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förbjuda niqab. Jag har samlat in mina data genom artiklar som jag hämtat från 

databaser som CSA Social Sciences, PsycInfo och Social Services Abstracts, 

tidningsartiklar som publicerats i Dagens Nyheter samt protokoll från riksdagens 

hemsida. Jag har även läst litteratur om islam för att få en djupare förståelse för hur 

religionen ser ut. I detta arbete har jag använt mig av en kvalitativ textanalys, d.v.s. jag 
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diskrimineras. 
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1. Inledning 

Detta arbete handlar om diskussionen om kvinnor som bär heltäckande slöja. Jag har 

valt att lägga fokuset på diskussionen om niqab
1
, men med inslag av burka

2
 samt andra 

liknande slöjor. Jag tycker att debatten om niqab är väldigt intressant och blev 

intresserad av detta i och med Frankrikes förbud mot religiösa symboler i offentliga 

skolor. I år, 2011, så förbjöd Frankrike niqab och burka på alla platser i Frankrike och 

det är nu för tiden olagligt att bära detta. Hur kan ett klädesplagg vara så 

uppseendeväckande att i princip alla länder har diskuterat om det ska vara lagligt eller 

inte? Denna diskussion har varit hett omdiskuterat på grund av att det finns flera lagar 

som man måste ta hänsyn till om man skall förbjuda klädesplagget. Jag vill med detta 

arbete undersöka hur andra länder har diskuterat niqab och undersöka hur Sverige 

förhåller sig till diskussionen till niqab.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur diskussionen om ett förbud av niqab har sett 

ut i Frankrike, Storbritannien och Sverige utifrån antidiskriminerande teori och 

intersektionalismen. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de tre länderna? 

 

- Hur ser lagarna på förbudet mot niqab, strider förbudet mot till exempel mänskliga 

rättigheter och kan länder överhuvudtaget förbjuda niqab utan att strida mot lagarna? 

 

- Varför bär kvinnor niqab, är det ett förtryck eller vill kvinnorna bära niqab av egen 

vilja? 

 

1.2. Tidigare forskning 

Niqab och andra heltäckande slöjor ses ofta som ett uppror och denna artikeln är gjord 

på djupintervjuer av unga muslimska kvinnor i USA, och hur de ser på kvinnor som bär 

heltäckande slöja. I artikeln tar de upp undersökningar om oenigheter och kontroverser 

kring niqab, de diskuterar även betydelsen av beslöjningen och hur den skiljer sig 

mellan olika regimer av invandring samt sociopolitiska länder. Deras djupintervjuer 

visade att ingen av deltagarna kände att de var tvungna att bära niqab, utan deltagarna 

                                                           
1
 Är en slöja som täcker hela ansiktet, detta används tillsammans med en huvudduk (www.ne.se). 

2
 Är en heltäckande dräkt med en ansiktsslöja (www.ne.se). 
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ansåg att bärandet av niqab är ett personligt val. Resultatet i deras undersökning visar att 

ingen av de amerikanska muslimska kvinnorna aldrig skulle vilja bära heltäckande 

slöja. Många i undersökningen påpekade också att Islam inte kräver att kvinnor skall 

bära niqab. För att förstå muslimska kvinnors syn på slöja i ”västländerna” måste man ta 

hänsyn till historiska och sociopolitiska faktorer som ett lands koloniala historia, 

invandrar regimen och förväntningar från invandrare
3
 et cetera. Denna studie visar även 

att trots stora skillnader i amerikanska och europeiska sammanhang så finns det en 

likhet om vad de muslimska kvinnorna i ”västländerna” anser om niqab (Sharazi & 

Mishra, 2010). 

 

Adrian (2009) tar upp Frankrikes förbud mot religiösa symboler och undersöker om 

detta förbud har främjat integration som de franska lagstiftarna sa att förbudet skulle 

göra. Adrian (2009) undersöker även lagstiftningen om förbud mot religiösa symboler 

inom ramen för mänskliga rättigheter. I slutet av hans artikel undersöker han även 

Frankrikes beslut som vilar på råd och domar från Europeiska domstolen. Han har med 

hjälp av etnografiska observationer kommit fram till denna artikel. Resultatet av 

Adrians undersökning är att om muslimer i Frankrike bara skulle integreras i den 

franska livsstilen och kulturen så skulle allt vara bra. Det är ett faktum att slöjan har lyst 

upp en mängd frågor som behöver tänkas om och frågor som handlar om föreställningar 

om medborgarskap, frihet, jämlikhet samt vad det innebär att tillhöra Frankrike. I 

Adrians undersökning visar han även att staternas bedömningssätt ger en smal och 

felaktig bild av Islam. Denna uppfattning erkänner inte dess mångfald och visar inte 

heller deras religiösa tro hos majoriteten av fredliga muslimer som bor i Europa eller 

någon annanstans i världen (Adrian, 2009).    

 

Kilic (2008) skriver om de gripande politiska dilemman som har uppkommit i 

Storbritannien och han har även skrivit om de mänskliga rättigheterna. Artikeln 

diskuterar reflektioner om den process som slöjor har konstruerat som ett svar på de 

politiska åtaganden och misslyckanden inom den brittiska mångkulturen. I sin 

undersökning har Kilic (2009) kommit fram till att trots den brittiska mångkulturen och 

den populära reaktionen mot niqab i allmän egendom, så är det politiska möjligheter 

                                                           
3
 Begreppet invandrare är ett svagt, kontroversiellt och brett begrepp. Begreppet inkluderar människor 

som tvingats lämna sina hemland på grund av tortyr eller hot om livet i sitt eget land, detta kallas för 

flyktingar. De finns även de som kommer till ett nytt land av ekonomiska skäl, till exempel 

arbetskraftinvandring (Allwood & Franzén, 2008). 
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och politiska strukturer som har varit avgörande för att kunna forma en icke-reglering 

av jilbab
4
, niqab och hjiab

5
 i Storbritannien. Artikeln har varit ett försök att identifiera 

förhållandet mellan icke-regleringen av jilbab, niqab och hijab och politiska tillfälliga 

strukturer i Storbritannien. Resultaten visar att komplexa konflikter kan fastställas 

genom Europakonventionens rättpraxis (Kilic, 2008).    

 

I denna artikel har Byng (2010) undersökt tidningars och medias rapportering om 

västländerna representationer om islam efter den 11 september 2001. Byng har använt 

sig av en kritisk diskursanalys, där han har undersökt 72 artiklar som har publicerats i 

Washington Post och New York Times. Byng´s artikel visar betydelsen av vad 

medierna skriver om niqab. Han skriver om rapporteringen om EU:s politiska debatter 

samt om lagstiftningen om niqab, historierna i de amerikanska tidningarna. Terrorismen 

i islams namn har fått allvarliga konsekvenser (Byng, 2010).  

 

1.3. Material och metod 

För att hitta tidigare, aktuell forskning och eventuell litteratur så har jag använt mig av 

en datorbaserad litteratursökning genom att söka på databaser som CSA Social 

Sciences, PsycInfo och Social Services Abstracts. Jag har även använt mig av databasen 

UlrichsWeb.com. Jag har använt mig av nyckelord som niqab, slöja, förbud och dessa 

ord användes ensamt och i kombination med landets namn som till exempel Frankrike, 

Storbritannien och Sverige. Jag har även tagit del av Riksdagens protokoll om niqab och 

heltäckande slöja samt läst tidningar som till exempel Dagens Nyheter som har tagit upp 

mitt ämne. En annan bra litteraturkälla som jag har använt mig av i detta arbete var att 

titta på litteraturlistan på de artiklar som jag använde mig av. Tack vare dem har jag fått 

flera anvisningar på vilka artiklar som jag kunde läsa vidare på.    

 

Min insamlingsmetod har jag gjort utifrån en litteraturstudie. Insamlingen har skett via 

ett antal artiklar, rapporter, protokoll och böcker. Denna insamling pågick i cirka 4 

veckor och därefter började jag sammanställa det material som jag hade fått ihop. 

 

I denna undersökning så har jag använt mig av en kvalitativ textanalys. Med en 

kvalitativ textanalys menar jag i detta fall att jag har valt ut väsentliga delar genom 

                                                           
4
 Är ett heltäckande ytterplagg (www.ne.se). 

5
 Är en beteckning för själva huvudduken (Hjärpe, 2004). 

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=mitt29&access=mitt2929&cat=socs&page=search_form
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=mitt29&access=mitt2929&cat=socs&page=search_form
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=mitt29&access=mitt2929&db=psycinfo-set-c
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=mitt29&access=mitt2929&db=ssa-set-c
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=ulrichsweb.serialssolutions.com
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noggrann läsning för att skapa detta arbete. Jag har valt att undersöka helheten i 

forskarens text och analyserat materialet utifrån det. Genom att använda mig av 

noggrann läsning har jag även funnit det dolda i textens innehåll, detta missar man 

oftast om man inte läser hela texten. Jag skall med hjälp av denna analys knyta an min 

undersökning med tidigare forskning. Jag har tolkat samt analyserat andra forskares 

texter vad gäller niqab. Det finns två olika frågeställningar vad gäller den kvalitativa 

textanalysen. Den första är att kritiskt granska innehåller i texterna, och den andra är att 

systematisera innehåller i texterna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003).  

Jag har använt mig av att systematisera de aktuella texterna. Det vill säga jag har valt att 

begripliggöra samt lyfta fram det väsentliga i innehållet i texterna för att göra det mest 

begripliga arbetet om niqab och diskussionerna som har uppmärksammats i de olika 

länderna.  

 

I detta arbete har jag endast använt mig av en kvalitativ metod. Hade jag använt mig av 

en blandad metod, det vill säga med både kvalitativa och kvantitativa studier hade jag 

fått en mångsidighet och en mer korrekt undersökning av verkligheten (Svenning, 

2000). Jag förstår att det är viktigt att använda sig av flera olika insamlingsmetoder för 

att kunna få en så sann bild av verkligheten som möjligt. Att använda sig av en 

huvudmetod och flera olika metoder för att komplettera sitt arbete är ett bra sätt till detta 

(Franssén, 1997). Jag valde att inte blanda in kvantitativa metoder på grund av den korta 

tid som jag hade på mig att göra detta arbete. Däremot så skulle jag kunna utöka mitt 

arbete i framtiden och då även ta med kvantitativa metoder. 

 

Jag har valt Frankrike, Storbritannien och Sverige för att Frankrike ses som väldigt 

radikala i sin invandrarpolitik och Frankrike anser även att man bör ändra sig till det 

land som man invandrar till. Storbritannien kan ses som en motsats till Frankrike, och 

vill ha en bred mångkultur i sitt land. Storbritannien tar emot invandrare med öppna 

armar och man får oftast utöva sin religion till fullo. Det tredje landet, Sverige, valde jag 

för att jag ville se hur Sverige förhåller sig till invandrarpolitiken och invandringen. Jag 

ville också undersöka vilket av de två andra länderna som Sverige liknar mest.  

 

1.4. Etiska aspekter 

Under hela undersökningsförloppet så skapas successivt en undersökningsvaliditet, det 



7 
 

vill säga det sker både när man samlar in data, analyserar och framställer materialet 

(Creswell, 2007). Jag har tänkt på att stärka undersökningens validitet genom att teorier 

och syfte har lett till insamlingen av analys och data. Jag är väl medveten om att min 

subjektivitet kan påverka och har under undersökningens gång hela tiden försökt att 

minska risken för att slutsatser skall genomsyra mitt arbete och istället har jag försökt 

att vara så objektiv som möjligt. Detta har jag försökt att göra genom att jag hela tiden 

tänkt på hur jag har uppfattat materialet, men även att ifrågasätta mig själv om min egen 

världsbild och hur min världsbild kan påverka min tolkning av materialet. Jag har även 

använt mig av ett tredje tillvägagångssätt, detta har varit att få hjälp av någon utifrån, 

det vill säga min handledare, detta för att ytterligare få en kritisk granskning av mitt 

arbete. Förhoppningsvis har detta lett till den ”röda tråden” för en tydligare riktlinje 

genom mitt arbete, men detta har även gett mig en mångsidig förståelse och uppfattning 

för det som har undersökts i arbetet (Ibid.). I min analys har jag slutligen tagit hjälp av 

redan erkända och etablerade teorier. Detta för att få mitt reslutat i en större kontext och 

för att få ökad förståelse för mitt resultat.     

 

När man arbetar med artiklar så måste man ha grundläggande krav på att materialet är 

äkta. Man måste vara säker på att materialet är publicerat vid den tidpunkt som det står, 

och att den som har skrivit materialet faktiskt är den person som det står (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). Jag har använt mig av vetenskaplig granskad 

litteratur. Detta för att få en så sann och klar bild av verkligheten som möjligt. Jag har 

använt mig av mycket material för att försöka få fram den sanna bilden av hur det ser ut 

i verkligheten. Jag hade dock hoppats på att jag skulle hitta någon bok skriven om niqab 

och andra heltäckande slöjor, men detta fanns inte. 

 

1.5. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har använt mig av antidiskriminerande teorin som handlar om att man har fokus på 

att bekämpa diskriminering i samhället. I analysen har jag försökt framställa hur 

diskussionen om niqab ser ut ur en antidiskriminerande teori och jag använder mig då 

framför allt av Malcome Payne och hans bok Modern teoribildning i socialt arbete. 

Payne skriver om antidiskriminerande teori som härstammar från etniska och rasistiska 

konflikter som har uppstått för att kunna omfatta social uteslutning och diskriminering. 

Teorin kommer från en social-kollektivistisk syn som siktar på att få det sociala 

systemet mera responsivt vad gäller de problem som frågeställningarna har gett upphov 
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till. Centralt för antidiskriminerande teorin är att det berör frågor om diskriminering av 

bland annat ålder, genus och sexualitet. Teorin innebär att den har en strukturell och 

övergripande förklaring till diskriminering (Payne, 2010).  

 

Den andra teorin som jag har med i analysen är intersektionalitet. Jag har använt mig 

främst av två författare och de är tämligen överens om hur diskrimineringsbegreppet ser 

ut, och dess problematik kring det samt vad det har för innebörd. Den första boken som 

jag har använt mig av är skriven av Tina Mattsson och hennes bok heter 

Intersektionalitet i socialt arbete. Mattsson belyser hur kategorier och olika 

maktstrukturer sammanvävs och har en påverkan av varandra, det vill säga att man 

analyserar maktstukturer. Hon skriver att intersektionalitet handlar om ett samspel 

mellan etnicitet, klass, kön och sexualitet. Med ett intersektionellt perspektiv menar hon 

alltså ett perspektiv som utgår ifrån ett klass-, sexualitets-, köns- och 

etnicitetsstrukturer. Dessa strukturer är komplexa och sammanvävda med varandra. 

Strukturerna kan användas för att kritiskt reflektera över samt att förstå maktrelationer i 

den sociala miljön (Mattsson, 2010). Mattsson diskuterar mycket om hur man skall 

bemöta diskrimineringen i det sociala arbetet och därför valde jag att ta med ytterligare 

en bok om intersektionalitet, och valde boken Intersektionalitet: Kritiska reflektioner 

över (o)jämlikhetens landskap, som är skriven av Paulina de los Reyes och Diana 

Mulinari. De los Reyes och Mulinari har analyserat diskrimineringen om makt och 

ojämlikhet. De inriktar sig framför allt på feminismen, men har även tagit med andra 

kritiska perspektiv vad gäller diskrimineringen i samhället. De utforskar den ojämlikhet 

som kan bevittnas i interaktionen mellan olika samhällsnivåer. De utforskar även de 

underordningar och olika former av konsensus som kan uppstå i och med 

maktstrukturer, individuella handlingar och institutionella praktiker (de los Reyes & 

Mulinari, 2007).  

 

Ett intersektionellt perspektiv gör det möjligt att uppmärksamma en rad olika 

maktasymmetrier och att ta hänsyn till alla dessa maktasymmetrier är en omöjlighet och 

detta bör heller inte vara en målsättning. Om man gör detta så riskerar man att nå ett 

försök till ett så kallat ”god-trick”, i och med att man beaktar och garderar sig samtliga 

relevanta maktrelationer som finns (Lykke, 2003). I min undersökning om diskussionen 

om niqab har jag för avsikt att främst koncentrera mig på maktaxlarna etnicitet och 

genus, detta kopplat till kultur och religion. Jag har valt dessa kategorier på grund av att 
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jag ser dessa kategorier som mest relevanta för mitt val av ämne och syfte.   

 

Jag anser att antidiskriminerande teorin och intersektionalitet kompletterar varandra och 

dessa perspektiv har gjort att jag har fått en tydligare inblick i hur begreppet 

diskriminering förhåller sig till min undersökning. Med hjälp av dessa två perspektiv 

har jag kunnat analysera min undersökning och fått en djupare förståelse till varför 

kvinnor med niqab diskrimineras och vad detta kan bero på.   

 

2. Resultat 

Förr i tiden var slöjor kopplat till klasstillhörighet, det vill säga att det var de rika 

kvinnorna som hade råd att beslöja sina kroppar helt, medan de fattiga kvinnorna bara 

hade en bit slöja eller inte bar slöja alls (Killian, 2003). Idag är slöja ett klädesplagg 

som har framkallat intensiva debatter runt om i västerländska länder. Runt denna debatt 

har man även diskuterat om det är diskriminering
6
 att förbjuda niqab, om man strider 

mot de mänskliga rättigheterna, de religiösa rättigheterna, sekularismen eller mot 

mångkulturalismen (Shirazi & Mishra, 2010).  

 

2.1. Varför bär kvinnor niqab? 

Kvinnor har valt att bära heltäckande slöja av många olika skäl (Auslander, 2000). 

Vissa kvinnor som bär niqab gör det för att undvika den manliga blicken (Saharso & 

Lettinga, 2008), att mannen inte ska ”frestas” och kvinnan döljer därför sin skönhet och 

”sina behag” för mannen (Roald, 2009), på så sätt avvärjer de också oönskade sexuella 

närmanden (Auslander, 2000). Andra anser att det ger en känsla av frihet och styrka av 

att bära niqab (Saharso & Lettinga, 2008). Andra kvinnor bär det för att markera sig 

själva ifrån vad de anser som en fientlig värld och andra bär slöja för att visa solidaritet 

för sin familj, sin släkt och för sina vänner (Auslander, 2000). Vissa kvinnor bär det 

också för att visa sin kvinnliga blygsamhet (Kilic, 2008) och vissa bär niqab för att göra 

uppror (Shirazi & Mishra, 2010).  

 

Vissa muslimska kvinnor bär huvudduk och hänvisar att det står i Koranen, medan 

                                                           
6
 Diskriminering kommer från det latinska ordet discrimino som betyder åtskilja och indela. 

Diskriminering betyder därför helt enkelt ”att göra åtskillnad emellan”. Det är ett felsteg från principen 

om att alla ska behandlas lika. Negativ diskriminering försummar den underordnade gruppen och 

inskränker eller begränsar deras handlingsutrymme och valmöjligheter som är politiskt och socialt 

problematiskt (Allwood & Franzén, 2008). 
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andra troende muslimska kvinnor inte bär huvudduk, då de anser att det inte står några 

klara regler i Koranen för hur man ska klä sig, utan att Koranen endast uppmanar 

kvinnor och män att klä sig anständigt (Hjärpe, 2004). Kvinnor som hänvisar till 

Koranen hänvisar till Khimâr i vers 24:31: " Och de skall inte låta sina behag skymta 

inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina 

bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt 

besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller 

barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med 

svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till 

Gud i ånger (över era fel och synder); kanske skall det gå er väl i händer!” (Roald, 

2009). De hänvisar även till Jalaabiib i vers 33:59: "Profet! Säg till dina hustrur och 

dina döttrar – och till (alla) troende kvinnor – att de (utanför hemmet) noga sveper om 

sig sina Jalaabiib (ytterplagg); på så sätt blir de lättare igenkända (som anständiga 

kvinnor) och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig" (Ibid.).  

 

Det är i dessa två verser i Koranen där det lyfts fram om hur en kvinna skall klä sig 

(Hjärpe, 2004). Verserna kan tolkas på olika sätt, till exempel kan den sista versen 

också betyda att muslimer skall bli igenkända som muslimer och slippa att bli 

”ofredade” (Roald, 2009). Det är också oklart om varken burka eller niqab har med 

saken att göra. I vers 33:59 kan man läsa att de troende kvinnorna skall svepa runt sig 

sina jalaabiib för att andra skall känna igen dem, men i Koranen står det inte hur en 

jalaabiib ser ut, eller vilka delar av kroppen som den skall täcka. Vad dessa två ord 

betecknar vet ingen, det är inte heller säkert att vi idag har tolkat deras betydelse 

(Hjärpe, 2004). Många anser därför att niqab inte har något med Islam att göra, och att 

Islam inte kräver att en kvinna måste bära niqab. Som ni ser bär kvinnorna niqab av 

många olika skäl, bland annat av personliga skäl, politiska skäl eller för religiösa 

identiteter (Shirazi & Mishra, 2010). 

 

Det finns många som anser att bärandet inte handlar om blygsamhet, utan menar att det 

handlar om en feghet och en vägran att samarbeta med det mottagande samhället 

(Khiabany & Williamson, 2008). Många menar också att niqab isolerar kvinnor från 

samhället och att de förlorar sin identitet genom att bära niqab (Shirazi & Mishra, 

2010). Kvinnor som bär niqab ses också som ett subjektivt hot, eftersom de inte tillåter 

att andra bedömer deras avsikter och att kvinnorna framkallar rädsla hos omgivningen 
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(Moors, 2009). Ännu ett problem med niqab är att den gör kvinnan otillgänglig och idag 

måste man vara tillgänglig för människor (Shirazi & Mishra, 2010). Många politiska 

och religiösa ledare runt om i världen tror inte att niqab är ett islamskt krav och många 

andra påpekar att slöja inte har något med religion att göra. Trots att det är en omtalad 

debatt i världen så ökar ständigt bärandet av niqab (Ibid.). 

 

2.2. Vad säger lagarna? 

När det gäller niqab så har det har varit intensiva debatter och juridiska problem (Meer, 

Dwyer & Modood, 2010). Detta har skett i ljuset av religiösa rättigheter, mänskliga 

rättigheter och sekularism (Shirazi & Mishra, 2010), därför tvingar denna debatt oss att 

ifrågasätt den (Adrian, 2009). De frågor som kommit upp under diskussionen som 

handlar om niqab berör frågor om etnicitet, religion, invandrarbakgrund, upplevda hot 

för säkerheten eller värden i förhållande till människors jämlikhet och självständighet 

(Saroglou, Lamkaddem, Pachterbeke & Buxant, 2009). 

 

2.2.1. Religionsfriheten 

Regeringsformen enligt 2 kapitel, 1 §, första stycket 6, säger att varje enskild 

medborgare har religionsfrihet, det vill säga en frihet att ensam eller med andra utöva 

sin religion (Riksdagen, 2009/10:KU27). Sverige har religionsfrihet, vilket kan tolkas 

att man har frihet att få utöva sin religion. Religionsfrihet är Grundlagens fri- och 

rättighet som vi har i Sverige och denna frihet är den enda Grundlag som inte får 

begränsas. Demonstrationsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet är några fler exempel på 

Grundlagens fri- och rättigheter.  

 

Även fast det står att religionsfriheten inte får begränsas, så kan denna text tolkas på 

olika sätt. Vissa menar att den inte under några omständigheter får begränsas och andra 

menar att den ändå kan begränsas i vissa extrema fall, som till exempel att skolan kan 

anta sina egna ordningsregler, då exempelvis heltäckande slöja kan antas förstöra 

ordningen i skolan och därmed kan orsaka bråk och otryggkänsla hos andra elever 

(Roald, 2009). Även fast religionsfriheten skyddas av svensk lag så kan man inte 

förhindra att vissa begränsningar görs vad gäller de lagar som gäller för offentligheten 

och som också är styrkta av sakliga skäl. Att religionsfriheten avgränsas om vissa 

antaganden är uppfyllda medges även i Europakonventionen. Detta gäller den rättsliga 
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regeringen och skyddet för religionsfrihet mot diskriminering på grund av religion. 

Detta får inte riktas till någon specifik religionsutövning som syftar till att hindra en 

specifik religiös inriktning eller som är diskriminerande till exempel för att de är 

oproportionerliga. Förbud mot till exempel burka och niqab måste därför vara 

motiverande av sakliga skäl samt att det måste stå i proportion till ändamålet 

(Riksdagen, 2009/10:KU27) 

 

2.2.2. Mänskliga rättigheterna 

Artikel 2 i de mänskliga rättigheterna förbjuder diskriminering av någon stat, 

institutioner, grupper eller individ på grund av religion eller annan trosuppfattning. En 

del av artikel 2 för tillämpningen av denna förklaring, uttrycket ”intolerans och 

diskriminering på grund av religion eller övertygelse”. Detta betyder varje åtskillnad, 

uteslutning, inskränkning eller företräde på grund av religion eller övertygelse och som 

har till syfte eller som dess effekt upphävande eller minskning av erkännandet, 

åtnjutandet eller utövandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika 

villkor. Poängen här är att ingen religion eller religiös person skall uteslutas eller 

behandlas annorlunda på grund av sin religion (Adrian, 2009). 

 

Artikel 18 i de mänskliga rättigheterna säger att varje människa har rätt till 

samvetsfrihet, religionsfrihet samt tankefrihet, att man har rätten att byta tro och religion 

samt att ensam eller med andra utöva sin religion genom andaktsövningar, 

undervisning, religiösa sedvänjor eller gudstjänst (Ibid.). 

 

2.2.3. Förenta Nationerna (FN) 

Artikel 18: 

(1): Säger att alla har rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religion. Rätten omfattar att 

man har en frihet att ha eller att anta en tro eller religion, endera själv eller med andra 

utöva sin religion genom praktik, undervisning, gudstjänst eller efterlevnad. (Ibid.). 

(2): Säger att ingen skall utsättas för våld som kan inskränka dennes frihet att anta eller 

ha en religion efter ett eget val (Ibid.). 

(3): Säger att friheten att utöva sin tro eller religion endast underkastas sådana 

begränsningar som är skrivna i lag och är nödvändiga för att kunna skydda den 

allmänna ordningen, säkerheten, moral eller hälsa eller andra människors 

grundläggande fri- och rättigheter (Ibid.).  
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2.2.4. Europa konventionen  

Artikel 9: 

(1): ”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet, antingen ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 

undervisning, sedvänjor och ritualer” (Roald, 2009). 

(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” 

(Ibid.). 

 

Artikel 9:(1) Skall förstås inom dess vidaste betydelse (Adrian, 2009). Vilken av 

religionsfriheten och Europakonventionen väger då tyngst? Är det att religionsfriheten 

inte får begränsas eller skall man gå efter den svenska införlivade rätten 

Europakonventionen, att religionsfriheten får begränsas? Det står dock i Grundlagen att; 

”Regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges 

åtagande på grund av Europakonventionen”. Europakonventionen är alltså den lag som 

väger tyngst vad gäller Grundlagarnas hierarkiska ordning (Roald, 2009). 

 

Rätten till religiös manifestation är en långvarig, konsekvent ledande norm, som 

skyddas av Förenta Nationerna, Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och 

regionala organisationer som organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Även 

fast det är starkt anpassat för religionsfriheten, så finns det en trend i den Europeiska 

domstolen att förstå begränsningen av att denna rätt har en ganska så stor utsträckning 

(Adrian, 2009). 

 

De franska myndigheterna har använt fall från Europadomstolen för att kunna stödja sin 

lag. Frankrike förbjöd andra religiösa symboler, för att lagen inte bara kunde 

diskriminera en religion. Frankrike kunde förbjuda religiösa symboler på statliga skolor 

tack vare råd från Europakonventionen (Ibid.). Frankrike kunde fastslå ett förbud mot 

heltäckande slöjor i offentliga skolor tack vare europeiska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna fastslog att rättsliga begränsningar för religionsfriheten kan 

antas endast i den mån nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för offentlig säkerhet, 
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hälsa, skydd i ordning samt allmän moral (Byng, 2010). De franska myndigheterna har 

alltså använt sig av fall från Europadomstolen för att kunna stödja sin lag (Adrian, 

2009). 

 

2.3. Diskussionen i länderna 

Debatten om niqab, burka och slöjor är en het, omtalad diskussion bland annat på grund 

av att man inte ser ansiktet. Detta tror man kan utnyttjas av terrorister (Shirazi & 

Mishra, 2010) och många människor kopplar idag slöjor till just terrorism (Khiabany & 

Williamson, 2008). Många länder vill förbjuda niqab också på grund av att det ses som 

en symbol för kvinnoförtryck, att det är oacceptabelt att man inte skall kunna identifiera 

andra människor samt att niqab vidgar ”gapet” mellan ”infödda medborgare” och 

”andra” (Moors, 2009). Slöjan ses av andra också som ett tecken på kvinnors 

underkastelse till män (Saroglou, Lamkaddem, Pachterbeke & Buxant, 2009) och 

många anser att heltäckande slöjor är en symbol och ett uttryck för muslimska ideal av 

sexuell ojämlikhet som är oacceptabel i dagens samhälle (Kilic, 2008). 

 

2.3.1. Frankrike 

1989 började debatten om den muslimska huvudduken i Frankrike (Auslander, 2000), 

på grund av att det var tre tonårstjejer som vägrade att ta av sina slöjor som täckte deras 

hår. Eftersom de vägrade ta av slöjorna så blev dem så småningom utvisade (Killian, 

2003). Det tog ganska många år innan Frankrike förbjöd uppseendeväckande symboler 

från statens skolor (Adrian, 2009) och religiösa symboler på andra offentliga platser och 

offentliga institutioner (Shirazi & Mishra, 2010). Efter många offentliga debatter och 

råd från Europakonventionen så förbjöd de franska myndigheterna religiösa symboler 

från statliga skolor, och därmed förbjöd de även niqab. Frankrike gjorde detta trots att 

rätten till religiös manifestation är ett långvarig och principfast ledade norm som 

skyddas av FN, regionala organisationer samt av Europakonventionen. Detta förbud i 

Frankrike trädde ikraft 2004. Innan lagen trädde ikraft var alla medlemmar inte 

övertygande om att en lag var nödvändig, eftersom detta skulle medföra en mycket 

offentlig konfrontation mellan religion och stat. Några av medlemmarna föreslog att 

religiösa symboler skulle förbjudas i statliga skolor, men inte av en nationell lag, utan 

istället genom en typ av ett kontrakt för skolor som föreskriver tillåtna beteende, 

rättigheter och skyldigheter att vägleda aktörerna i skolsystemet. Kommissionen 
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rekommenderade slutligen att en lag skulle upprättas för att förbjuda politiska och 

religiösa symboler i de statliga skolorna. Lagstiftarna trodde att detta förbud skulle 

främja integrationen och hjälpa landet att förstå sig själv i ljuset av ökad religiös och 

etnisk mångfald. I oktober och november 2005 blev det upplopp och spänningen förblev 

hög i och med lagstiftandet. Det som påvisats efter lagen är att Frankrike inte bara 

kunde förbjuda slöjor i statliga skolor, utan fick även lov att förbjuda andra religiösa 

symboler (Adrian, 2009). 

 

Frankrike styrs av sekularism, det vill säga de definierar religionsfrihet som statens 

neutralitet och som skydd från andra religiösa uttryck. Sekulariseringen användes för att 

förbjuda de statligt anställda och de offentliga eleverna från att helt bära heltäckande 

slöjor. Den franska sekularismen har därmed begränsat niqab, hjiab och kristna kors i 

offentliga utrymmen (Byng, 2010). I offentliga debatter om slöja i Frankrike anser 

många idag att det är ett brott mot fransk sekularism att bära det (Shirazi & Mishra, 

2010).   

 

I Frankrike såg man slöjan som en symbol för den utomstående och att de inte var 

villiga att integrera sig i det franska sättet att leva. Vissa såg slöjan som ett hot mot 

franska förståelser av jämställdheten mellan invandring, kvinnor och män, religion i det 

offentliga rummet och integration (Adrian, 2009). I Frankrike bör medborgarna finnas i 

det offentliga livet som enskilda medlemmar av republiken, och inte som medlemmar i 

olika samhällen (Saharso & Lettinga, 2008) och landet förväntar sig att invandrare skall 

integreras genom att anta deras franska beteende och deras kulturella värden. Frankrike 

har idag den största andelen muslimer i europeiska sammanhang, och de utgör ungefär 8 

% av den totala franska befolkningen (Shirazi & Mishra, 2010). Frankrike skiljer på 

staten och religioner och erbjuder inte officiellt statligt stöd till religiösa institutioner 

(Saharso & Lettinga, 2008).  

 

Det är inte bara Frankrike som förbjudit slöja på offentliga institutioner, utan även 

Turkiet har gjort det och vissa tyska delstater har förbjudit detta (Shirazi & Mishra, 

2010). Belgien och Italien har även dem förbjudit niqab i det offentliga samhället 

(Byng, 2010). 
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2.3.2. Storbritannien 

Debatten om niqab i Storbritannien ägde rum efter bombningarna 2005, då terrorismen 

blev en omedelbar verklighet för medborgarna. Storbritannien har diskuterat om niqab 

är lämpligt i offentligheten och frågan har uppkommit under två händelser i 

Storbritannien. Den första händelsen handlar om en uppsägning av en lärarassistent 

eftersom hon bar niqab. Efter uppsägelsen konstaterade en arbetsdomstol att 

lärarassistenten hade drabbats av att de skadat hennes känslor och fick därmed 

skadestånd (Byng, 2010). Den andra händelsen som inträffat i Storbritannien skedde 

2006 (Kilic, 2008) då Jack Straw, Storbritanniens utrikesminister, skrev i sin 

lokaltidning att kvinnor måste ta bort sin slöja när man pratar med honom. Han ville 

detta eftersom han ansåg att kvinnor som bär slöja synligt redogör för skillnad och 

separation som äventyrar den brittiska sociala harmonin (Byng, 2010). Han ansåg också 

att han kunde engagera sig mer effektivt i en person ”ansikte mot ansikte”, eftersom det 

ger honom möjlighet att se vad den andra personen betyder, och inte bara höra vad den 

säger (Meer, Dwyer & Modood, 2010). Han ansåg också att kvinnor bär niqab för att de 

vill skapa en klyfta i det brittiska samhället och att det är en synlig demonstration att 

bära niqab. Denna demonstration driver människorna till parallella liv och han ville 

därför avskaffa niqab (Kilic, 2008). Genom att ta bort den heltäckande slöjan menar 

Straw var i syfte för att hjälpa gemenskapens relationer. Straw fick stöd av dåvarande 

premiärministern Tony Blair och detta bidrog mycket till den stigande vågen av 

islamofobi i Storbritannien (Khiabany & Williamson, 2008).  

 

Trots dessa synpunkter från politiska män har debatten inte varit lika omfattande i 

Storbritannien som i till exempel Frankrike. 2006 började Storbritannien diskutera 

niqab. Storbritannien hade då politiska dilemman om hur de skulle förhålla sig till 

niqab. Det diskuterades även lagreglering, men Storbritannien kom fram till att kyrka 

och stat är etablerade och de ansåg att artikel 9 i Europa kommissionen för mänskliga 

rättigheter säger ifrån att förbjuda niqab. 2007 fastställde Högsta domstolen att det är 

accepterat att bära niqab, på grund av att Storbritannien har lagstadgat skyddet mot 

rasdiskriminering och i och med detta gjorde denna lag det olagligt att diskriminera 

andra på grund av etnisk tillhörighet.  

 

Trots att Storbritannien inte förbjudit niqab så ses det som en form av motstånd mot den 

”brittiskhet” av en underförstådd kritik av en vägran att acceptera deras sedvänjor med 
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att det var ”bättre där vi kom ifrån”. En viktig fråga i Storbritannien är frågan om 

medborgarskap och mångkulturalism och deras erkännande av etniska minoriteter 

(Kilic, 2008), tack vare detta har den politiska debatten kring niqab inramats (Byng, 

2010). Idén om att Storbritannien som toleranta är avgörande i dagens politiska och 

mediala diskurser som angriper mångkultur (Khiabany & Williamson, 2008). 

 

I Storbritannien är slöja oreglerat, trots den negativa uppfattningen av islamiska kläder i 

brittiska samhällen. Idag kan kvinnor bära niqab nästan var som helst i Storbritannien, 

men frågan kommer att skapa fler rubriker och flera diskussioner i framtiden (Shirazi & 

Mishra, 2010). I brittiska skolor måste de hålla daglig religionsundervisning, men 

föräldrarna har dock rätt att avvisa sina barn för sådan utbildning (Kilic, 2008). 

Debatten i Storbritannien har varit ganska liberal och har hållit ämnet till stor del 

utanför politiska domäner (Meer, Dwyer & Modood, 2010). Att Storbritannien inte tagit 

upp diskussionen förut kan bero på att Storbrittanninen är en mångfald som tillgodoser 

att bära religiösa symboler (Kilic, 2008). I New York Times kan man läsa att det finns 

ungefär två miljoner muslimer i Storbritannien (Shirazi & Mishra, 2010) och att det är 

ungefär 2,8 % som bär heltäckande slöjan, niqab eller burka (Khiabany & Williamson, 

2008). 

 

2.3.3. Sverige 

2005 skrevs ”Svensk rätt i integrationspolitisk belysning”, som är en rapport från 

integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram. Alla människor har samma 

värde och samma villkor, också i den offentliga politiken. Denna rapport skall leva upp 

att den svenska regeringen upprätthåller principen om människors lika värde. Där står 

det bland annat att diskriminering av niqab och burka förekommer i Sverige. Skolverket 

har tagit ställning till bemötandet till barn och unga med niqab och burka. De har 

diskuterat om det är ett kulturellt eller ett religiöst klädesplagg (Regeringen, 2005). 

Första gången som dem diskuterade niqab i Riksdagen var den 25 september 2009, 

motion 2009/10:K250. Då kom ett förslag från Staffan Danielsson (C) och Lennart 

Pettersson (C) till riksdagsbeslutet om att det skulle finnas tydliga gränser för 

användningen av niqab och burka i Sverige. Riksdagens beslut var att det är annorlunda 

att leva i vårt svenska samhälle, samtidigt som man döljer sitt ansikte. Sverige präglas 

av demokrati och öppenhet och har därmed rätt till avvikande uppfattningar och rätt att 

få vara och tycka olika (Riksdagen, 2009/10:K250). 
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Att visa ansiktet är, i ett demokratiskt samhälle en rättighet, men även i många fall en 

skyldighet på grund av respekten för omgivningen. Naturliga inslag i ett demokratiskt 

och fritt samhälle som består av religionsfrihet samt yttrandefrihet är att man skall få 

bära speciella kläder, eller bära symboler som man vill stödja eller att bära 

huvudbonader eller slöjor. Riksdagen menar att det måste finnas vissa gränser för att 

detta till exempel begränsar demokrati i samhället eller av säkerhetsskäl i arbetslivet. 

Man får inte glömma de som döljer sina ansikten av religiösa anledningar, som till 

exempel niqab eller burka. De säger att de har svårt att förstå hur niqab och burka kan 

vara tillåtet i det svenska samhället idag. De säger också att det är bekymmersamt att 

kvinnorna som bär niqab eller burka ständigt döljer sina ansikten. De pekar på att ingen 

kvinna skall vara tvingad till att täcka sitt ansikte, och om man skulle förbjuda burka 

och niqab genom lagstiftning så skulle dessa kvinnor få ett gott stöd att slippa 

huvudbonaden, samt att det skulle underlätta för dessa kvinnor. Deltar man i till 

exempel en demonstration så får man inte maskera sig, och om man då skulle ha niqab 

eller burka på sig i en demonstration skulle ju det omfattas av maskeringsförbudet. De 

påpekar att religionsfrihet är en viktig rättighet, men att det finns gränser för denna lag. 

De menar att det borde finnas gränser för när man måste visa sitt ansikte till exempel på 

arbetet eller i offentliga miljöer, och de tycker därför att regeringen bör utreda denna 

fråga (Ibid.). 

 

Den 21 oktober 2009 kom frågan om användandet av niqab och burka inom den 

offentliga verksamheten. Debatten var mellan Staffan Danielsson (C) och integrations- 

och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP). Danielsson anser att det är ett 

bekymmer med niqab och burka i skolor i Sverige på grund av att skolor bygger på 

mycket kommunikation mellan varandra. Han säger att många skolor i Sverige och två 

stora lärarförbund har vädjat till regeringen om att fastställa centrala riktlinjer om att 

ansikten inte skall döljas i skolorna. Statsrådet har dock sagt att det är upp till varje 

skola att besluta om detta, vilket ger vissa bekymmer om överklagande till 

Diskrimineringsombudsmannen samt att det finns olika riktlinjer. Hans fråga till Sabuni 

är om det inte vore lämpligt med centrala riktlinjer i offentligheten, såsom skolor, 

sjukvård, daghem och äldreomsorg om att ansiktet inte skall få döljas? Integrations- och 

jämställdhetsministern Sabuni’s svar till Danielsson är att i regeringens politik är 

utgångspunkten att människor skall ha frihet att klä sig som de själva vill, men att det 

kommer att bära med sig konsekvenser av att bära heltäckande slöja inom vissa yrken i 
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samhället. Sabuni’s utgångspunkt är att människor inom förskola och skola skall kunna 

se varandra i ansiktet, men att varje skolledning måste fatta detta beslut själva, utifrån 

sin egen verksamhet, för de vet själva vad som är det bästa för sina elever och lärare 

(Riksdagen, 2009/10:19). 

 

I skrivelsen ”En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009” 

uttalade sig regeringen om frågan i vilken mån som det är upp till var och en att bära 

religiösa kläder i offentliga sammanhang, som till exempel skolan eller inom vissa 

yrken. Denna fråga fick en speciell aktualitet 2003, då statens skolverk kom fram till ett 

beslut som gav alla skolor rätten att förbjuda sina elever att bär heltäckande slöjor som 

niqab och burka (Riksdagen, 2009/10:KU27). 

 

Beslut från skolverket är att det skall finnas ett förbud för att bära speciella kläder som 

till exempel niqab. Detta beror på att de anser att niqab försvårar kontakten mellan 

elever och lärare och på grund av detta kan man förbjuda klädseln, även om det beror på 

religion. Att bära niqab försvårar och till och med i vissa fall omöjliggör det 

psykologiska och personliga samspelet mellan elever och lärare, vilket då skulle betyda 

uppenbar skada för eleven. Läraren kan få svårt att identifiera eleven om den bär niqab 

eller burka, och skolan kan heller inte uppfylla sina uppgifter med att förmedla kunskap 

till eleven som bär niqab. Ett förbud mot niqab och burka i skolan kan inte heller 

motiveras av skolan, då de inte kan uppfylla sina uppgifter. De menar att ett generellt 

förbud mot niqab och burka skulle betyda att dessa elever som bär det skulle stängas ute 

från skolan. Detta strider mot skollagens krav om att skolan skall vara tillgänglig för 

alla. Utskottets ställningstagande i denna fråga är att det är en självklarhet att varje 

människa skall få klä sig som den vill, men att det finns vissa situationer som till 

exempel inom utbildningsväsendet eller en viss yrkesutövning där det kan komma 

konsekvenser av att bära heltäckande slöja. Däremot säger utskottet att en lagstiftning 

som förbjuder niqab och burka ute i samhället inte kommer ske, det vill säga utskottet är 

inte villig att ställa sig bakom motionen. Detta på grund av att Sverige skall vara en 

förebild och upplysa om samt försvara de mänskliga rättigheterna (Ibid.). 

 

Den 3 mars 2010 kom frågan åter på tal, då Anna Tenje (M) ville framhålla frågan om 

att det är en självklarhet att man skall få klä sig som man vill i Sverige, men att det kan 

uppstå situationer som kan ge konsekvenser av att dölja sitt ansikte som till exempel i 
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utbildningsväsendet och i vissa yrkesutövningar. Utskottet anser att det är viktigt att ett 

krav eller ett förbud måste begränsas till den situation som gäller, det vill säga att det 

kan stå i proportion till ändamålet samt att det skall vara motiverat av sakliga skäl. 

Däremot tycker utskottet inte att en lagstiftning som förbjuder niqab och burka ute i 

samhället inte skall förekomma ifråga. Annie Johansson (C) säger att Sverige skall 

försvara de mänskliga rättigheterna och att Sverige skall vara ett föredöme. Utskottet i 

denna fråga om niqab och burka är helt eniga. Konstitutionsutskottet anser att debatten 

kring niqab och burka har blivit ett känsligt ämne i Sverige. Niqab och burka har olika 

betydelser, dels så ser många klädesplaggen som öppenhet, men många ser det också 

som en symbol för kvinnoförtryck. Vissa uppfattar också klädseln som ett 

avståndstagande från det svenska samhället. Konstitutionsutskottet menar att det inte 

går att förbjuda ett klädesplagg för att förhindra förtryck. När det gäller att förbjuda 

slöjor är det kvinnan som straffas, hon bryter antingen mot svensk lag genom att bära 

niqab eller burka eller så försätts hon i en svår situation socialt. Konstitutionsutskottet 

menar att den som skall straffas för ett eventuellt förtryck är den förtryckande, inte den 

som är förtryckt. Konstitutionsutskottet yrkar bifall till utskottets förslag (Ibid.). Helena 

Bargholtz (FP) anser att debatten om burka och niqab hänger ihop med debatten om 

Islam. Hon menar att det är viktigt att komma ihåg att världens alla muslimer inte stöder 

bärandet av burka och niqab, och att det är väldigt få som bär det i Sverige. Hon anser 

också att på det generella planet är det tydligt att dessa klädesplagg hör ihop med 

förtryckande och konservativa könsroller där man använder religionen för att 

särbehandla kvinnor. Hon, som alla andra, anser att det är självklart att man måste visa 

sitt ansikte på olika institutioner som skola och inom vissa yrken (Riksdagen, 

2009/10:81). 

 

Diskussionen om heltäckande slöja kom upp i regeringen igen den 2 december 2010, då 

Willian Petzäll (SD) ville ställa en fråga till utbildningsministern Jan Björklund. Petzäll 

menar att Björklund ville att det skulle vara förbjudet med niqab i skolan, vilket 

Sverigedemokraterna helt höll med om. Sverigedemokraterna anser däremot att dessa 

”kvinnofientliga” kläder heller inte bör finnas ute i det svenska samhället 

överhuvudtaget. Frågan till Björklund lyder: ”Hur ser du på DO:s ställningstagande 

och vilka förutsättningar har egentligen Folkpartiet att driva igenom en lagstiftning 

inom Alliansen i den här frågan?”. Det är statsrådet Erik Ullenhag (FP) som svarar på 

frågan. Han säger att både Folkpartiet och Regeringen är eniga om att man skall få klä 
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sig som man vill i Sverige, men att det är rimligt att i skolor kunna säga nej till niqab 

och burka på grund av kommunikationen och att det är lättare att kommunicera om man 

ser personen i ögonen och kan se ansiktsmimiken (Riksdagen, 2010/11:26). 

 

Det sista som diskuterades om heltäckande slöja var den 2 mars 2011. Europarådets 

parlamentariska församling kom då fram till att något generellt förbud mot niqab och 

burka inte kommer att ske, men i en del situationer kan dock begränsningar vara 

aktuella i arbetslivet eller av säkerhetsskäl (Riksdagen, 2010/11:ER1).  

 

3. Analys 

3.1. Antidiskriminerande teori 

Vissa människor som flyr till ett land eller invandrar till ett land kan assimileras in i den 

livsstil och den kultur som finns i det landet som de invandrar till. Assimilation betyder 

att invandrare ”sammansmältas” in till den livsstil och kultur som finns i landet. 

Invandraren förväntas assimilera till den dominerande gruppen. Assimilation bidrar med 

en kulturell brist, med detta menas att den ursprungliga kulturen inte har utvecklat de 

kunskaper och färdigheter som behövs för den nya livsstilen och kulturen och detta 

behövs för att man skall kunna klara sig i den nya miljön som man befinner sig i. Detta 

leder till att olika grupper patologiseras, det vill säga att minoritetsgruppen är 

underhaltig och bristfällig. Om däremot samhället erbjuder sociala utbildningsinstanser 

och kontrollmekanismer hjälper de till att slippa detta problem. Om invandrarna istället 

ackultureras istället för assimileras så identifierar immigranterna sig med sitt hemlands 

livsstil och kultur, och sedan ersätter dem dessa med det nya landets livsstil och kultur. 

Med ackulturation menas det att invandrare istället identifierar sig med hemlandets 

kultur och livsstil för att sedan ersätta det med det nya landets kultur och livsstil. 

Herberg skriver att en ”sammanflätning”, alltså ackulturation, mellan kulturer, 

identiteter och strukturer från både majoritetsgrupper samt minoritetsgrupper leder till 

en ömsesidighet mellan de två grupperingar. Herberg anser att detta är det främsta sättet 

att integreras i ett land, både i kulturell och ekonomisk bemärkelse (Payne, 2010).  

 

Det finns även ett begrepp som kallas för integration, med detta menas att individen 

stannar kvar i sin livsstil och kultur som till exempel värderingar och normer inom 

familjen, samtidigt som man införlivas in i majoritetssamhället. Idag ses integrering 
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som den mest fördelaktiga, både för samhället och för individen (Allwood & Franzén, 

2008). Frankrike är ett typiskt land som har försökt assimilerat kvinnor med niqab. Ett 

exempel på assimilationen som Frankrike har gjort är att de har förbjudit 

uppseendeväckande symboler, vilket medför att kvinnor med niqab måste assimileras, 

det vill säga ”sammansmältas” in i Frankrikes kultur, även fast de inte vill detta. 

Frankrike trodde att denna lagstiftning skulle bli en konfrontation mellan religion och 

stat i och med förbudet. De trodde att förbudet skulle främja till integration, för att man 

ansåg att slöjan var en symbol för de utomstående och att kvinnorna inte var villiga att 

integrera sig till det franska sättet att leva. Frankrike anser att invandrare skall integreras 

till Frankrike genom att anta deras franska beteende och Frankrikes kulturella värden. 

Förbudet har fått en annan effekt än det som man från början trodde och det uppstod ett 

förlopp och spänningen i landet blev väldigt hög. Kvinnorna med niqab blev tvingade 

att assimileras in i den franska livsstilen och kulturen, vilket de absolut inte ville. Det 

vill säga kvinnorna assimilerades inte, utan ackulturerades, följden ledde alltså till 

patologisering och kvinnorna med niqab ses som underhaltiga och bristfälliga.  

 

Storbritannien försöker ackulturera kvinnor med niqab. Storbritannien tillåter 

heltäckande slöjor på grund av att de anser att det är olagligt att diskriminera andra. 

Storbritannien ses som en mångkultur och ackulturerar alla kulturer, det blir därmed en 

”sammanflätning” mellan kulturerna i Storbritannien och på så sätt har de inte haft de 

förlopp och spänningar som Frankrike har haft. Dock så har Storbritanniens 

utrikesminister Jack Straw uttryck sig att kvinnor med niqab redogjorde för skillnad och 

separation som äventyrade den brittiska sociala harmonin. I och med detta uttryckande 

så menar Straw att assimilation är bättre än ackulturation. Sverige liknar Storbritannien i 

och med frågan om kvinnor som bär niqab. Sverige ser sig själv som ett land med 

mångkultur och är därmed för ackulturation. Däremot så har även Sverige haft 

diskussioner om niqab skall vara lagligt eller inte. Ackulturation liknar integration i och 

med att man vill att människorna skall behålla sin egen livsstil och kultur, samtidigt som 

de införlivas i samhället. Storbritannien och Sverige passar bra in i denna mall att 

människorna skall ha kvar sin kultur och sin livsstil, men samtidigt ta efter det nya 

samhällets livsstil och kultur.  

 

Det finns flera olika perspektiv vad gäller de antirasistiska perspektiven. Ett är att 

minoriteter och invandrare skall införlivas till majoritetens livsstil och dess kultur, detta 
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kallas för assimilation. Invandrare skall alltså ersätta sin egen livsstil och kultur med det 

nya landets livsstil och kultur. Sedan så finns det ett perspektiv som kallas för liberal 

pluralism. Med det så menas att alla grupper skall leva sida vid sida och samtidigt som 

jämställdheten skall säkerställas genom administrativa och juridiska sätt. Detta medför 

att invandrare får den underordnade positionen på exempelvis arbetsmarknaden, vilket 

leder till låg inkomst. Kulturell pluralism är ett annat perspektiv, det menas att alla 

grupper skall ha kvar sina kulturella traditioner och samtidigt leva sida vid sida. 

Kulturell pluralism handlar alltså om att landet har ett värdesättande på de mångfaldiga 

kulturerna. Kulturerna skall sprida erfarenheter, förståelse och kunskap (Payne, 2010). 

Som jag skrev ovan så är Frankrike ett typiskt exempel på assimilation. Frankrike vill 

att kvinnor som bär niqab skall ersätta detta med att inte bära niqab, eftersom invånarna 

i Frankrike inte bär det. Storbritannien och Sverige är däremot ett exempel på kulturell 

pluralism, det vill säga båda dessa länder vill främja utvecklingen och ha mångfaldiga 

kulturella mönster och på så sätt lära av varandra. Båda länderna är tveksamma mot en 

lagstiftning mot niqab då detta diskriminerar kvinnorna med niqab och påvisar att alla 

människor har samma värde och samma villkor, vare sig om man har en annan kultur 

eller livsstil.  

 

Ålder, etnicitet, kön et cetera är flera aspekter på identiteter som för med sig förtryck 

som kan förstärkas. Det vill säga är man en äldre kvinna som tillhör en etnisk minoritet 

så har man en trefaldig risk att bli diskriminerad (Ibid.). En kvinna som bär niqab har en 

trefaldig risk att bli diskriminerad i och med att hon är kvinna, hon har en annan 

kulturell bakgrund än det som finns i till exempel Sverige samt att hon bär niqab som 

ses som en kulturell symbol och denna kulturella symbol är en minoritet i bland annat 

Sverige. Kvinnan har därmed tre gånger så stor chans att bli diskriminerad. Är kvinnan 

som bär niqab också äldre så har hon därmed fyrfaldig risk att blir diskriminerad.  

 

3.2. Intersektionalismen 

Människor uppfattar världen genom framför allt språket, men även av uppdelningar av 

dikotomier, det vill säga motsatspar. Till exempel kvinna - man, ”vit”- ”svart”, hård - 

mjuk. Genom att tänka i motsatspar så skapas en hierarkisk ordning och ett värderande 

av vilken kategori som är det bättre till exempel det maskulina tycks ha ett högre värde 

och det feminina tycks ha ett lägre värde (Mattsson, 2010). Denna kategorisering 

fungerar bland annat som organisatoriska förklaringar i bevarandet av maktresurser, 
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men även som en grund för underordning och exkludering (de los Reyes & Mulinari, 

2007).  I och med dikotomier skulle man kunna säga att kvinnor som bär niqab är 

motsatspar till män, alltså kvinnor, de ses inte som ”svenskar” utan ”invandrare”. Vissa 

människor anser att kvinnor som bär niqab är kopplade med terrorism, på grund av detta 

så uppfattas kvinnorna som onda och inte som goda människor. Kvinnorna uppfattas 

inte heller som ordning, utan de uppfattas som kaos. Dessa motsatspar ses som det som 

har det lägre värdet, och kvinnor som bär niqab blir därmed också underordnade och 

exkluderade ifrån samhället.  

 

Stereotyp är ett begrepp som handlar om att man tar fasta på vissa lättförståeliga och 

enkla egenskapar hos en individ eller en grupp. Dessa egenskaper överdrivs och 

människor reducerar individen och gruppen i relationer med dessa egenskaper. En 

individ som är stereotypifierad innebär att han eller hon får en begränsning om hur han 

eller hon förutsätts att vara (Mattsson, 2010). Det finns många stereotyper om kvinnor 

som bär niqab. Stereotyper om kvinnor som bär niqab kan till exempel vara att niqab 

utnyttjas av terrorister och att idag så kopplas många kvinnor med niqab ihop med 

terrorism. En till stereotyp om niqab är att det är en symbol för kvinnoförtryck. Många 

människor tror att det endast är ett förtryck och att ingen kvinna idag vill bära niqab. I 

Sveriges Riksdag diskuterades att vissa anser att kvinnan är tvingad att ha niqab, och att 

det skulle ge stöd och underlätta det för dessa kvinnor att tvingas ta av sig sina niqab 

genom ett förbud. De tänker då inte på kvinnorna som vill bära niqab av fri vilja samt 

att många som bär niqab gör det av religiösa eller kulturella skäl.  

 

När man talar om etnicitet, kommer ofta diskussionen om ”vi och de andra” upp. ”Vi 

och de andra” skapas av känslan av att man känner olikheter och skillnader och detta 

leder till att det skapas en gräns mellan ”vi och de andra”. Människor jämför sig hela 

tiden med varandra och begreppet ”vi och de andra” upprätthålls i och med detta. Till 

exempel så definieras en kvinna i relation till en man (Mattsson, 2010). I välfärdens 

organisation, arbetets betydelse och den svenska nationen påvisas det att exkludering 

och utsortering är bärande idéer och med detta så innebär det att ett medborgarskap där 

politisk delaktighet, nationell tillhörighet och rättfärdigande till samhällets medel 

definieras utifrån en gränsdragning mellan ”vi och de andra”. ”Vi och de andra”, där ”de 

andra” ses som främlingen som alltid måste bevisa sin oskuld för ”oss” (de los Reyes & 

Mulinari, 2007). ”Vi och de andra” ses ofta i och med debatten om niqab. I artikeln som 
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Moors skrivit från 2009 kan man läsa att niqab vidgar ”gapet” mellan de ”infödda 

medborgarna” och ”de andra”. Frankrike ser till statens neutralitet och vill skydda sig 

mot ”de andras” religiösa uttryck. Kvinnor som bär niqab i Frankrike sågs som 

medlemmar av olika samhällen, detta ville Frankrike få bort och de ville att alla skulle 

ses som enskilda medlemmar i republiken. I och med att man såg medlemmar av olika 

samhällen så skapades synen av ”vi och de andra”. Det är inte bara Frankrike som ser i 

”vi och de andra”, utan även Storbritannien gör detta. Även fast Storbritannien inte 

förbjudit niqab så ses det som en form av motstånd och en vägran att acceptera 

Storbritanniens sedvänjor och de menar att kvinnorna som bär niqab anser att ”det var 

bättre där vi kom ifrån”. I Sveriges Riksdags protokoll kan man läsa att vissa uppfattar 

klädesplagget som ett avståndstagande från det svenska samhället, vilket även det 

skapar en syn ”vi och de andra”.  

 

Uppfattningar om den ”etiska andra” som kvinna, är att kvinnans behov är grundad i en 

föreställning om att kvinnans största problem är att de känner sig isolerade från 

samhället på grund av sin kultur och att de som kvinnor behöver bli stärkta i sin roll. 

Det vill säga att man inte uppfattar kvinnorna som isolerade genom sin position som 

invandrare i Sverige och genom det svenska systemet. Det betyder att det är kulturen det 

är fel på, medan det i själva verket till exempel är det svenska samhället som inte 

integrerar kvinnorna (Mattsson, 2010). Jack Straw ansåg att det är en demonstration av 

att bära niqab och att denna demonstration driver människorna till parallella liv. Genom 

att ta bort den heltäckande slöjan menar Straw är i syfte för att hjälpa gemenskapens 

relationer. Han ansåg i och med detta att det är niqab det är fel på, det är kulturen det är 

fel på och inte att Storbritannien i själva verket inte integrerar kvinnorna med niqab, att 

det egentligen är samhället som skapar parallella liv mellan människorna.  

 

4. Diskussion 

Niqab ses ofta som en symbol för förtryck och kvinnlig underkastelse, men även som ett 

kulturellt och religiöst uttryck. I och med att man ser det som ett förtryck samt att man 

inte kan se kvinnans ansikte så har niqab skapat stora diskussioner i flera länder. Som 

jag trodde innan jag började med detta arbete så är Storbritannien mera öppet för niqab 

än vad Frankrike är. Frankrike styrs av sekularism och detta användes i och med 

förbudet mot niqab, medan Storbritannien ses som ganska liberala och har hållit 
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diskussionen om niqab utanför politiska domäner. Sverige däremot liknar Storbritannien 

och är mera öppet vad gäller mångkultur och användandet av niqab. 

 

Genom att ta upp olika lagar som till exempel mänskliga rättigheter och religionsfrihet 

så påvisade jag i detta arbete att flera av lagarna strider mot ett förbud mot niqab. 

Frankrike kunde ändå gå runt dessa lagar med stöd och råd från Europakonventionen. 

Nya tankar som väckt i och med detta arbete är att jag har lärt mig att akademiker 

argumenterar om niqab utifrån olika demokratiska värderingar. Det är framför allt två 

olika argument som upprepas ständigt i debatten om niqab. Det första argumentet är att 

ett demokratiskt samhälle skall tillåta niqab, för att samhället ses som demokratiskt och 

att det är en grundläggande rättighet att bär niqab. Det andra är att demokratin inte skall 

företräda värden som står för att kvinnan är förtryckt och att niqab är en association till 

ett patriarkalt samhälle. 

 

Jag anser att Payne (2010) framställer mycket väsentliga argument om begreppet 

diskriminering och att jag i detta arbete har kunnat applicera dessa argument på min 

analys om diskussionen om niqab. Jag anser också att både Mattson (2010) och de los 

Reyes och Mulinari (2007) har visat upp ett nytt spektrum. De tydliggör begreppet 

diskriminering, vad gäller både utanpå samt inom lagstiftningsområdet. Generellt sätt så 

håller jag med de båda författarna, då jag anser att de har ett bra moraliskt 

ställningstagande vad gäller diskriminering. Jag anser att både Mattson (2010) och de 

los Reyes och Mulinari (2007) tar upp väsentliga resonemang kring diskriminering. 

 

Jag tycker att jag har valt bra teorier som har knutit an med ländernas diskussioner med 

antidiskriminerande teori och intersektionalism. Det var i början svårt att hitta en teori 

som stämde överrens med mitt arbete, men efter mycket letande så fann jag dessa två 

som jag tyckte stämde väl överrens med diskussionerna i länderna. I de båda teorierna 

får man en inblick på diskriminering och synen på ”vi och de andra”. Dessa teorier 

kompletterar varandra och jag har på så sätt fått större förståelse för diskriminering mot 

niqab i och med detta arbete. I mitt syfte skrev jag att jag ville undersöka hur 

diskussionen om ett förbud av niqab har sett ut i Frankrike, Storbritannien och Sverige 

samt hur olika lagar förhåller sig till ett förbud. I denna undersökning tycker jag att jag 

har fått med detta, då jag har med hur diskussionen ser ut i flera länder samt hur lagarna 

förhåller sig till ett förbud mot niqab. Det jag lärt mig i och med detta arbete är att det 
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går att förbjuda niqab, även fast det finns flera lagar som strider mot detta. Jag har även 

fått djupare förståelse till varför länder vill förbjuda niqab och andra heltäckande slöjor 

och jag har även fått mer förståelse till varför kvinnor bär niqab, att det både kan vara på 

grund av ett förtryck, men även att många kvinnor själva vill bära det på grund av 

religiösa, politiska samt kulturella skäl. Många länder har tagit viss ställning i 

diskussionen om niqab skall förbjudas eller inte, trots detta så tror jag att diskussionen 

kommer att fortsätta i framtiden. 
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