ej hör till den västerländska sociala 
normen – till skillnad från smink, korta kjolar och avrakad kroppsbehåring – men 
även att den är förknippad med stater som Iran där kvinnan ej har rätten att fritt 
välja hur hon vill klä sig (Lenard 2010: 312). 

Givet att det skulle gå att bevisa att bärandet av heltäckande alltid är att 
betrakta som ett utfall av ett indirekt, strukturellt tvång går det att anföra 
resonemang om att impopulära förbud kan vara ändamålsenliga på lång sikt 
eftersom de kan skapa incitament till ett förändrat beteende. Johansson Heinö 
(2009: 233) menar exempelvis att förbudet mot barnaga i Sverige vilket trots att 
det måhända ansågs kontroversiellt då det infördes idag knappast ifrågasätts. Det 
kan dock åskådligas en problematik med denna typ av resonemang. Barnaga kan 
sägas ha varit kopplat till en samhällelig social norm och en tanke om att aga var 
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nödvändigt för barnuppfostran; denna sociala norm var inte intimt förknippat med 
en specifik religion och ett förbud riskerade därmed inte att strida mot 
grundläggande rättigheter såsom religionsfriheten samt kunde knappast medföra 
stigmatiserande konsekvenser i samma utsträckning. Dessutom kan barnaga 
snarare jämföras med könsstympning då barnet kommer till direkt, fysisk skada 
vilket knappast är fallet med heltäckande slöja så länge det ej föreligger ett direkt 
tvång på bäraren (se kap. 3.1). 

3.4.2 Det direkta tvånget 

 
Direkt tvång kommer i denna text innebära att en man – vanligen make, pappa 
eller någon annan man i kvinnans hemmiljö – direkt förmår kvinnan att mot sin 
vilja bära heltäckande slöja. Det går att argumentera för att sådant direkt tvång 
redan är förbjudet och att betrakta som ett brott eftersom det bryter mot individens 
grundläggande fri- och rättigheter så som de uttrycks i författningar, 
konstitutioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Detta direkta tvång 
omfattas i Sverige av förbudet mot ”olaga tvång” vilket specificeras i brottsbalken 
(SFS 1972:700), kapitel 4, paragraf 4 med ordalydelsen: ”Den som genom 
misshandel eller eljest med våld eller hot om brottslig gärning tvingar annan att 
göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i 
högst två år.” Vidare fastslås att straffet kan skärpas ytterligare – gärningsmannen 
kan dömas till upp till sex års fängelse – om brottet är att betrakta som grovt. 
Slutligen fastslås att brottet är att betraktas som grovt om gärningen inbegripit 
någon form av tortyr (SFS 1972:700). 

Det kan härmed fastslås att direkt tvång ej är tillåtet. Frågorna som 
aktualiseras är således i) om en lag som förbjuder ett specifikt tvång är 
nödvändig? samt ii) om det är nödvändigt att införa ett totalförbud mot 
heltäckande slöja i syfte att komma åt det direkta tvånget? Det finns skäl att 
argumentera för att ett förbud mot detta specifika tvång är nödvändigt med 
hänvisning till att övergripande lagar såsom den om olaga tvång är allt för 
trubbiga och inte kommer åt tvång som utförs av någon närstående eller 
familjemedlem. I Sverige tycks detta dock inte vara nödvändigt då olaga tvång 
mot en närstående specificeras i Brottsbalken 4. kap 4 a § (se bilaga 2). 

Det ter sig som att ett direkt tvång på kvinnan att bära heltäckande slöja av en 
familjemedlem såsom en förälder eller ett syskon skulle klassificeras såsom grov 
fridskränkning och tvång utfört av en make eller sammanboende skulle bedömas 
som grov kvinnofridskräning; givet att tvånget lever upp till de två subjektiva 
rekvisiten angående handlingens avsikt som stipuleras i paragrafens första stycke. 
Det tycks rimligt att argumentera för att det – i stater där liknande lagar existerar – 
ej är nödvändigt att införa en ännu mer explicit lag mot en direkt form av grov 
fridskränkning alternativt grov kvinnofridskränkning. I stater där det ej existerar 
en liknande lagstiftning torde det vara rimligt att argumentera för att införandet av 
en liknande, mer generellt formulerad, paragraf likt den ovan vore mest 
ändamålsenlig. Detta eftersom en sådan samtidigt som den omfattar och tycks 
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fånga upp även andra former av direkt tvång – exempelvis sexuellt sådant – som 
kan förekomma inom hemmet likaledes undviker ett stigmatiserande utpekande av 
enskilda kulturer eller religioner vilket riskerar att spä på fördomar och leda till 
diskriminering av minoriteter (Lenard 2010: 309-311). Det verkar vidare orimligt 
att argumentera för att ett totalförbud är nödvändigt för att komma åt det direkta 
tvånget eftersom ett sådant förbud även drabbar dem som inte är utsatta för ett 
direkt tvång. 

Nästa steg är att utröna vilken effekt ett lagstadgat förbud mot bärande av 
heltäckande slöja får för de kvinnor som tvingas bära slöja samt för de kvinnor 
som bär slöja av fri vilja. När lagen som förbjöd religiösa symboler i skolan 
infördes i Frankrike 2004 fanns det en oro att muslimska flickor som bar 
huvudduk skulle hamna i en position där de skulle tvingas mellan utbildning och 
religion. Denna farhåga uttrycktes bland annat av FN:s Barnrättskommitté – The 
Committee on the Rights of the Child (de Schutter 2010: 341, Klausen 2005: 
174). En liknande invändning går att göra gällande förbudet mot heltäckande 
slöja. Många som är mot förbudet, däribland människorättsorganisationen 
Amnesty International (Wenger 2010-07-14), har framhållit att beslutet är 
kontraproduktivt eftersom de kvinnor som är föremål för ett direkt tvång sannolikt 
kommer få begränsad rörlighet och eventuellt inte kommer tillåtas lämna hemmet 
utan slöja. Ett förbud förbättrar således inte nödvändigtvis situationen för de 
kvinnor som utsätts för direkt tvång (Tissot 2011: 42-43). 

För de kvinnor som av olika skäl frivilligt väljer att bära heltäckande slöja 
implicerar ett förbud en inskränkning av individens rätt till självbestämmande och 
individens rätt att fatta personliga beslut. I detta fall föreligger alltjämt ett direkt 
tvång på kvinnan; istället för ett direkt tvång att bära slöja finns det ett direkt 
tvång att inte bära slöja, där staten med sitt våldsmonopol utövar tvångsmakten 
istället för mannen (Johansson Heinö 2009: 212). Paternalism av denna typ kan 
möjligen legitimeras med hänvisning till andra människors säkerhet; detta 
argument tycks, som konstaterades i kapitel 3.1, dock inte gå att applicera på 
bärandet av slöja så länge det är ett frivilligt val. 

3.5 Sammanfattning: Slöjförbudet 

Jag har nu utrett hållbarheten i de främsta argument som anförts för respektive 
mot ett förbud av heltäckande slöja på allmän plats samt granskat hur ett förbud 
förhåller sig till de grundläggande fri- och rättigheterna. Det kan konstateras att ett 
totalförbud primärt tycks strida mot religionsfriheten eftersom en så långtgående 
inskränkning av denna fundamentala mänskliga och medborgerliga rättighet 
svårligen kan legitimeras med hänvisning till den allmänna säkerheten eller andras 
fri- och rättigheter. Förbudet riskerar vidare att underminera minoriteters rätt till 
ett eget kulturliv och rätten att fritt utöva sin religion samt kan sägas inskränka 
yttrandefriheten – givet att slöjan bärs i syfte att uttrycka en åsikt – utifrån en 
extensiv tolkning av denna, i demokratier grundlagsskyddade, rättighet. Även om 
det kan tyckas rimligt att hävda att icke-toleranta, illiberala kulturer och kulturella 
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praktiker ej hör hemma och därmed bör förbjudas i västerländska liberala 
demokratier – vilka värnar om värden såsom tolerans och jämlikhet – så skulle ett 
förbud på samma sätt strida mot dessa värden. Dessutom riskerar ett förbud att ge 
upphov till stigmatisering vilket kan leda till ökad diskriminering samt att 
kulturella minoriteter känner sig alienerade vilket vidare riskerar att bidra till 
större samhällelig splittring och segregation. Det starkaste och mest hållbara 
argumentet för ett förbud synes vara att få bort det direkta samt indirekta tvånget 
som kan tänkas föreligga på kvinnan att bära heltäckande slöja. Då det gäller det 
indirekta tvånget är det dock svårt att bevisa att ett sådant föreligger eftersom det 
finns många tänkbara förklaringar till varför kvinnan väljer att bära slöja. 
Bevisbördan ligger således på dem som argumenterar för att den heltäckande 
slöjan alltid är att betrakta som ett uttryck för ett patriarkaliskt förtryck och 
därmed måste förbjudas. Då det gäller det direkta tvånget kan ett sådant givetvis 
aldrig legitimeras eller godtas; dock är direkta tvång redan förbjudet enligt lag och 
nödvändigheten i att införa ett förbud mot ett specifikt tvång kan sålunda 
ifrågasättas, i synnerhet då ett specifikt förbud även drabbar de kvinnor som väljer 
att bära slöja frivilligt och därmed inskränker deras individuella autonomi och 
frihet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att argumenten mot ett förbud på 
balansen tycks väga betydligt tyngre än argumenten för. Eftersom ett förbud synes 
tämligen problematiskt att legitimera utifrån de grundläggande fri- och 
rättigheterna ligger bevisbördan på dem som hävdar att så inte är fallet och att ett 
förbud är nödvändigt. 
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4 Ett demokratiskt dilemma? 

Vi har nu kommit så långt i diskussionen att det kan konstateras: 
 
i) att ett förbud mot heltäckande slöja tycks strida mot liberala normativa 

värden samt inskränka de fundamentala fri- och rättigheterna; 
ii) det synes i förlängningen således intuitivt rimligt att hävda att ett 

sådant förbud ej hör hemma i moderna västerländska liberala 
demokratier; 

Så långt tycks allt väl. Dock kommer vi nu fram till den motsättning vari det 
demokratiska dilemmat ligger; närmare bestämt det faktum 
iii) att om majoriteten av befolkningen eller de folkvalda representanterna 

är för ett förbud så är det per definition ett legitimt demokratiskt beslut, 
ty ett av de mest karakteristiska kännetecknen för demokratin som 
styrelseskick är som tidigare konstaterats principen om folkviljan och 
principen om beslut enligt majoritetsregeln (se kap. 2.1) 

 
Det tycks således finnas en paradoxal inneboende logik i demokratibegreppet och 
den västerländska definitionen av demokrati. Denna definition består som tidigare 
konstaterats av två komponenter vilka i detta fall tycks oförenliga; å ena sidan den 
liberala demokratins procedurer och å andra sidan de substantiella, normativa och 
liberalt härledda kvalitetskraven om individens grundläggande fri- och rättigheter. 
Chantal Mouffe (2000: 4) beskriver denna paradoxala logik då hon konstaterar att 
det ej finns ”[a] guarantee that a decision made through democratic procedures 
will not jeopardize some existing rights”. Det demokratiska dilemmat kan alltså 
uttryckas som att den liberala demokratin genom majoritetsprincipen kan 
producera demokratiskt legitima beslut, dock kan dessa beslut även betraktas som 
demokratiskt illegitima eftersom de ej kan rättfärdigas på normativ väg utifrån de 
grundläggande fri- och rättigheter som demokratin förväntas generera. 

Dilemmat kan åskådliggöras ytterligare. Logiken och sättet att resonera i 
följande tankeexperiment är hämtat från Michael Walzers (1991: 385) 
sammanfattning av Richard Wollheims (1962: 71-87) teori om en demokratisk 
paradox men modifierad av mig för att beskriva den liberala demokratins 
dilemma. Den goda och rättrådiga medborgaren i en liberal demokrati skulle – där 
inget slöjförbud är policy A och slöjförbud är policy B – resonera som följer: 

 
i) Jag anser att policy A bör implementeras eftersom det är rätt enligt den 

rådande liberala demokratiska diskursen 
ii) Folket, alternativt de folkvalda representanterna, väljer policy B 
iii) Jag anser fortfarande att policy A bör implementeras, men, eftersom 

policy B är ett legitimt demokratiskt majoritetsbeslut anser jag nu att 
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även policy B bör implementeras. Jag anser således att både policy A 
och policy B – som är varandras diametrala motsatser – bör 
implementeras. 

 
Frågan som nu aktualiseras är huruvida det verkligen föreligger ett existerande 
dilemma eller om det är ett skenbart sådant vilket kan upplösas? Det kan 
konstateras att det intuitivt tycks vara ett dilemma som går att upplösa, ty går det 
att separera demokratins proceduriella karakteristika från dess normativa, 
substantiella innehåll så upphör dilemmat att existera. Jörgen Hermansson (1986: 
259) menar dock, liksom Michael Walzer (1991: 386), att den liberala 
demokratins två komponenter ej går att särskilja. Enligt detta resonemang utgör 
demokratibegreppet en syntes av två, delvis motstridiga logiker vilka kan vara och 
te sig förenliga men som i själva verket är ”incompatible in the last instance” 
(Mouffe 2000: 5). Anledningen till att de ej går att separera är enligt Walzer att 
alla proceduriella arrangemang har substantiella inslag och vice versa. Enligt 
Walzers logik måste alla proceduriella arrangemang, såsom olika typer av 
maktfördelningsprinciper, alltid rättfärdigas på normativ väg och får därmed ett 
substantiellt inslag och alla substantiella resonemang – exempelvis angående 
grundläggande fri- och rättigheter – förankras i reella proceduriella arrangemang 
såsom lagar och konstitutioner (Walzer 1991: 386). Mouffe (2000: 2-3) menar att 
sammanlänkningen av demokrati och liberala värden ej är en nödvändig sådan 
men att den idag tas för given på grund av dess historiska förankring. 

Att renodla demokratibegreppet och enbart tillämpa en minimalistisk 
proceduriell definition med fokus på valprocedurer kan – som Linde och Ekman 
(2006: 16) samt Anckar (1986: 256) konstaterar – måhända vara önskvärt i olika 
typer av empirisk demokratiforskning på grund av dess operationaliserbarhet; men 
vad händer med demokratibegreppet samt förståelsen av den västerländska 
demokratin om man separerar de två elementen? Det ter sig som att det liberala, 
normativa inslaget är det som såväl karakteriserar som rättfärdigar den 
västerländska formen av demokrati (Mouffe 2000: 2, Hermansson 2003: 293-
295). Exkluderar man denna dimension från demokratidefinitionen synes det 
problematiskt att särskilja den västerländska formen från andra typer av 
demokratier; ty vad skiljer då konsoliderade liberala demokratier från olika typer 
av semi- eller kvasidemokratier som måhända uppfyller de proceduriella 
demokratikraven men som ej lever upp till de liberala normerna om 
grundläggande fri- och rättigheter? Graden av liberalisering tycks i 
demokratiseringsforskningen, parallellt med vissa nödvändiga proceduriella krav 
som primärt fokuserar på de politiska valen, utgöra en måttstock på demokratins 
kvalitet; bättre efterlevnad av de individuella och mänskliga fri- och rättigheterna 
ger ett bättre demokratibetyg. Detta kan bland annat illustreras med de årliga 
mätningar som företas av den icke-statliga organisationen Freedom House vilka 
mäter graden av frihet i världen – uttryckt som existensen och förekomsten av 
vissa liberala fri- och rättigheter – vilket i sin tur anses indikera graden av 
demokrati i olika stater (Linde & Ekman 2006: 19-20, 155-156). 

Slutsatsen jag drar utifrån detta är att det ej tycks möjligt att separera den 
normativa, substantiella dimensionen från den västerländska 
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demokratidefinitionen eftersom det liberala inslaget är det karakteristika som 
skiljer den västerländska demokratin från andra former av demokrati – det är som 
Mouffe (2000: 2) uttrycker det ”what makes it properly ’modern’”. Givet att det i 
liberala demokratier ej går att separera på demokratins proceduriella och 
substantiella innehåll menar jag vidare att det finns ett befintligt demokratiskt 
dilemma. Det kan uttryckas som att demokratin inte producerar det den förväntas, 
eller borde, producera. Detta implicerar att beslut, såsom förbudet mot 
heltäckande slöja, kan fattas vilka enligt en paradoxal logik är på en gång liberalt 
illegitima (och i förlängningen således demokratiskt illegitima) samt demokratiskt 
legitima. Dilemmat går ej att upplösa utan att bryta ner den västerländska 
demokratidefinitionen och betona den liberala eller demokratiska aspekten på 
bekostnad av den andra. 
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5 Sammanfattning 

Länderna i väst har utvecklat en egen karakteristisk typ av demokrati – vilken 
utöver de proceduriella för demokratibegreppet fundamentala egenskaperna som 
primärt fokuserar på valprocedurer – inbegriper och värnar om ett antal 
substantiella, normativa fri- och rättigheter som alla individer och medborgare 
skall ha samma rätt att åtnjuta. Dessa grundläggande fri- och rättigheter som 
tillskrivs individen är intimt förknippade med liberalismen och de rättfärdigar, 
tillsammans med de mest grundläggande proceduriella kriterierna om folkstyre, 
fria och rättvisa val samt majoritetsprincipen, demokratin som styrelseskick. 

Trots att den liberala demokratin kanske är det mest inkluderande 
styrelseskicket världen har skådat hittills innehåller den även en exkluderande 
logik och majoriteten av de moderna liberala demokratierna i väst växte fram som 
nationalstater med en kulturellt och språkligt homogen majoritetsbefolkning. I takt 
med globaliseringen, ökad rörlighet över territoriella statsgränser samt ökad 
invandring från krigsdrabbade områden har de traditionella nationalstaterna blivit 
allt mer kulturellt pluralistiska och heterogena och frågan om den liberala 
demokratins förmåga att hantera kulturell mångfald har aktualiserats. Det är i 
denna kontext som diskussionen om ett förbud mot heltäckande slöja på allmän 
plats har realiserats i ett flertal västliga, demokratiska stater. Anhängare till ett 
förbud har hävdat att slöjan är en symbol för ett patriarkaliskt förtryck av kvinnan 
och att den som sådan strider mot västerländska liberala värden såsom jämlikhet 
mellan könen. Motståndare till förbudet har i sin tur replikerat att ett förbud strider 
mot samma värden och att ett sådant därmed skulle vara icke-tolerant och 
illiberalt. Det har i denna studie konstaterats att ett totalförbud mot heltäckande 
slöja tycks strida mot ett antal grundläggande fri- och rättigheter såsom 
religionsfriheten, minoritetsrättigheter, rätten att ej diskrimineras på grund av sin 
kultur eller religiösa övertygelse samt potentiellt även mot yttrandefriheten. Ett 
förbud kan vidare få direkta implikationer för den enskilda demokratiska staten då 
det kan ha stigmatiserande och alienerande verkan samt leda till ökad samhällelig 
splittring och segregation; det vill säga faktorer som i förlängningen potentiellt 
kan bidraga till den enskilda demokratins försämring. Det finns således en reell 
problematik för den enskilda staten. 

Studiens huvudsakliga syfte har dock varit att påvisa att förbudet utgör och 
åskådliggör ett mer generellt demokratiskt dilemma. Det konstaterades att 
förbudet ej är förenligt med de grundläggande, liberala fri- och rättigheterna och 
att det därmed ej kan rättfärdigas på normativ väg samt ej tycks höra hemma i 
liberala demokratier. Dock är ett beslut som fattas på demokratisk väg enligt 
majoritetsprincipen – det vill säga att majoriteten av folket alternativt majoriteten 
av de folkvalda beslutsfattarna är för ett beslut – per definition ett demokratiskt 
legitimt sådant. Slöjförbudet är således illegitimt enligt demokratins substantiella 
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innehållsliga krav samt legitimt i enlighet med demokratins proceduriella 
formkrav. Det finns följaktligen ett demokratiskt dilemma som ej går att upplösa 
utan att bryta ned och omvärdera det befintliga västerländska demokratibegreppet. 
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Bilaga 1. ”Convention for the protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms”, artikel 9 

 
1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 
right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone 
or in community with others and in public or private, to manifest his religion or 
belief, in worship, teaching, practice and observance. 

2. Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in 
the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, 
or the protection of the rights and freedoms of others. 
(Europarådskonventionen art. 9) 
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Bilaga 2. Brottsbalken 4 kap. 4 a § 
 

”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående 
eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led 
i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att 
allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, 
längst sex månader och högst sex år. 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 
han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 
under äktenskapslika förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofrids-
kränkning till samma straff.” 
(BrB 4 kap. 4 a §) 
 


