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Inledning 

Debatten om den muslimska slöjan har varit aktuell i Europa under flera decennier, med 

sin början i Frankrikes affaire du foulard 1989.1 Sedan dess har detta symbolladdade 

klädesplagg blivit föremål för debatt i länder som Tyskland, Storbritannien, 

Nederländerna, våra nordiska grannar Norge och Danmark, samt sedan 2003 även 

Sverige. Detta var året som två unga kvinnor i Göteborg kom till skolan klädda i burqa, 

en heltäckande slöja där ögonen döljs av ett flor över en lucka i tyget.2  

År 2009 blev frågan aktuell igen, då det så kallade niqab-ärendet ägde rum. En ung 

kvinna påbörjade en ettårig barnskötarutbildning på Västerorts vuxengymnasium i 

Stockholm iklädd niqab, en kombination av plagg som likt burqan döljer ansiktet men i 

detta fall lämnar en springa öppen för ögonen.  Kvinnan fick beskedet att hon inte kunde 

fortsätta utbildningen så länge hon dolde ansiktet.3 Med valet 2010 nära förestående tog 

sig frågan högt upp i det mediala flödet och blev en av de mer debatterade, både av de 

politiska partierna och av media.4 

Den svenska slöjdebatten ebbade därefter ut och lämnade många frågor obesvarade. Det 

blev tydligt att ämnet är belagt med många politiskt känsliga teman, såsom rasism, 

diskriminering, misogyni, feminism, kulturrelativism, etc.  

Jag ville skriva om slöjdebatten i Sverige eftersom jag tycker att brytpunkten mellan alla 

dessa teman är intressant, då debatten verkar cirkulera kring olika rättighetsaspekter 

som inte alltid går att förena.  

Uppskattningsvis bär högst 100 kvinnor niqab eller burqa i Sverige, enligt en 

kartläggning från Köpenhamns Universitet 2009. Detta motsvarar 0,03 % av de kvinnor 

som har bakgrund i muslimska länder.5 Att ett ämne som angår så få kan engagera så 

många är det som fascinerar mig och fick mig att vilja studera ämnet närmare.  

 

                                                        
1 Joppke 2009 s. 81 
2 Hilborn 2003 s. 1  
3 Eriksson 2010 
4 Hertzberg 2011 s. 28 
5 Thuesen 2009 s. 25 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera den svenska debatten rörande den muslimska slöjan 

och se om det finns några likheter och skillnader med de uppmärksammade debatter 

som har förts i Europa, närmare bestämt Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Jag har 

valt att med utgångspunkt i Christian Joppkes bok Veil – Mirror of Identity skapa 

översiktliga referenspunkter av Frankrike, Storbritannien och Tyskland för att sedan 

kunna titta mer djupgående på debatten i Sverige i relation till dessa länder.  

Min frågeställning är: 

Vad kännetecknar debatten om den muslimska slöjan i Sverige, och vilka likheter har den 

svenska debatten i jämförelse med tongivande länder i Europa? 

För att svara på frågeställningen har jag delat upp uppsatsen i två delar. I uppsatsens 

första del beskriver jag utgångsläget för de länder jag har valt till referenspunkter, samt 

Sverige, genom att besvara följande frågor: 

Vilket är staternas förhållande till religion? Vilken typ av slöja är det som diskuteras? Är 

det någon speciell yrkesgrupp/arena som är berörd?  

I uppsatsens andra del undersöker jag debatten i Sverige i jämförelse med debatterna i 

de tre länderna jag har valt till referenspunkter genom att besvara följande frågor: 

Vilken relevant lagstiftning finns? Vilka är debatternas huvudteman? Hur ser det 

partipolitiska landskapet ut?  

Forskningsläge 

Att den muslimska slöjan skapar debatt i Europa är inget nytt. Europeiska 

kommissionen finansierade mellan 2006-2009 VEIL-projektet, som resulterade i boken 

Politics, Religion and Gender – framing and regulating the veil.6 Där undersöker och 

jämför Rosenberger et al hur den muslimska slöjan porträtteras samt regleras i åtta 

Europeiska länder.7 Utgångspunkten för VEIL-projektet är så kallad framing-analys, som 

menar att människor använder sig av olika frames eller ramar för att förstå och förklara 

sin omgivning. Hur man väljer att definiera och formulera sig kring t.ex. ett policy-

                                                        
6 Rosenberger; Sauer 2011 
7 Österrike, Danmark, Frankrike, Grekland, Tyskland, Nederländerna, Turkiet och 
Storbritannien, Rosenberger; Sauer 2011 s. 2 
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problem, diagnosen, har betydelse för förslagen på lösningar på problemet, prognosen. 

Genom att titta på officiella dokument och politikers uttalanden går det att utläsa genom 

sättet att argumentera vilka normer och strukturer som ligger till grund för de fattade 

besluten, enligt Rosenberger et al.8  

VEIL-projektet fann 11 huvudramar och 32 underramar.9 Eftersom både min 

undersökning och VEIL-projektet grundar sig i en kvalitativ textanalys, kan jag inte 

använda mig av samma ramar och applicera dem på mitt material. Materialet från VEIL-

projektet har istället fått fungera mer som inspiration till min egen undersökning. Jag 

upplevde att det inte var självklart hur kategoriseringen av deras material har 

genomförts och hur ramarna har identifierats, utan det fanns en otydlighet och brist på 

transparens. Detta har jag försökt att förbättra i min undersökning genom att löpande 

förklara för läsaren hur jag har resonerat i hanterandet av mitt material, samt genom 

citat och referat från källorna tillåta läsaren att göra en egen bedömning.  

Christian Joppke har undersökt tre Europeiska länder mer på djupet i sin bok Veil – 

Mirror of Identity, närmare bestämt Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Han 

försöker där ta reda på hur tre olika sorters liberala stater med en muslimsk minoritet 

hanterar mötet med den muslimska slöjan. Joppke finner att dessa till synes lika stater, 

som alla sätter högt värde på liberalism och frihet, hanterar situationen väldigt olika. 

Frankrikes separation mellan stat och kyrka leder till ett förbud, Storbritanniens 

multikulturalism leder till en ovilja till statlig inblandning och Tysklands nationalism 

leder till att framförallt muslimska religiösa uttryck motverkas. Det är från Joppkes bok 

jag utgår i skapandet av referenspunkter att jämföra Sverige och den svenska debatten 

med.    

Andra forskare som är värda att nämna i sammanhanget är den amerikanska historikern 

Joan Wallach Scott som i boken The Politics of the Veil (2007) undersökte det franska 

slöjförbudet från 2004 ur ett historiskt och feministiskt perspektiv10, samt i Sverige 

exempelvis Annika Rabo som är professor i socialantropologi och bland annat har 

                                                        
8 Rosenberger; Sauer 2011 s. 4-5 
9 Ibid. s. 233-234 
10 Munro 2015 
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studerat debatten kring den muslimska slöjan i Frankrike, samt deltagit i det EU-

finansierade projektet ”Islamic Fashion in Europe” (2011).11 

Teoretisk diskussion  

Ramanalys kan sägas tillhöra socialkonstruktivismen12, i den mening att vi som 

människor är en del av en process där vi samtidigt betraktar, beskriver och skapar 

verkligheten omkring oss. Världen formas och omformas genom våra handlingar och 

tolkningar av den.  

Våra sinnen ger oss ett intryck av ett händelseförlopp, varpå vårt medvetande använder 

sig av dessa intryck för att skapa mening av det vi har upplevt – den tolkar vad vi har 

uppfattat. I denna process är det omöjligt att vara helt objektiv, då sättet vi tolkar en viss 

händelse på påverkas av tidigare upplevelser och erfarenheter av liknande situationer. 

Vi har ramar som vi använder oss av för att tolka och förstå omvärlden. Detta är i 

grunden något väldigt positivt. Hjärnan behöver sortera och kategorisera information, 

och oförmåga att klara av detta kan skapa problem. Att vara alltför statisk i sitt 

tänkande, det vill säga att inte kunna revidera en tolkning som en har gjort, kan också 

vara en källa till problem.  

Inom kognitiv teori talar man om att öka flexibiliteten i tänkandet för att ta sig ur 

tankefällor som hämmar oss i vardagen. Det kan till exempel handla om etikettering, där 

vi sätter en etikett på oss själva eller andra.13 Kanske baserat på en tidigare erfarenhet 

får någon exempelvis etiketten lat eller korkad, och allt hen sedermera gör ses genom ett 

filter märkt av den erfarenheten. På samma vis skapas fördomar, där stora grupper hålls 

ansvariga för en erfarenhet av ett fåtals handlingar.  

”Jag träffade en stockholmare en gång och hen var fruktansvärt dryg, alltså är 

stockholmare dryga. ” 

Hur vi tänker, känner och handlar i en enskild situation avgörs i hög utsträckning av de 

ramar vi har skapat sedan tidigare för att göra världen begriplig.14 Med detta sagt är det 

viktigt att understryka att ramarna trots detta inte är statiska, och de går att förändra. 

                                                        
11 Rabo 2014; Alvarado Lönberg 2014  
12 Erikson 2011 s. 19-21 
13 Herlofson 2007 s. 17 
14 Ibid. s. 8 
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Vissa kan dock ha befästs mer än andra och kan därför vara svåra att rubba, medan 

andra är mer öppna för nya intryck. Ramar formas och omformas i en interaktiv process 

som påverkas av den sociala kontext som aktören befinner sig i, det vill säga historiskt, 

kulturellt och politiskt sammanhang.15  

Alla människor använder sig av tidigare erfarenheter och sina egna, individuella ramar 

för att förstå sin omvärld. När en aktör söker gehör för en åsikt och ”bildar opinion” som 

det heter, är det ett uttryck för skapandet av kollektiva ramverk. Kollektiva ramar är 

nödvändiga för att mobilisera grupper av människor, till exempel för att skapa 

engagemang i en specifik politisk fråga. Upplevs inramningen, det vill säga hur en fråga 

beskrivs, som spretig och rörig kommer frågan antagligen inte att generera särskilt 

mycket engagemang. Lyckas en däremot hitta något slagkraftigt att hänga upp en 

komplex frågeställning på, en sorts slogan eller nedkokning av frågans essens, kan 

frågan plötsligt få vingar och hamna högst upp på dagordningen. Ett exempel på detta är 

den senare tidens engagemang kring parollen Refugees Welcome, som först lanserades i 

Tyskland 2014 med syfte att välkomna och hjälpa syriska flyktingar undan det pågående 

kriget, och som nu har mobiliserat människor över hela Europa.16  

Hur är en ram uppbyggd? 

I boken Introduction to Social Movements studerar John Wilson rörelseideologier och 

kommer fram till en definition i tre delar av inramningsbegreppet; en diagnostisk del 

(vad är problemet?), en prognostisk del (vad bör göras?) och en motiverande del (varför 

ska vi göra något?).17 Eftersom jag kommer att titta på hur de svenska riksdagspartierna 

uttalar sig i slöjfrågan, och inte studera en rörelseideologi, är den tredje delen inte 

intressant för uppsatsens syfte. Jag kommer att fokusera på hur de väljer att definiera 

frågan (diagnosen) samt vad de anser bör göras (prognosen).  

Jag vill titta på hur det politiska samtalet fördes kring den muslimska slöjan inför valet 

2010 eftersom det intresserar mig att ett klädesplagg som förhållandevis få svenskar bär 

lyckades ta sig så högt upp på dagordningen. Vilka ord användes för att beskriva plagget 

och vad får det för konsekvenser? Hur kan samtalet förstås och tolkas i den politiska 

kontext där det fördes? 

                                                        
15 Jämte 2013 s. 7 
16 Mensch Mensch Mensch e. V., 2015 
17 Jämte 2013 s. 80-83  
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För att kunna ta reda på hur den svenska debatten förhåller sig i relation till Frankrike, 

Storbritannien och Tyskland behöver jag undersöka vilka argument som framförts och 

hur dessa argument kan kategoriseras och delas in i olika teman, eller ramar. Merparten 

av uppsatsens andra del kommer att ägnas åt detta.  

Ord som ram respektive tema, eller huvudram respektive huvudtema kommer att 

användas som synonymer. 

Slöjans terminologi 

Som min undersökning kommer att visa är den typ av slöja som är i centrum för 

debatten heltäckande varianter, alltså slöjor som utöver att täcka kroppen även täcker 

ansiktet och enbart lämnar utrymme för fri sikt, antingen genom en glipa för ögonen 

eller ett flor eller nät över springan. Skillnader dem emellan, ursprung och religiös 

betydelse är inte av vikt för det jag undersöker och därför kommer jag inte att gå igenom 

alla olika sorters slöjor som finns och deras symbolvärde och historia.  

I de offentliga diskussioner som har uppstått i Sverige har det rört antingen den 

heltäckande slöjan som kallas burqa eller den heltäckande slöjan som kallas niqab. Är 

det en burqa som diskuteras kommer jag att kalla den vid detta namn, och är det en 

niqab som diskuteras kommer detta att vara ordet som jag använder för att beskriva 

den. I vissa citat kommer det att stå ”burka”, som är ett annat sätt att skriva burqa på, då 

jag inte har velat ändra i direkta citat. Orden skiljer sig inte i innebörd, utan är 

synonyma. Heltäckande slöja kommer att användas som synonym för båda varianterna. 

Metoddiskussion  

Jag har valt att dela upp uppsatsen i två delar, varav den första delen är beskrivande.  

För att kunna undersöka hur debatten i Sverige ser ut i jämförelse med de 

uppmärksammade debatterna i Frankrike, Storbritannien och Tyskland har jag behövt 

lägga en grund för jämförelsen. Därför har jag med utgångspunkt i Joppkes forskning 

skapat referenspunkter av dessa tre länder. I boken Veil – Mirror of Identity undersöker 

han tre liberala stater; Frankrike, Storbritannien och Tyskland och diskuterar skillnader 

och likheter i statsskick, vilken typ av slöja som är i centrum och vilken roll dessa 

slöjbärande kvinnor har. Detta kommer att vara min grund i skapandet av 

referenspunkter av länderna. 
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Eftersom jag vill fokusera på den svenska debatten kommer jag inte att göra några 

djupare analyser av varför det ser ut som det gör i de tre länder jag har valt till 

referenspunkter, eller kritisera hur Joppke har kommit fram till sina resultat. Jag gör ett 

analytiskt antagande att Joppkes forskning är välgrundad, och tar sedan avstamp i hans 

arbete för att göra min egen undersökning baserat på den svenska debatten. Syftet är 

alltså att ge en överskådlig och lättbegriplig bild av de tre referensländernas skillnader 

och likheter för att sedan kunna titta närmare på det svenska fallet, vilket kommer att 

vara mitt bidrag till den större diskussionen som förs i forskarvärlden.  

Tillvägagångssätt 

Jag har behövt ta reda på vilket förhållande respektive stat har till religion. Ses det 

exempelvis som något privat eller något som är en del av den nationella kulturen och 

därmed en synlig del i det offentliga rummet? Hur förhåller sig Sverige i jämförelse med 

mina referenspunkter? Vilken är den svenska statens relation till religion? För att ta 

reda på detta har jag bland annat undersökt svenska kyrkans ställning och koppling till 

svenska staten. 

Vidare har jag tittat på vilken/vilka arenor som har varit i centrum för konflikt. Var 

uppstår diskussion, var uppfattas den muslimska slöjan som ett potentiellt problem? Jag 

kommer att titta på medias rapportering och se vilka incidenter som har 

uppmärksammats och var de har utspelat sig. Är det kvinnor som bär slöja privat som 

ifrågasatts? Offentligt? Är det något specifikt yrke som står i centrum? Vilken roll 

innehar bäraren av slöja, elev eller lärare? Arbetsgivare eller anställd? 

Det finns många olika sorters slöjor, allt från löst knutna till heltäckande, burna av 

kulturella skäl eller religiösa och som bärs inom ett brett spann av religioner och 

kulturer. Jag har valt att fokusera på Europas muslimska minoritet, eftersom det är den 

muslimska slöjan som har varit i fokus i de länder vars debatter jag undersöker.  

Europa har en lång tradition av kristen religion och kristna kulturella uttryck. I länder 

som Sverige har kristendomen som religion successivt förändrats till att mer och mer 

representera ett kulturellt arv snarare än en religiös övertygelse.  En växande minoritet 

som synligt bär en religiös och kulturell symbol som avviker från majoriteten av dagens 

européer har visat sig skapa debatt.   
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Efter att ha beskrivit ländernas utgångslägen i uppsatsens första del kommer jag i 

uppsatsens andra del ägna mig åt att undersöka den svenska debatten. 

Eftersom ämnet diskuterades väldigt intensivt kring valet 2010 har jag valt att fokusera 

mina efterforskningar till den tidsperioden.  På så vis har jag kunnat följa utspel och 

repliker och undersöka vilka ramar som oftast förekommer. Eftersom den första 

uppmärksammade händelsen var den tidigare nämnda i Göteborg 2003, har jag där det 

funnits relevans inkluderat källor i anslutning till den. 

I min undersökning av riksdagspartiernas positioner i debatten och vilka ramar de 

använt sig av har jag bland annat läst partiprogram, intervjuer, artiklar, motioner och 

lyssnat på radioklipp för att skapa mig en så bred bild som möjligt. Jag har använt mig av 

både primärkällor och sekundärkällor. Jag har sökt efter nyckelord exempelvis ”slöja”, 

”burqa”, ”niqab” och ”heltäckande”, varpå vid träff en bedömning har gjorts om 

materialet varit relevant för min undersökning. Jag har gjort allmänna sökningar på 

nätet där nyckelorden har kombinerats med parti, till exempel ”Miljöpartiet + slöja”, 

”Folkpartiet + niqab”, etc. 

Jag har sökt på många olika kombinationer av nyckelord samt olika stavningar på 

respektive nyckelord på partiernas hemsidor, för att i största möjliga mån få ”officiella” 

ställningstaganden. Detta har visat sig vara svårt, då de flesta partier undviker konkreta 

ställningstaganden av en sådan specifik karaktär. Istället har jag fått lov att söka efter 

uttalanden från representanter av de olika partierna. Här har jag varit tvungen att ta 

ställning till vem som ska få utrymme att representera respektive parti i min 

undersökning. 

I första hand har jag låtit dåvarande partiledare/språkrör komma till tals, samt officiella 

dokument såsom partiprogram, rapporter och dylikt. En utmaning har i vissa fall varit 

att hitta tillräckligt med material. Eftersom det är en känslig fråga verkar det som att det 

har förekommit en viss försiktighet i flera av partierna. Detta har gjort att olika partier i 

viss mån fått olika mycket utrymme i min undersökning, eller i alla fall olika spridning 

av representanter. Anledningen är helt enkelt att jag i vissa fall har fått lov att nöja mig 

med det material som funnits att tillgå.  

Utöver partiledare/språkrör har jag bedömt pressekreterare och partisekreterare som 

goda källor, samt talespersoner för de specifika frågorna som undersökningen berör. I 
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sista hand har jag låtit ordinarie ledamöter komma till tals. Mitt mål har varit att 

producera ett någorlunda likvärdigt material i mängd och urval, under de 

förutsättningar som har funnits.  

Efter insamlingen av material har jag sorterat och kategoriserat uttalanden för att göra 

materialet begripligt för både mig och läsaren. Till min hjälp med kategoriseringen av 

materialet har jag haft teorin om framing, eller som det kallas på svenska – ramanalys. 

Se Teoretisk diskussion. 

På så vis har jag även fått en bild av hur det partipolitiska landskapet ser ut, det vill säga 

vilka sorts argument som förs fram och om det går att urskilja några mönster samt hur 

partierna ställer sig inför eventuell lagstiftning i frågan. Genom undersökningen av den 

svenska debatten har jag sedan kunnat göra jämförelser mellan Sverige och de tre 

länder jag valt till referenspunkter.  
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DEL I  

Den Europeiska debatten – en överblick av tre länder 

I uppsatsens första del kommer jag att beskriva utgångsläget för de länder jag har valt 

till referenspunkter, samt Sverige, genom att besvara följande frågor: 

Vilket är staternas förhållande till religion? Är det någon speciell yrkesgrupp/arena som är 

berörd? Vilken typ av slöja är det som diskuteras?  

Fokus för min uppsats har huvudsakligen varit att undersöka hur debatten i Sverige såg 

ut kring valet 2010, gällande den muslimska slöjan, samt att placera Sverige i ett 

sammanhang genom en jämförelse med några välkända debatter i övriga Europa. Min 

frågeställning är: 

Vad kännetecknar debatten om den muslimska slöjan i Sverige, och vilka likheter har den 

svenska debatten i jämförelse med tongivande länder i Europa? 

Frankrike, Storbritannien och Tyskland 

Christian Joppke beskriver i sin bok Veil – Mirror of Identity hur tre olika europeiska 

länder med rötter i kristendomen, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, har hanterat 

den muslimska slöjan som en synlig representation av en växande minoritet samt hur 

olika religiösa och demokratiska värderingar ibland ställs emot varandra.  

Jag har valt att skapa referenspunkter av dessa tre länder, eftersom alla tre länder har 

haft livliga debatter kring den muslimska slöjan. För att ge utrymme åt min egna, 

självständiga undersökning av debatten i Sverige har jag valt att använda mig av Joppkes 

forskning för att skapa referenspunkterna som jag sedan jämför den svenska debatten 

med. Tanken är att ge en översiktlig bild av länderna för att sedan göra en jämförelse 

med den svenska debatten, där jag presenterar min egen undersökning och analys. För 

den som är nyfiken på hur Joppke har kommit fram till sina resultat rekommenderar jag 

en läsning av ovan nämnda bok.  

I följande stycken kommer jag att presentera referensländerna och svara på ovan 

nämnda forskningsfrågor. 
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Frankrike 

Separationen mellan kyrka och stat, i Frankrike kallat laïcité, är en av grundpelarna i det 

franska samhället, och en av dess konsekvenser är frånvaron av religion i det offentliga 

rummet. Den republikanska självdefinitionen har laïcité som nav och Islam utmanar 

detta genom att göra det privata offentligt genom slöjan. 18 År 2010 infördes ett förbud 

mot att dölja ansiktet på offentliga platser, t.ex. genom att bära en mask, en hjälm eller 

en heltäckande slöja.19  

Utöver avsaknad av religiösa symboler i det offentliga rummet, är utbildningsväsendet 

och skolans neutralitet inför religion en hörnsten i Frankrikes separation mellan stat och 

kyrka. Ingen ska behöva särbehandlas baserat på religion, och för att uppnå detta finns 

ett förbud mot religiösa symboler i skolan, däri inbegripet alla former av muslimsk slöja, 

inklusive den huvudduk som kallas för hijab, som trädde i kraft år 2004.20 Det är 

offentliga skolor som är berörda, inte privata.21  

I skolan är eleverna i fokus. Lärare, professorer, tjänstepersoner, etc. förväntas vara 

neutrala, och det anses självklart att de inte skyltar med sin eventuella religiösa 

övertygelse.22  

Frankrikes debatt utspelar sig alltså med fokus på det offentliga rummet och skolan, där 

det i skolan är elever som är berörda och oberoende av typ av religiösa symboler.  

Storbritannien 

I Storbritannien står Engelska kyrkan, Church of England, som officiell religion med 

monarken som överhuvud.23 Det var under 1500-talet som Henrik VIII bröt med den då 

mycket mäktiga romersk-katolska kyrkan med säte i Rom, och genomförde en 

reformation som satte honom som både kyrkans och nationens överhuvud. En nationell 

och självständig statskyrka upprättades, och så ser det även ut idag.24 Till skillnad från 

Frankrike, där separationen mellan kyrka och stat är en central del i den nationella 

självdefinitionen, har alltså Storbritannien en officiell religion och statskyrka. 

                                                        
18 Joppke 2009 s. 27 
19 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010; SvD: Franskt förbud mot heltäckande slöja 2010 
20 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 
21 Rabo 2014  
22 Joppke 2009 s. 38 
23 Ibid. s. 88 
24 Härdelin 2015  
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Debatten i Storbritannien är fokuserad på utbildningsväsendet och inkluderar både 

lärare och elever, men rör sig uteslutande om den heltäckande slöjan och huruvida den 

förhindrar möjligheten att undervisa alternativt att ta in information på ett effektivt sätt. 

Förmågan att kommunicera är i fokus.25  

Enligt Joppke är Storbritannien och Frankrike två olika uttryck för liberalism, där 

Frankrike representerar en etisk form av liberalism, det vill säga en del av folksjälen och 

därför ett sätt att leva i sig själv. Det är när något avviker från detta sätt att leva som 

problem uppstår, och det blir till en principiell fråga att alla ska ha samma frihet. 

Samhällets uppbyggnad kring separationen mellan stat och kyrka, laïcité, vilket även gör 

sig gällande i det offentliga rummet, gör att all form av begränsningar i religionens namn 

sätter fingret på en öm punkt. Den etiska formen av liberalism leder till Frankrikes 

förbud, vilket är en form av paradox, då frihet och jämlikhet förväntas uppnås genom 

begränsningar och regleringar. Liberalismen förvandlas alltså till sin repressiva motsats.  

Storbritannien å andra sidan ger uttryck för en procedurbetonad liberalism, där målet är 

att många olika sätt att leva ska kunna förenas i frihetens och liberalismens namn. Detta, 

menar Joppke, har lett till tolerans som medel för att nå målet, och ett samhälle med 

multikulturalism som ledord. Risken med detta, menar han, är att samhället tolererar 

intolerans och därför i sin välvilja uppmuntrar till intolerant extremism.   

  

                                                        
25 Joppke 2009 s. 21-22 
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Tabell 1: översikt över hur Joppke kategoriserar Storbritannien och Frankrike 

26 

Storbritanniens debatt kretsar sammanfattningsvis kring den heltäckande slöjan i 

skolan och berör både elever och lärare.  

Tyskland 

Istället för en diskussion om liberalism har Tysklands slöjdebatt genererat en 

nationalistisk problemformulering.  

Tyskland är en parlamentarisk förbundsrepublik med 16 delstater, så kallade Länder. 

Statsskicket innebär att det finns federal lagstiftning som gäller i samtliga delstater, till 

exempel grundlagarna, samt delstatslagar som är specifika för de respektive 

delstaterna.27 Lagstiftning som rör religiösa uttryck genom klädsel är upp till de 

individuella delstaterna att bestämma över.  

Ett flertal av Tysklands Länder har ett förbud mot att offentliganställda lärare bär en 

muslimsk slöja, med argumentet att den är just muslimsk och alltså inte tillhör den 

kristna, västerländska traditionen.28 Fokus läggs på det historiska perspektivet och vad 

som förenar Tyskland som nation. Tyskland har en historia med kristna och judiska 

                                                        
26 Ibid. Preface x 
27 Europeisk e-juridikportal 2015 
28 Joppke Preface x 
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rötter, och argumentet som framförs är att symboler för dessa religioner därför är ett 

uttryck för ett kulturellt arv, till skillnad från symboler som associeras med Islam, såsom 

slöjan.  Vissa Länder förespråkar ett förbud mot muslimska religiösa symboler, bland 

annat slöjan, och andra Länder förespråkar ett totalförbud mot samtliga religiösa 

symboler.  

I fokus för debatten är således offentliga skolor, där de som är berörda är 

offentliganställda lärare bärandes muslimska religiösa symboler.29  

Tabell 2: översikt över referensländerna 

 Frankrike Storbritannien Tyskland 

Relation stat-

kyrka 

Laïcité: separation 

av kyrka och stat 

samt frånvaro av 

religion i det 

offentliga rummet 

Engelska kyrkan är 

officiell religion med 

monarken som 

överhuvud 

Kristen västerländsk 

tradition som en del 

av kulturarvet 

Arena Skolan (offentlig, ej 

privat) samt 

offentliga rummet 

Skolan Skolan (offentlig, ej 

privat) 

Berörd Elever  Elever samt lärare Lärare  

Typ av slöja Alla varianter i 

skolan, heltäckande 

slöja i det offentliga 

rummet 

Heltäckande slöja Alla muslimska 

varianter 

 

  

                                                        
29 Ibid. s. 26 



16 
 

Sverige i relation till Frankrike, Storbritannien och Tyskland 

Svenska kyrkans särställning 

I Sverige separerade Svenska kyrkan från staten 1 januari 2000.30 Detta innebär bland 

annat att man inte längre automatiskt föds in i Svenska kyrkan samt att inga kyrkliga 

organ längre är statliga. En stark förbindelse mellan staten och Svenska kyrkan kvarstår 

dock, främst genom lagen om Svenska kyrkan som reglerar bland annat dess 

organisation och uppgift. Där fastslås t.ex. att Svenska kyrkan är ”ett evangelisk-

lutherskt trossamfund”, vilket innebär att Svenska kyrkan enligt lag inte tillåts ändra 

religiös inriktning. Juridiskt sett har Svenska kyrkan därför en särställning, och är inte 

jämbördig med övriga religiösa samfund.31  

Något annat som särskiljer Svenska kyrkan, tillsammans med ett fåtal andra kristna 

trossamfund, är möjligheten att genom beskattning inhämta medlemsavgifter. Detta är 

en rättighet som inga andra samfund, föreningar eller organisationer besitter. Samtliga 

vuxna invånare som är folkbokförda i Sverige betalar dessutom begravningsavgift, vilket 

är en skatt som finansierar den begravningsverksamhet Svenska kyrkan bedriver på 

uppdrag av staten.32 Är du medlem i Svenska Kyrkan betalar du en alltså en 

medlemsavgift i form av en kyrkoavgift på skatten, samt en begravningsavgift. Är du inte 

medlem, men folkbokförd i Sverige, betalar du endast begravningsavgift.33 

Ytterligare indikation på Svenska kyrkans särställning i Sverige är det faktum att 

statschefen ovillkorligen måste vara medlem av Svenska kyrkan, enligt 

Successionsordningen.34 

För att sammanfatta och sätta Sverige i relation till länderna jag har gjort till 

referenspunkter; Frankrike har en historia av en strikt separation mellan kyrka och stat 

där religion inte är en del av det offentliga rummet. Detta har lett till ett förbud mot 

heltäckande slöjor i det offentliga rummet, samt att alla former av religiösa symboler är 

förbjudna i skolan.  

                                                        
30 Svensk författningssamling, lag (1998:1592) 
31 Coenraads; Hultberg, Motion 2010/11:K256  
32 Schulte, Motion 2012/13:K327  
33 Skatteverket 2015  
34 Svensk författningssamling, Successionsordningen (1810:0926) 
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Storbritannien har en officiell religion, Engelska kyrkan, med monarken som överhuvud. 

Relationen mellan stat och kyrka är inte central då det är skolan som är i fokus.  

Tyskland har en kristen västerländsk tradition och denna historiska koppling mellan 

stat och kyrka har lett till att vissa Länder förespråkar ett förbud mot muslimska 

religiösa symboler, bland annat slöjan, och andra Länder förespråkar ett totalförbud mot 

samtliga religiösa symboler.  

I Sverige är kyrkan separerad från staten sedan år 2000, men Svenska kyrkan innehar 

en särställning med bland annat möjligheten att ta ut en kyrkoavgift genom skatten samt 

krav på statschefen att vara medlem.  

 

Tabell 3: Sverige jämfört med referensländerna: relation stat-kyrka 

 Frankrike Storbritannien Tyskland Sverige 

Relation stat-

kyrka 

Laïcité: 

separation av 

kyrka och stat 

samt frånvaro 

av religion i det 

offentliga 

rummet 

Engelska 

kyrkan är 

officiell religion 

med monarken 

som överhuvud 

Kristen 

västerländsk 

tradition som 

en del av 

kulturarvet 

Kyrkan 

separerad från 

staten men 

Svenska kyrkan 

innehar en 

särställning 

 

Jag kommer i efterföljande stycke att ta upp var den svenska debatten har sitt fokus när 

det gäller den muslimska slöjan, vem som diskuteras samt vilken typ av slöja som har 

orsakat debatt. 
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Debatten i Sverige – var, vem och vilken?  

Arena – var utspelar sig debatten? 

Vad människor har på sig blir ett problem först när de går utanför den privata sfären och 

ut i det offentliga rummet. Det är då religiösa rättigheter ställs mot negativa religiösa 

rättigheter, det vill säga rätten att inte bli utsatt för religiösa påtryckningar, samt där 

säkerhetsaspekter såsom allmän ordning och identifikation blir relevanta. Det finns tre 

arenor som är i fokus när det gäller slöjdebatten; skolan, arbetsplatsen och det offentliga 

rummet.  

Skolan väcker kanske mest känslor då det är dit vi skickar våra barn för att de ska lära 

sig, utvecklas och formas som självständiga individer. Slöjan i allmänhet, och den 

heltäckande slöjan i synnerhet, blir därför laddade symboler där rättigheter, friheter och 

värderingar ställs mot varandra.35 Vems rätt ska vi skydda? Föräldrars rätt att 

bestämma vad som är bäst för sina barn? Barns rätt att bestämma själva hur de vill klä 

sig, oavsett vad de bestämmer sig för? Finns det någon skillnad mellan en 10-årings egen 

uttryckta önskan om att ha stringtrosor, och en annans egen uttryckta önskan om att ha 

slöja? Ska minderåriga skärmas av från all form av religiösa uttryck tills de är myndiga? 

Är vuxna i barns närhet skyldiga att vara religiöst neutrala kring barn för att inte barnen 

ska känna sig pressade i någon riktning? Är det religionsfrihet? Hur ser vi på bästa sätt 

till barnens rättigheter? 

I Sverige har skolan varit den arena där konflikt har uppstått, specifikt två fall har blivit 

väldigt uppmärksammade i media.  

Först år 2003, då två gymnasieelever i Göteborg kom till skolan klädda i burqa, en 

heltäckande slöja där ögonen döljs av ett flor över en lucka i tyget. Detta ledde till att 

rektor skrev till Skolverket för vägledning, då hen kände sig osäker på hur vissa 

praktiska problem kunde lösas. Detta är ett utdrag från vad hen skrev: 

”Jag har sagt att från skolans sida begär vi att de tar av sig slöjan under lektionstid. Kan 

jag göra detta? Känner ni till några liknande fall och i så fall hur har man agerat då?” 36 

                                                        
35 Joppke 2009 s. 19-22 
36 Hilborn 2003 s. 1 
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Skolverkets svar var en utredning där det slogs fast att skolor ska ha utrymme att 

utfärda både generella förbud, och förbud i specifika fall. Detta baseras på 

expertutlåtanden från ett antal forskare där burqan konstateras ha ett kulturellt 

ursprung, och alltså inte är en religiös yttring som går under religionsfriheten.37  

Skolverket menar att det rör sig om en ordningsfråga, och att andra i den burqabärande 

personens omgivning kan bli upprörda. 

”Om bärandet av burqa enligt en seriös bedömning riskerar att förorsaka störning av 

ordningen i skolan, t.ex. i form av bråk mellan eleverna, att andra elever känner oro och 

otrygghet eller att diskussionen tar orimligt mycket lektionstid i anspråk, kan 

skolledningen antingen genom generella ordningsregler eller genom beslut i det konkreta 

fallet förbjuda eleverna att bära burqa i skolan.” 38  

 Ytterligare skäl till att tillåta förbud är enligt utredningen att en heltäckande slöja 

förhindrar kommunikation och samspel, som utöver verbal kommunikation även består 

av ansiktsuttryck och kroppsspråk, enligt Skolverket.  

”Om det skulle visa sig att burqa är uttryck för en religiöst ställningstagande och innebär 

en religiös manifestation, bör hänsynen till skolans pedagogiska uppdrag vara överordnad 

i diskussionen om bärande av burqa ska tillåtas eller ej.” 39 

Även om bärandet av burqa är religiöst motiverat, och inte kulturellt, så är det 

pedagogiska uppdraget överordnat slår utredningen fast, men betonar samtidigt att ett 

eventuellt förbud ska ske i kombination med samtal och diskussioner om ”värdegrund, 

jämställdhet och demokratiska skyldigheter och rättigheter”. 40  

År 2009 blossade diskussionen upp igen, då det så kallade niqab-ärendet utspelade sig. 

En ung kvinna påbörjade en ettårig barnskötarutbildning på Västerorts 

vuxengymnasium i Stockholm iklädd niqab, men fick beskedet att hon inte kunde 

                                                        
37 Ibid. s. 7-8 
38 Ibid. s. 11-12 
39 Ibid. s. 11-12 
40 Ibid. s. 11-12 
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fortsätta utbildningen så länge hon dolde ansiktet, varpå hon anmälde händelsen till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO).41  DO Katri Linna konstaterade följande: 

”Att utestänga en elev från undervisningen bara för att hon bär niqab strider mot 

diskrimineringslagen.” 42  

Dock kom uttalandet 2010, och kvinnan hade framgångsrikt avslutat den ettåriga 

utbildningen utan att hennes klädsel utgjort ett hinder, vilket ledde till att Linna inte 

valde att utsätta ärendet för rättslig prövning i domstol.43  

DOs uttalande skapade en diskussion om lagstiftningen behövde ses över, till exempel sa 

Mikael Damberg, dåvarande gruppledare för Socialdemokraterna, följande till TT: 

”Vi måste få klara besked. DO:s yttrande skapar stor osäkerhet kring vilken rätt rektorer 

och lärare har. /…/ Därför bör diskrimineringslagstiftningen ses över så att vi får tydliga 

besked om vad som gäller.”44 

Jag kommer att utveckla hur lagstiftningen ser ut i Sverige i Del II.  

Även i mina referensländer, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, har skolan varit i 

fokus med undantaget att även den offentliga sfären är berörd i Frankrike.  

Vem berörs av debatten?  

Något som skiljer länderna åt är vem som är i fokus för debatten, där eleven är i fokus i 

Frankrike, elever samt lärare i Storbritannien och endast lärare i Tyskland. Sverige 

placerar sig med sina två uppmärksammade fall i samma kategori som Frankrike och 

delvis Storbritannien, då elever har varit i fokus i båda fallen.  

Vilken typ av slöja debatteras? 

En annan skillnad är vilken sorts slöja som är i centrum för debatten. I Sverige är det de 

heltäckande varianterna som har diskuterats, det vill säga burqa och niqab.  

I Frankrike gäller förbudet av religiösa symboler i skolan alla religiösa symboler som är 

uppenbara, ostensible, där slöja, kippa och även smycken med religiösa motiv som stora 

                                                        
41 Eriksson 2010  
42 Linna 2010  
43 Ibid.  
44 DN: Diskrimineringsbyrån vill ta fallet till domstol 2010  
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och synliga kors ingår.45 I det offentliga rummet är det även förbjudet att dölja ansiktet, 

vilket i praktiken innebär att det är förbjudet att bära burqa eller niqab på allmän plats, 

med hot om vite.  

I Storbritannien är debatten, likt den svenska, koncentrerad kring heltäckande klädsel i 

skolan, både för lärare och för elev.  

I Tyskland handlar det exklusivt om religiösa symboler som inte är kristna eller judiska, 

vilket i praktiken främst berör muslimska lärare.  

I Sverige har debatten alltså sammanfattningsvis kretsat kring skolan som arena, med 

elever som berörda parter bärandes heltäckande slöjor.  

 

Tabell 4: Sverige jämfört med referensländerna: arena, berörd och typ av slöja 

 Frankrike Storbritannien Tyskland Sverige 

Arena Skolan och 

offentliga 

rummet 

Skolan Skolan  Skolan 

Berörd Elever Elever samt 

lärare 

Lärare Elever 

Typ av slöja Alla varianter i 

skolan, 

heltäckande 

slöja i offentliga 

rummet 

Heltäckande 

slöja 

Alla muslimska 

varianter 

Heltäckande 

slöja 

 

  

                                                        
45 Joppke 2009 s. 50 
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DEL II 

I uppsatsens första del har jag undersökt särdragen hos mina tre referensländer i 

relation till Sverige genom att ta reda på de olika staternas förhållande till religion, om 

någon specifik yrkesgrupp eller arena är i centrum samt vilken typ av slöja som har varit 

i fokus i debatten.  

Frågeställningen för min uppsats är: 

Vad kännetecknar debatten om den muslimska slöjan i Sverige, och vilka likheter har den 

svenska debatten i jämförelse med tongivande länder i Europa? 

I uppsatsens andra del kommer jag först att titta på vilken lagstiftning vi har i Sverige 

sedan tidigare rörande heltäckande slöja. Med ramanalys som metod kommer jag sedan 

att undersöka vilka teman som är återkommande hos de olika riksdagspartierna, varpå 

jag kommer att kunna skapa kategorier som synliggör det partipolitiska landskapet. 

För att löpande kunna jämföra Sverige med mina referensländer kommer jag först att 

presentera en översiktlig beskrivning av hur respektive referensland förhåller sig till de 

underfrågor jag har isolerat för att besvara min frågeställning, nämligen: 

Vilken relevant lagstiftning finns? Vilka är debatternas huvudteman? Hur ser det 

partipolitiska landskapet ut? 

Frankrike 

Statens neutralitet är i centrum för politiska och legislativa beslut, där ingen religion får 

ges företräde, och för att uppnå detta förpassas religionen till det privata. Konceptet 

kring statens neutralitet har sitt ursprung i John Lockes idéer om statsbygge menar 

Joppke, där statens huvudsyfte är att skydda privat egendom, och inte att lägga sig i 

mellanmänskliga förehavanden. Staten ska vara neutral. Parallellt med framväxten av 

dessa idéer, påbörjades även liberalismens storhetstid som filosofiskt tankegods.  

Hur får då Frankrike ihop tanken om ett förbud i frihetens namn; en uppenbar paradox? 

Devisen laïcité förespråkar kyrkans separation från staten, men också individens frihet 

och rätt att välja religiös övertygelse. Skolan som institution är en symbol för 

nationsbygget, och nationen är byggd kring parollen frihet, jämlikhet och broderskap. För 

att skapa fria och jämlika medborgare, görs skolan fri från religiösa påtryckningar och 
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religiösa symboler. På detta vis håller sig staten neutral och medborgarna tillåts vara 

fria.46  

Ett av huvudskälen som uppgavs till regleringen mot religiösa symboler i skolan 2004 

var kvinnors rättigheter, och jämställdhet var ett centralt element i debatten kring den 

muslimska slöjan, tillsammans med argument som kretsade kring statens neutralitet. 

Ett överväldigande stöd för lagstiftningen år 2004 gick att finna både i den franska 

politiska högern och i den politiska vänstern.47 Den enda avvikelsen var att 

kommunistiska ledamöter tenderade att vara emot lagförslaget, medan de franska 

socialisterna var för en striktare formulering där inte bara symboler som är ”ostensible” 

(uppenbara) skulle vara förbjudna, utan rentav symboler som är ”visible” (synliga).48 

Efter förbudet som infördes år 2010 mot att dölja ansiktet på offentliga platser, t.ex. 

genom att bära en mask, en hjälm eller en heltäckande slöja, har Frankrike således ett 

förbud mot alla religiösa symboler i (den offentliga) skolan samt ett förbud mot 

heltäckande slöja i det offentliga rummet.49  

Storbritannien 

Statens neutralitet är ej i centrum för politiska och legislativa beslut rörande den 

muslimska slöjan, utan staten har tvärt om undvikit i det längsta att delta aktivt i 

debatten. Istället är det ett starkt civilsamhälle som har drivit frågan där fall har tagits 

till domstol. Dåvarande premiärminister Tony Blair uttalade sig i fransk press år 2006 

där han sa: 

”Issues such as these are matters of personal views, not government policies” 50  

Fritt översatt menar han att det är en personlig fråga som inte ska regleras av staten, 

utan hanteras lokalt. 

Andra, bland dem David Davis, Shadow Home Minister, menade däremot att slöjan är en 

fråga om nationell självdefinition, då den utmanar den nationella enigheten, eller den 

nationella identiteten. De hävdade att det finns ett typiskt ”brittiskt” samhälle med 

                                                        
46 Joppke 2009 s. 22-23 
47 Ibid. s. 31-33 
48 Ibid. s. 50 
49 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010; SvD: Franskt förbud mot heltäckande slöja 2010 
50 Joppke 2009 s. 24 
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gemensamma värderingar och kulturella uttryck, där den heltäckande slöjan utgör ett 

synligt ställningstagande för separation och avvikelse; ett skapande av ett ”vi och dem”. 

Trots detta finns politisk konsensus för att frågan inte är en statsangelägenhet, utan bäst 

hanteras lokalt från fall till fall. 

Utöver nationell identitet som fokus i debatten, har samtalet kretsat kring den 

heltäckande slöjan som ett hinder för kommunikation, där samtal ansikte-mot-ansikte 

förts fram som nödvändigt för det pedagogiska uppdraget.51 Som tidigare nämnts är det 

endast heltäckande slöjor som har diskuterats i Storbritannien, och fokus har varit på 

skolan som arena. 

Fall där elever har upplevt sig diskriminerade på grund av heltäckande klädsel har 

prövats mot redan existerande inhemska anti-diskrimineringslagar samt Europeiska 

anti-diskrimineringslagar, men ingen ny lagstiftning har tillkommit.52 Däremot har 

utbildningsdepartementet (Department of Education and Skills) i sina riktlinjer gjort en 

rekommendation där skolor uppmuntras att förbjuda heltäckande slöjor på basis av 

”hälsa, säkerhet och skyddandet av andras rättigheter och friheter” (”health, safety and 

the protection of the rights and freedoms of others”).53  

Tyskland 

Statens neutralitet är, likt Frankrike, i centrum för politiska och legislativa beslut, och i 

centrum för debatten om den muslimska slöjan. Till skillnad från Frankrike är det i 

Tyskland offentliganställda lärare som står i centrum för debatten, och inte elever. En 

lärare som bär religiösa symboler utmanar neutraliteten och anses då inkräkta på 

elevernas negativa religiösa rättigheter, alltså rätten att vara fri från religiösa 

påtryckningar. 54  

Det som gör det Tyska fallet speciellt, är att det är just den muslimska slöjan som anses 

utmana statens neutralitet och inkräkta på elevernas negativa religiösa rättigheter. 

Kristna och judiska symboler menar man tillhör det kulturella och historiska arvet, och 

är en del av den kristna, västerländska traditionen. 

                                                        
51 Ibid. s. 22-24 
52 Ibid. s. 97, 101 
53 Ibid. s. 25 
54 Ibid. s. 22-23 
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Eftersom Tyskland är en förbundsrepublik är det upp till de individuella delstaterna att 

bestämma om lagstiftning som rör religiösa uttryck genom klädsel.55  

Diskussionerna och lagstiftningen har sett lite olika ut, där vissa Länder förordar ett 

förbud mot enbart muslimska religiösa symboler, bland andra slöjan, och andra Länder 

förespråkar en lösning likt den i Frankrike med ett totalförbud mot samtliga religiösa 

symboler. 56 

Alla lagar som innehåller undantag för kristna och judiska symboler, på basis att de 

tillhör det kulturella arvet, har drivits igenom av konservativa regeringar, alternativt 

breda koalitionsregeringar. De Länder där ett totalförbud för alla religiösa symboler har 

drivits igenom har den politiska vänstern i form av socialdemokrater (SPD) och f.d. 

kommunister (PDS) varit drivande.57 

  

                                                        
55 Ibid. Preface 
56 Ibid. s. 26 
57 Ibid. s. 71 
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Tabell 5: översikt över referensländerna 

 Frankrike Storbritannien Tyskland 

Lagstiftning Förbud mot religiösa 

symboler i (den 

offentliga) skolan, 

förbud mot 

heltäckande klädsel i 

det offentliga 

rummet 

Inhemska och 

Europeiska anti-

diskrimineringslagar 

Selektivt förbud mot 

muslimska religiösa 

symboler i skolan i 

vissa Länder, 

totalförbud mot alla 

religiösa symboler i 

skolan i andra 

Huvudtema i 

debatten 

Statens neutralitet 

och kvinnors 

rättigheter 

Kommunikation och 

nationell identitet 

Neutralitet och frihet 

från religion 

Partipolitiskt 

landskap 

Politisk konsensus 

för förbud 

Politisk konsensus för 

att frågan hanteras 

lokalt 

Högerkoalitioner 

förespråkar selektivt 

förbud, 

vänsterkoalitioner 

förespråkar 

totalförbud mot 

religiösa symboler 

 

Lagstiftning i Sverige  

I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) finns sju diskrimineringsgrunder58, varav 

religion eller annan trosuppfattning är en av dem, och lagens syfte är att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter.  År 2009 slogs de tidigare ombudsmännen 

mot diskriminering ihop och bildade den myndighet som vi har idag; 

Diskrimineringsombudsmannen (DO).59  

I Sverige har vi dessutom en lag mot att dölja ansiktet helt eller delvis vid 

demonstrationer på ett sätt som försvårar identifikation (Lag (2005:900) om förbud mot 

                                                        
58 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Svensk 
författningssamling, Diskrimineringslag (2008:567) 
59 DO: Western Union 2015  
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maskering i vissa fall), men enbart om det under sammankomsten uppstår en störning 

av den allmänna ordningen, eller finns en risk för att en sådan störning kommer att 

uppstå. Det gäller inte om det finns ett tillstånd att dölja ansiktet, eller om personen 

täcker ansiktet av religiösa skäl. 60 Det görs således ett undantag för de som bär 

heltäckande slöjor i Sverige.  

Då diskussionen kring den heltäckande slöjan i Sverige har förts kring om den är lämplig 

att bära i skolan, kommer jag att fokusera på skolan som arena gällande lagstiftning i 

detta avsnitt.  

Skolverkets rekommendation då två flickor kom till skolan i burqa i Göteborg 2003 var 

att rektorn fick försöka lösa situationen på bästa sätt genom samtal och dialog. 

Skolansvariga uppmuntrades att lösa eventuella problem lokalt, efter bästa förmåga, 

med skolans pedagogiska uppdrag som överordnat religiösa påbud. Ett generellt förbud 

i skolan mot heltäckande slöja var möjligt och med hänsyn till skolans pedagogiska 

uppdrag rekommenderat i kombination med dialog.61  

Diskrimineringslagstiftningen har sedan dess skärpts, nämnvärt inom 

utbildningsväsendet där det fastslogs att förbud mot heltäckande klädsel i enskilda fall 

kan vara nödvändigt om kontakten och samspelet i undervisningen väsentligt försvåras 

av klädseln. Säkerhetsskäl och hygienskäl, t.ex. vid laborationer, kan även vara giltiga 

anledningar till att i enskilda fall förbjuda heltäckande klädsel. När det gäller 

identifiering, t.ex. vid provtillfällen, så bör detta lösas genom att individen lyfter på 

slöjan, inte genom ett generellt förbud. På Skolverkets hemsida går att läsa att det finns 

utrymme för förbud mot klädsel av religiös eller kulturell bakgrund under specifika 

omständigheter och i enskilda situationer, vilket gäller om klädseln 

 ”väsentligt skulle försvåra kontakten mellan lärare och elever, eller 

  skulle medföra särskilda risker vid laborationer, eller 

 i vissa fall kan begränsas på grund av hygienregler.”62 

Skolor, konstaterades det, får inte ha generella förbud mot bärandet av heltäckande 

slöja.  

                                                        
60 Lag (2005:900)  
61 Hilborn 2003 s. 8-12 
62 Skolverket 2012 
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Efter niqab-ärendet 2009 med DOs efterföljande utredning med slutsatsen att kvinnan 

blivit diskriminerad, efterfrågades tydligare riktlinjer och även en översyn av 

lagstiftningen. Ett uppmärksammat uttalande kom från Folkpartiets partiledare Jan 

Björklund, som förespråkade en ändring av både skollagen och högskolelagen, för att ge 

rektor för en skola eller universitet utrymme att förbjuda heltäckande slöjor i form av 

burqa eller niqab, både för elever och lärare.  I en intervju i Sveriges Radio sa Björklund: 

”Jag vill ju att Sveriges rektorer ska ha lättolkade lagar, man ska inte behöva hamna i 
domstol för att veta som står i lagen.”63 

Detta var i nära anslutning till valet 2010, och enligt en mätning utförd av DN/Synovates 

hamnade skolan på tredje plats som viktigaste frågan för väljarna i val av parti.64 

En kombination av uppmärksamheten kring niqab-ärendet, Sverigedemokraternas 

estimerade intåg i riksdagen och skolan som en huvudfråga för väljarna, satte igång en 

debatt om religion, svenskhet, skolan, och flera andra teman som jag i följande avsnitt 

kommer att isolera och kategorisera för att ge en överblick av vilka teman som 

dominerade den svenska debatten bland riksdagspartierna. 

Huvudteman i den svenska debatten  

För att undersöka de svenska riksdagspartiernas positioner i debatten har jag använt 

mig av flera metoder: jag har sökt efter offentliga uttalanden av representanter i frågan 

genom att använda ett antal nyckelord i min sökning (se Metoddiskussion för detaljer), 

jag har använt sökmotorerna på respektive riksdagspartis hemsida för att se om där 

finns något uttalande eller ställningstagande, och jag har läst partiprogram. Sökningen 

har varit bred i den mån att jag har tagit ställning till alla träffar där mina nyckelord har 

dykt upp, men begränsad genom att jag har valt att hålla mig främst till material kring 

valet 2010. Eftersom den första uppmärksammade händelsen var den tidigare nämnda i 

Göteborg 2003, har jag även där det funnits relevans inkluderat källor i anslutning till 

den. 

I min undersökning har jag hittat ett antal återkommande teman eller ramar; 

rättigheter, säkerhet, kommunikation och nationell identitet, varav flera har ett antal 

underramar. Jag har i min läsning av texterna ställt mig frågan – vilka ord används? 

                                                        
63 Eriksson 2010 
64 Brors 2010  
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Används ordet ”rättigheter”? I kombination med vilka andra ord? Kvinnor? Barn? 

Religion? På detta sätt har jag sedan kunnat kategorisera uttalanden i ram och 

underram. På samma vis har jag jobbat med övriga ramar; genom att leta nyckelord för 

att sedan försöka förstå dem i den kontext de befinner sig i.   

Ramarna är inte uttömmande, utan skulle till exempel utan svårigheter kunna innehålla 

många fler underramar som bättre fångar in konceptet som vilar i huvudramen. Jag har 

dock valt att endast presentera de underramar som är relevanta för mitt material, då 

något annat skulle upplevas som förvirrande och svårt att koppla till den undersökning 

jag har gjort.  

Jag kommer nedan att gå igenom ramarna som jag har identifierat, följt av en 

undersökning av vilka ramar som kan kopplas till vilka partier.  

Rättigheter 

Ramen ”rättigheter” har använts frekvent i debatten om den muslimska slöjan. Vems 

eller vilka rättigheter har dock varierat. På grund av detta har jag inte kunnat använda 

mig av nyckelordet ”rättigheter” ensamt, utan jag har gjort en kvalitativ läsning av texten 

jag för närvarande haft framför mig för att ta reda på vilka rättigheter som åsyftas. Det 

har varit nödvändigt att specificera. Därför har jag i min kategorisering valt att använda 

inte bara det vaga ”rättigheter” som ram, utan även inkluderat vilka rättigheter som 

avses. De ramar jag identifierat är kvinnors rättigheter och religiösa rättigheter.  

Kvinnors rättigheter 

Denna ram handlar om att diskutera frågan med kvinnors rättigheter i fokus. Ett 

uttalande som inte förespråkar ett förbud och kretsar kring att det är kvinnans rätt att 

själv välja vilka kläder hon har på sig skulle till exempel hamna i denna ram, men även 

ett uttalande med poängen att ett förbud behövs för att skydda kvinnors rättigheter och 

frihet.  

Min uppgift är inte att ta ställning till vad som kan anses vara ”rätt” sätt att förespråka 

kvinnors rättigheter, utan jag försöker tolka uttalanden och texter i mitt material för att 

se om personen/personerna använder sig av ramen kvinnors rättigheter för att föra fram 

sin poäng, oavsett vilken riktning den tar. Det innebär en utmaning för mig i 

kategoriserandet av materialet, och jag kommer att använda mig av direkta citat i texten 
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för att underlätta för läsaren att se hur jag har tänkt och tolkat texten, och därmed ha 

möjlighet att bilda sig en egen uppfattning.  

Kopplat till ramen kvinnors rättigheter har jag identifierat två underramar, nämligen en 

jag kallar för symbol för kvinnoförtryck/patriarkala traditioner och en jag kallar för 

dubbelbestraffning. I den första underramen hamnar uttalanden där den heltäckande 

slöjan beskrivs som förtryckande eller som påtvingad av ett patriarkalt system. Den 

andra underramen är ett sätt att kategorisera uttalanden som menar att ett förbud mot 

den heltäckande slöjan endast leder till att de kvinnor som bär dem inte kommer att 

kunna lämna hemmet utan den, och därmed blir dubbelbestraffade; först genom själva 

förbudet och sedan genom att förbudet gör det omöjligt för dessa kvinnor att röra sig 

utanför hemmet för att t.ex. studera eller jobba.  

Underramarna fungerar som ett stöd för mig i min undersökning, då det inte alltid är så 

att termen ”kvinnors rättigheter” uttalas explicit. Förs diskussionen i materialet kring 

ord som ”kvinnoförtryck”, ”patriarkala traditioner” eller ”dubbelbestraffning”, eller om 

innehållet i texten vid en närmare läsning handlar om ovanstående utan att uttryckligen 

använda de orden, kan jag placera innehållet i ramen kvinnors rättigheter. Jag jobbar på 

så vis i vissa fall ”bakvänt”, i den mån att jag använder mig av underramarna för att 

identifiera huvudramen.  

Religiösa rättigheter 

Rätten att få uttrycka sin tro, eller liknande påståenden, har jag sorterat under ramen 

religiösa rättigheter.  

Säkerhet  

Ramen säkerhet handlar om att fånga in uttalanden som handlar om att den heltäckande 

slöjan på något vis innebär en säkerhetsrisk, eller symboliserar en otrygghet/ovisshet. 

Till ramen säkerhet har jag kopplat underramen identifikation, där jag menar att behovet 

av att identifiera en individ ofta är kopplat till en säkerhetsaspekt, exempelvis vid en 

passkontroll, på banken, eller för att se till att en provsituation är rättssäker – vi behöver 

veta att individen är den den utger sig för att vara.  

En annan underram som jag har identifierat kopplat till säkerhet är en jag har valt att 

kalla för terrorism/kriminella element. Denna ram är reserverad för uttalanden som vill 

påvisa att den heltäckande slöjan innebär en fara för andra, då den kan användas i 
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exempelvis terrordåd för att dölja vapen, eller av kriminella element som ett sätt att 

undgå upptäckt.  

Kommunikation 

Argument som går ut på att ansiktskontakt är nödvändigt för ett fungerande samspel på 

exempelvis en arbetsplats eller i en skola, har jag valt att sortera in under en ram jag 

kallar för kommunikation. När till exempel mimik och ögonkontakt framhålls som 

nödvändiga för att förstå varandra, ta emot och ge signaler, kroppsspråk som en del av 

samtalet, etc., så anser jag att ramen kommunikation används. 

Nationell identitet 

Denna ram har jag använt som kategori i de fall där fokus hos personen ligger i vad som 

kan anses vara svenskt eller inte, eller vilka beteenden som den anser falla under 

västerländska ideal. Centralt är ett användande av nationell identitet som en 

identitetsmarkör i motsats till det som framställs som främmande, eller inte tillhörande 

den svenska, nationella identiteten. Ett skapande av vi-och-dem.  

För att förtydliga, då jag anser att ramen nationell identitet i teorin skulle kunna rymma 

mycket mer, har jag skapat en underram för att bättre beskriva vad jag har funnit i mitt 

material, nämligen tradition. Skulle någon annan inspireras till att använda sig av mina 

kategorier så finns det gott om utrymme att utveckla vad nationell identitet skulle kunna 

innebära och lägga till fler underramar, men för att inte skapa förvirring utifrån det 

material som jag har använt mig av håller jag mig till tradition som enda underram till 

huvudramen, då det är vad jag har funnit stöd för.  

I följande avsnitt kommer jag att genom citat och referat visa hur jag har kategoriserat 

de ramar de svenska riksdagspartierna har använt sig av i det material jag har haft till 

mitt förfogande i min undersökning. Jag tänker kort gå igenom vilka ramar de svenska 

riksdagspartierna använde sig av för att kunna beskriva de huvudteman som 

dominerade den svenska debatten kring valet 2010, samt beskriva det partipolitiska 

landskapet.  

Undersökningen är indelad i tre kategorier; partier som är emot ett förbud, partier som 

är delvis för ett förbud och partier som förespråkar ett generellt förbud. 
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Partier som är emot ett förbud – Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

Två partier utmärker sig som helt emot ett förbud mot den heltäckande slöjan; 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Som tidigare nämnts i uppsatsens första del är det i 

Sverige inte tal om någon form av förbud eller begränsning av sjal, huvudduk eller 

liknande klädesplagg där ansiktet lämnas bart, utan det är enbart den heltäckande slöjan 

som är i fokus.   

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet är emot ett förbud, både i skolor och på allmän plats. Dåvarande 

partiledare Lars Ohly sa följande i en intervju i tidskriften Arena 2010:  

”Även om man kan konstatera att slöjan är en del av ett patriarkalt system, är kvinnor som 

bär slöja inte nödvändigtvis förtryckta eller offer på ett individuellt plan.” 65 

Detta uttalande placerar jag i huvudramen kvinnors rättigheter med underram symbol 

för kvinnoförtryck/patriarkala traditioner. Ohly säger uttryckligen att ”slöjan är en del av 

ett patriarkalt system”, men betonar att det handlar om systemnivå och inte individnivå, 

då bärandet av slöja kan vara ett fritt val av en individ.    

”Vänsterpartiet menar att ingen ska tvingas att bära religiösa kläder eller symboler mot 

sin vilja och ingen ska heller förvägras det, när det sker av fri vilja.” 66 

Han hävdar att slöjan är en identitetsmarkör som av många bärs frivilligt som en religiös 

symbol, men även som en symbol som är intimt förknippad med ett kulturellt arv, och 

alltså inte nödvändigtvis bärs enbart av religiösa skäl.  

Vidare säger han att ett förbud riskerar att ytterligare stigmatisera muslimska kvinnor, 

och därmed dubbelbestraffa dem, och eventuella praktiska problem bör lösas av 

arbetsgivaren eller skolan, varför lagstiftning inte är nödvändigt. 

”Det är självklart att underordning av kvinnor aldrig kan försvaras utifrån religiösa 

förklaringar. Men en lagstiftning som förbjuder slöja i olika former är inte någon bra 

metod för att bekämpa förtryck eller underordning av kvinnor. Ett förbud riskerar snarare 

                                                        
65 Arenagruppen 2010  
66 Ibid.  
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att försvåra för dem som lever med en press att bära slöja och riskerar att snarare 

förstärka utanförskap och stigmatisering av muslimska kvinnor.” 67  

Jag anser att fokus ligger tydligt på kvinnans rätt att själv bestämma, och slöjan benämns 

som patriarkal. Därför betecknar jag ramen som används för kvinnors rättigheter, med 

underramar symbol för kvinnoförtryck/patriarkala traditioner. Ohly poängterar även att 

ett förbud riskerar att förstärka utanförskap och använder sig därmed också av 

underramen dubbelbestraffning. 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet framhåller främjande av religiös mångfald och rätten att själv bestämma en 

religiös yttrings symbolik som argument mot ett förbud. Kvinnans val och liberala 

värderingar är överordnade; man ska ha rätt att uttrycka sin åsikt och identitet 

offentligt, även genom klädval, skriver bland andra Maria Wetterstrand, dåvarande 

språkrör, i en debattartikel i Sydsvenskan. 

”Det måste stå var troende fritt att själv bestämma vad religionen och dess yttre 

kännetecken har för innebörd.” 68  

Ramen som används är religiösa rättigheter där främjandet av religiös mångfald 

framställs som en självklar del i samhället, och där rätten att själv välja hur symboler för 

ens övertygelse ska tolkas framhålls. 

Vidare skriver Yvonne Ruwaida, dåvarande oppositionsborgarråd i Stockholms stad, i en 

debattartikel i SvD att ett förbud skulle innebära ett hinder för kvinnor i heltäckande 

slöja, med konsekvensen att de väljer att inte utbilda sig eller söka jobb, vilket vore att 

göra jämställdheten en björntjänst.  

”Ett förbud innebär i värsta fall att dessa kvinnor tvingas välja mellan utbildning och 

självförverkligande å ena sidan, och familjen med dess sociala trygghet å andra sidan. För 

de kvinnor som bär plagget utifrån politik eller religion står valet mellan personlig 

övertygelse och samhällets krav.” 69  

                                                        
67 Ibid.  
68 Wetterstrand, m.fl. 2005  
69 Ruwaida 2010 
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Jag anser att det hon beskriver är en oro för att dessa kvinnor ska bli dubbelbestraffade, 

det vill säga att de måste som hon säger välja mellan ”personlig övertygelse och 

samhällets krav”, och oavsett vilket val de gör har det en negativ konsekvens. Ramen 

kvinnors rättigheter används alltså genom att hävda att ett förbud är kontraproduktivt 

då de berörda kvinnorna vid ett förbud kommer att välja att stanna hemma istället för 

att utbilda sig eller jobba, och därmed blir dubbelbestraffade ur jämställdhetssynpunkt.   

Hon talar utifrån ramen jag kallar för kvinnors rättigheter med underram 

dubbelbestraffning.  

Partier som är delvis för ett förbud – Alliansen och Socialdemokraterna 

Fem partier har en mer eller mindre ambivalent hållning till heltäckande slöjor; 

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna.  

Folkpartiet 

Folkpartiets förbudslinje blev mycket omdiskuterad inför valet 2010. Partiledaren Jan 

Björklund ville ändra i högskolelagen och skollagen så att både elever och lärare skulle 

kunna förbjudas att bära heltäckande slöja av ansvarig rektor. 70 Ramen han använder 

sig av är kommunikation: 

”Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och 

kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta 

klädsel som täcker ansiktet” 71 

Partiet och dess representanter fokuserar enbart på skolan som arena, något allmänt 

förbud, på allmän plats etc, är det inte tal om. I skolan, menar Folkpartiet, går det 

pedagogiska uppdraget före allt annat och förbudet ska gälla båda lärare och elever. 

”Även om burqan är ett religiöst ställningstagande måste skolans pedagogiska uppdrag 

vara överordnat.” 72  

Ramen som används är genomgående kommunikation, med fokus på skolan och 

förmågan att ta till sig information samt förmedla information bärandes en heltäckande 

slöja.  

                                                        
70 Expressen: FP vill strama upp slöjregler 2010 
71 Eriksson 2010  
72 Björklund 2010  
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Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna är mot ett förbud på så vis att de inte förespråkar lagstiftning, men 

skriver i rapporten ”Rättigheter och skyldigheter i mångfaldens Sverige” (2008) att 

heltäckande klädsel inte bör vara tillåtet i skolan på grund av att den gör det ”omöjligt 

att identifiera en person”. Ramen som används är alltså identifiering, vilken jag har 

klassat som en underram till huvudramen säkerhet.  

“Vi anser inte att heltäckande klädsel som gör det omöjligt att identifiera en person ska 

vara tillåtet i exempelvis skolan.” 73 

Kristdemokraterna påpekar att de inte är för ett generellt förbud, utan anser att det är 

ett personligt ställningstagande och en grundläggande rättighet att få uttrycka sin tro, 

dvs. religiösa rättigheter som ram. 

“Strävan ur vårt perspektiv kan aldrig vara att människor ska avkläda sig synliga 

markörer för sin kultur och religion och gå in i något slags offentligt neutralt rum.” 74 

Centerpartiet 

Två riksdagsledamöter, Staffan Danielsson och Lennart Pettersson, från Centerpartiet 

blev mycket uppmärksammade för sin motion om ett generellt förbud, på skolor, 

arbetsplatser och samhället i stort. Upprepade gånger används i motionen ord som 

”öppenhet” och ett ”öppet samhälle”, och de talar även om ”trygghet” och att ”våga visa 

sitt ansikte”.   

”Att få och våga visa sitt ansikte är för oss en viktig rättighet i en demokrati men det kan 

också vara en skyldighet – just med tanke på respekten för omgivningen.” 75 

De säger att ”ingen kvinna ska känna sig tvingad att dölja sitt ansikte” och lagstiftning 

skulle därför underlätta för dessa kvinnor, och de menar att detta är en fråga om 

jämställdhet. 76 Jag placerar detta i ramen kvinnors rättigheter, med underram symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala traditioner.  

                                                        
73 Khoury 2008 s. 13 
74 Ibid. s. 13 
75 Danielsson; Pettersson, Motion 2009/10:K250 
76 Ibid. 
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I motionen argumenteras även för ett förbud mot maskering vid demonstrationer, och 

där görs en koppling till den heltäckande slöjan, såsom en trygghetsfråga och en fråga 

om öppenhet och demokrati. 77 Jag väljer att placera detta i ramen säkerhet. 

Pressekreterare Peter Svensson uttalade sig i en intervju med Expo, där han sa att 

lagstiftning är överflödigt, och att ett eventuellt förbud är upp till rektorn eller 

arbetsgivaren på den plats där eventuella problem uppstår.78  

Inom vissa yrken, såsom inom vissa servicefunktioner, kan någon form av riktlinjer vara 

nödvändigt, menar dåvarande partisekreteraren Anders Flanking, på basis av att man 

kan behöva se människors ansikten. Han använder sig alltså av ramen kommunikation. 79 

Moderaterna 

Moderaterna Margareta Cederfelt (ledamot, Konstitutionsutskottet) och Per Bill (vice 

ordförande Konstitutionsutskottet) skrev i en debattartikel i SvD att moderaterna inte 

vill införa en generell lag i samhället i stort, då hur en individ väljer att klä sig inte är en 

statlig angelägenhet. Det måste dock finnas utrymme för vissa inskränkningar, när det 

finns sakliga skäl och stöd i lag för begränsningen. Sådana skäl är säkerhet, identifiering 

och en trygg arbetsmiljö, menar de, vilket jag sorterar in under ramen säkerhet.  

”Vi moderater är tydliga med att vi inte vill införa en generell lag som förbjuder personer 

att bära vissa klädesplagg. /…/ Individens val av privata kläder är inte en statlig 

angelägenhet. Samtidigt är den personliga friheten inte helt obegränsad. Ibland måste det 

finnas möjlighet att införa begränsningar i den, även när det gäller individens fria 

klädval.” 80 

De poängterar även att det ska vara OK att avstå från heltäckande klädsel, då detta är ett 

uttryck för gamla patriarkala traditioner som vi måste stå upp mot: ”för oss handlar det 

om jämställdhet”. 81 

Bruket av burqa och niqab riskerar att förstärka en ojämlik syn på könen, menar de.  

                                                        
77 Ibid. 
78 Jakobsson 2011 
79 Thurfjell, m.fl. 2010 
80 Bill; Cederfelt 2010 
81 Ibid. 



37 
 

”Bruket av burka eller niqab, menar vi, är uttryck för gamla, patriarkala traditioner där 

män begränsat kvinnors frihet. Vi måste därför stå upp mot de patriarkala krafter, som vill 

att kvinnor i Sverige bara ska få visa sig i offentliga miljöer om de döljer sig och sitt 

ansikte.”82 

Ramen som används här är kvinnors rättigheter, med underram symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala traditioner.  

Partiet är emot ett förbud av heltäckande klädsel när det gäller elever i skolorna, men är 

öppna för ett förbud mot att lärare och förskollärare ska kunna dölja sina ansikten i sitt 

arbete, menar Moderaternas dåvarande pressekreterare Edna Cedervall.83 

Socialdemokraterna  

Det parti utanför alliansen som också tycks kluvet i frågan om den heltäckande slöjan är 

Socialdemokraterna. Med tanke på partiets storlek är det kanske inte så konstigt att 

många olika åsikter står att finna.  

Ramen kommunikation återfinns hos bland andra dåvarande integrationspolitiska 

talespersonen Luciano Astudillo, som säger 

”Förskolelärare, lärare och andra som arbetar inom områden där ansiktskontakt är viktig 

kan inte räkna med att ständigt kunna dölja sitt ansikte på arbetsplatsen.”84 

Jag tolkar här ”ansiktskontakt” som förmågan att kommunicera ett budskap, eftersom de 

exempel på yrken han ger är yrken med ett pedagogiskt uppdrag.   

Mikael Damberg, dåvarande gruppledare för Socialdemokraterna och för närvarande 

Närings- och innovationsminister, är inne på samma linje då han menar att elever och 

lärare bör kunna se varandras ansikten i undervisningen. Socialdemokraterna anser att 

rektorer ska ha rätt att stoppa heltäckande slöjor och att dagens lagstiftning redan ger 

den möjligheten, därför behövs ingen ändring i högskolelagen och skollagen som 

Folkpartiet föreslog. 85  

                                                        
82 Ibid. 
83 Jakobsson 2011 
84 Arenagruppen 2010 
85 DN: Diskrimineringsbyrån vill ta fallet till domstol 2010; Expressen: FP vill strama upp 
slöjregler 2010  
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Jenny Engdahl, pressekreterare för Socialdemokraterna år 2011, påpekar att i vissa 

yrken och situationer kan bärandet av burqa och niqab leda till konsekvenser, i skolan 

t.ex. menar hon att varken elever eller lärare ska bära heltäckande klädsel.86 Vad för 

”konsekvenser” som åsyftas är för otydligt för att jag ska identifiera en ram, men fokus 

ligger återigen på skolan och såväl elever som lärare berörs.  

En annan tydlig ram hos Socialdemokraterna är kvinnors rättigheter. Astudillo menar att 

trots att burqa och niqab är uttryck för könsförtryck är det inte möjligt att lagstifta om 

förbud om hur människor klär sig på allmän plats. Religion har dock inte företräde 

framför kvinnors fri- och rättigheter, som han menar är Socialdemokraternas högsta 

prioritet.87  

Carina Hägg, riksdagsledamot och internationell talesperson för S-kvinnor, skrev på 

Brännpunkt i Svenska Dagbladet år 2010 att niqab är en symbol för kvinnoförtryck och 

inte ett religiöst påbud enligt islam. Hon jämförde där bärandet av niqab med 

prostitution, då hon menar att kvinnan i båda fallen inte är fri i sitt val.88 Ramen är 

kvinnors rättigheter, med underram symbol för kvinnoförtryck/patriarkala traditioner. 

Tidigare har hon, tillsammans med ett flertal andra från S-kvinnor, författat en artikel 

med rubriken ”S-kvinnor: Acceptera inte heltäckande slöja”. I den kritiseras bruket av 

niqab och burqa som yttringar av fundamentalistiska tolkningar av islam som inte bör 

accepteras på arbetsplatser.89 Återigen används ramen kvinnors rättigheter, med 

underram symbol för kvinnoförtryck/patriarkala traditioner. 

Ola Johansson från dåvarande Broderskapsrörelsen, numera kallad Socialdemokrater 

för tro och solidaritet, påpekar att i dagens samhälle har individers religiösa identitet 

blivit förvisad till den privata sfären och att hur man uttrycker denna identitet är ett 

personligt val. Han framhåller att unga kvinnor som väljer att bära slöja, trots att deras 

mödrar inte gör det, knappast kan vara tvingade till det. Både i samhället och i 

arbetslivet måste vi bereda plats för mångfald, anser Johansson.90 Ramen han använder 

sig av är religiösa rättigheter, dvs. individens rätt att välja att uttrycka sin religiösa 

identitet samt rätten att uttrycka sin tro utanför den privata sfären. 

                                                        
86 Jakobsson 2011 
87 Arenagruppen 2010 
88 Hägg 2010  
89 Hägg, m.fl. 2009  
90 Johansson 2004 



39 
 

Partiet som förespråkar ett generellt förbud – Sverigedemokraterna  

Det enda parti som förespråkar ett generellt förbud är Sverigedemokraterna. Partiet ser 

Frankrike som en förebild och är för ett förbud både på allmänna platser och i skolan. De 

förknippar heltäckande klädsel med terrorism och partiledaren Jimmie Åkesson betonar 

i ett pressmeddelande den potentiella säkerhetsrisken, då plaggets anonymitet kan 

utnyttjas av kriminella element. 

”De heltäckande slöjorna utgör också en potentiell säkerhetsrisk och den anonymitet som 

slöjorna ger har vid flera tillfällen utnyttjats av terrorister och andra kriminella element”91  

Han använder sig av ramen säkerhet. 

I en motion skriver tre riksdagsledamöter, bland andra Kent Ekeroth, att burqa och 

niqab inte är förenliga med den syn på jämställdhet vi har i Sverige, varför ett förbud 

vore en jämställdhetspolitisk åtgärd.  

”Burka och niqab är symboler som går emot den jämställdhetssyn vi har i Sverige. Den 

västerländska principen för jämlikhet mellan könen hotas allvarligt när vissa kvinnor i 

vårt land bär heltäckande klädsel för att dölja sig själva.” 92 

Jag har valt att kategorisera detta inom ramen kvinnors rättigheter, med underram 

symbol för kvinnoförtryck/patriarkala traditioner. Detta upplever jag inte som ett 

självklart val, då jag även har en ram som jag har valt att kalla för nationell identitet, som 

syftar till att ringa in uttalanden där svenska eller västerländska traditioner används 

som argument, där det görs åtskillnad på ”våra” traditioner och ”deras” och där detta 

framhålls som förenande på en samhällsnivå.  

Sättet som partiet i sina uttalanden betonar jämställdhetssynen i Sverige, och den 

västerländska principen för jämlikhet mellan könen, gör att jag har vägt mellan kvinnors 

rättigheter och nationell identitet som ram. Jag har valt kvinnors rättigheter då jag 

upplever att en analys av Sverigedemokraternas intentioner med att argumentera för 

jämställdhet i frågan om den heltäckande slöjan, om det bakom inramningen kvinnors 

rättigheter finns en nationalistisk agenda, kräver mer utrymme, i en annan uppsats. I 

denna uppsats, med de redskap jag har valt att använda mig av, får jag nöja mig med att 

                                                        
91 Jakobsson 2011 
92 Ekeroth; Sällström; Lång, Motion 2012/13:K279 
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låta ord som ”jämställdhetssyn” och ”jämlikhet mellan könen” vara vägledande i min 

kategorisering.  

I motionen fokuseras även på vikten av svensk tradition, där döljande av ansiktet inte 

ingår enligt dem.  

”Vårt land har ingen tradition av att man täcker sitt ansikte, och vi ser det därför som 

rimligt att Sverige går samma väg som ovan nämnda europeiska länder.”93 

Detta uttalande faller inom ramen nationell identitet, med underram tradition, då fokus 

ligger på Sverige och svenska traditioner.  

Liksom Jimmie Åkesson, poängteras även i motionen säkerhetsaspekten och vikten av 

att kunna identifiera individer.94  

Sammanfattning – huvudteman i den svenska debatten samt partipolitiskt landskap 

Huvudteman 

Jag har i föregående avsnitt gått igenom hur de åtta riksdagspartierna ställer sig i frågan 

kring heltäckande slöja. Jag har konstaterat att ett antal olika ramar har använts; 

rättigheter; därinunder kvinnors rättigheter och religiösa rättigheter, samt 

kommunikation, säkerhet och nationell identitet.  

Se tabeller 6-8 för en sammanställning. 

  

                                                        
93 Belgien, Italien, Holland och Frankrike, Ekeroth; Sällström; Lång, Motion 
2012/13:K279  
94 Ibid. 
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Tabell 6: de svenska riksdagspartiernas huvudramar och underramar  

Parti Huvudram/ar Underram/ar 

Vänsterpartiet Kvinnors rättigheter Symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala 

traditioner 

Dubbelbestraffning 

Miljöpartiet Kvinnors rättigheter 

Religiösa rättigheter 

Dubbelbestraffning 

Folkpartiet Kommunikation  

Kristdemokraterna Religiösa rättigheter 

Säkerhet 

 

Identifikation 

Centerpartiet Kommunikation  

Kvinnors rättigheter 

 

 

Säkerhet 

 

Symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala 

traditioner 

Identifikation 

Moderaterna Kvinnors rättigheter 

 

 

Säkerhet 

Symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala  

traditioner  

Identifikation 

Socialdemokraterna Kommunikation 

Kvinnors rättigheter 

 

 

Religiösa rättigheter 

 

Symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala 

traditioner 

Sverigedemokraterna Kvinnors rättigheter 

 

 

Nationell identitet  

Säkerhet 

Symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala 

traditioner 

Tradition  

Identifikation 

Terrorism/kriminella 

element 
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Den oftast återkommande huvudramen är kvinnors rättigheter, som sex av åtta partier 

använder sig av; Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ramen återfinns alltså hos partier som 

är helt emot ett förbud (Vänsterpartiet och Miljöpartiet), delvis för ett förbud 

(Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna) och helt för ett förbud 

(Sverigedemokraterna). Oavsett ståndpunkt, har omsorg om kvinnors rättigheter 

hävdats, vilket visar hur subjektivt ramen går att använda sig av.  

Av de som har använt sig av ramen kvinnors rättigheter är underramen symbol för 

kvinnoförtryck/patriarkala traditioner vanligast.  

Efter kvinnors rättigheter förekommer ramen säkerhet mest frekvent. Här kan noteras 

att det är partier på den politiska högern som har använt sig av denna ram; 

Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Förmågan att 

kunna identifiera bäraren av den heltäckande slöjan är vad samtliga tar upp som ett 

potentiellt problem. Utöver detta menar Sverigedemokraterna att det även finns en risk 

att heltäckande slöjor används av kriminella element i terrordåd och dylikt.  

På delad tredjeplats är ramen kommunikation, som Folkpartiet, Centerpartiet och 

Socialdemokraterna använder sig av, samt religiösa rättigheter som Miljöpartiet, 

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna använder sig av. Likt ramen kvinnors 

rättigheter syns i båda ramarna en spridning över den politiska skalan, med partier från 

både traditionellt blå och traditionellt röda läger.  

Tabell 7: fördelning, huvudramar 

Kvinnors 

rättigheter 

Säkerhet  Kommunikation Religiösa 

rättigheter 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet 

Centerpartiet 

Moderaterna 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Kristdemokraterna 

Centerpartiet 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Folkpartiet 

Centerpartiet 

Socialdemokraterna 

Miljöpartiet 

Kristdemokraterna 

Socialdemokraterna 
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Eftersom Joppke har identifierat två huvudteman i respektive land i sin undersökning av 

debatten kring den muslimska slöjan i Frankrike, Storbritannien och Tyskland, kommer 

även jag välja att låta två ramar representera Sverige i min jämförelse, nämligen de två 

vanligast förekommande: rättigheter: kvinnors rättigheter och säkerhet: identifikation. 

Ramen kvinnors rättigheter har använts av både vänster- och högerblocket, medan 

ramen säkerhet uteslutande använts av partier på högerkanten.  

Partipolitiskt landskap 

Såhär fördelade sig de svenska riksdagspartierna gällande förbud: 

Tabell 8: partiernas positioner rörande förbud 

Parti Mot förbud Delvis för förbud För generellt 

förbud 

Vänsterpartiet X   

Miljöpartiet X   

Folkpartiet  X  

Kristdemokraterna   X  

Centerpartiet  X  

Moderaterna   X  

Socialdemokraterna  X  

Sverigedemokraterna   X 

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de partier som har positionerat sig som motståndare 

till någon form av förbud, vare sig i skolan eller på offentlig plats. Utöver att vara 

motståndare till ett förbud är det som förenar dessa två partier att de är de enda som 

har använt sig av ramen kvinnors rättigheter med underram dubbelbestraffning.  

Som motpol till den positionen har vi Sverigedemokraterna, som ser Frankrike som ett 

föregångsland och gärna vill ha ett förbud mot heltäckande slöja både på offentlig plats, i 

skolan och på arbetsplatsen. Sverigedemokraterna är också det enda parti som har 

använt sig av nationell identitet som ram.  

En majoritet av riksdagspartierna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, 

Moderaterna och Socialdemokraterna, är för ett förbud eller en begränsning i någon 
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form. Jan Björklund (Fp) vill till exempel ändra i högskolelagen och skollagen för att 

underlätta för rektorer att utfärda generella förbud i skolan.  

Kristdemokraterna och Centerpartiet vill inte ändra i någon lagstiftning, men anser att 

det bör vara möjligt att begränsa användandet av heltäckande slöja i skolmiljö.  

Både Moderaterna och Socialdemokraterna är öppna för ett förbud mot att lärare och 

förskollärare bär heltäckande slöja, men Socialdemokraterna menar att dagens 

lagstiftning redan tillåter detta och därför behövs ingen lagändring. Moderaterna anser 

att det måste finnas ett visst utrymme för begränsningar, närmare bestämt säkerhet, 

identifiering och en trygg arbetsmiljö. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna 

förespråkar något förbud mot plagget på allmän plats.  

Jämförelse med referensländerna 

Lagstiftning  

I Sverige råder inhemska och Europeiska diskrimineringslagar. DOs slutsats i niqab-

ärendet som presenterades 2010 var att ett förbud mot niqab stred mot 

diskrimineringslagen, men eftersom kvinnan hade lyckats fullfölja sin utbildning fanns 

det inte grund att ta just det ärendet vidare till domstol. Inget fall har prövats sedan 

dess. I motsats till DOs slutsats har Skolverket bedömt att det finns utrymme för förbud 

mot klädsel av religiös eller kulturell bakgrund under specifika omständigheter och i 

enskilda situationer, vilket är de riktlinjer som skolor har att förhålla sig till idag. Det 

förbud mot maskering vid demonstrationer som gäller i Sverige rör inte religiösa 

klädesplagg, såsom den heltäckande slöjan.  

I en jämförelse med referensländerna kan därmed konstateras att Sveriges lagstiftning 

ligger närmst Storbritannien, där berörda skolor har fått lösa eventuella problem lokalt, 

i varje enskilt fall, och inga generella förbud har utfärdats – varken inom skolväsendet 

eller i samhället i stort. I min undersökning finns ingen indikation på att Sverige skulle 

följa i Frankrikes fotspår och förbjuda religiösa symboler i skolan samt heltäckande slöja 

på allmän plats, och inte heller Tysklands lösning med selektiva förbud verkar vara ett 

alternativ.  
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Huvudteman 

De huvudteman som Joppke har konstaterat och som jag presenterat i tidigare avsnitt är 

statens neutralitet och kvinnors rättigheter i Frankrike, nationell identitet och 

kommunikation i Storbritannien samt statens neutralitet och rättigheter: frihet från 

religion i Tyskland. 

I min undersökning av debatten i Sverige har jag kommit fram till att de två ramar som 

oftast använts av de svenska riksdagspartierna är rättigheter: kvinnors rättigheter och 

säkerhet: identifikation.  

Ramen kvinnors rättigheter har Sverige gemensamt med Frankrike. En inte alltför sällan 

förekommande ram i Sverige är kommunikation, som hamnade på tredjeplats i min 

undersökning, vilket är en av huvudramarna i Storbritannien.   

Partipolitiskt landskap  

I Sverige är en majoritet av partierna för någon form av begränsning eller förbud när det 

gäller heltäckande klädsel i skolan. Det finns dock inget stöd bland partierna för någon 

form av utökad eller ändrad lagstiftning, utöver hos Sverigedemokraterna och 

Folkpartiet. De flesta partierna menar att eventuella problem ska gå att lösa där de 

uppstår med stöd av den lagstiftning som finns. I denna mening förhåller sig Sverige likt 

Storbritannien i frågan, där det råder politisk konsensus att frågan ska hanteras lokalt 

och lösningar skapas i varje enskilt fall.  
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Tabell 9: Sverige jämfört med referensländerna: lagstiftning, huvudteman och 

partipolitiskt landskap  

 Frankrike Storbritannien Tyskland Sverige 

Lagstiftning Förbud mot 

religiösa 

symboler i 

skolan, 

förbud mot 

heltäckande 

klädsel i det 

offentliga 

rummet 

Inhemska och 

Europeiska anti-

diskrimineringslagar 

Selektivt förbud 

mot muslimska 

religiösa symboler 

i vissa Länder, 

totalförbud mot 

alla religiösa 

symboler i andra 

Inhemska och 

Europeiska anti-

diskrimineringslagar. 

I skolan kan 

heltäckande slöja 

förbjudas i enskilda 

situationer 

Huvudteman Statens 

neutralitet 

Kvinnors 

rättigheter 

Nationell identitet 

Kommunikation 

Statens neutralitet 

Rättigheter: frihet 

från religion 

Rättigheter: kvinnors 

rättigheter 

Säkerhet: 

identifikation 

Partipolitiskt 

landskap 

Politisk 

konsensus 

för förbud 

Politisk konsensus 

för att frågan 

hanteras lokalt 

Högerkoalitioner 

förespråkar 

selektivt förbud, 

vänsterkoalitioner 

förespråkar 

totalförbud 

En majoritet av 

partierna delvis för 

förbud: samtliga 

allianspartier, samt 

Socialdemokraterna, 

dock inom ramen för 

existerande 

lagstiftning 
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Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med min uppsats var att studera den svenska debatten rörande den muslimska 

slöjan, samt sätta Sverige i perspektiv genom att jämföra den svenska situationen med 

några uppmärksammade debatter som har förts i Europa, närmare bestämt i Frankrike, 

Storbritannien och Tyskland.  

Min frågeställning var: 

Vad kännetecknar debatten om den muslimska slöjan i Sverige, och vilka likheter har den 

svenska debatten i jämförelse med tongivande länder i Europa? 

För att svara på frågeställningen har jag ställt mig ett antal forskningsfrågor, som har 

besvarats i två delar. Uppsatsens första del ägnades åt att besvara följande frågor: 

Vilket är staternas förhållande till religion? Vilken typ av slöja är det som diskuteras? Är 

det någon speciell yrkesgrupp/arena som är berörd?  

Uppsatsens andra del ägnades åt att besvara följande frågor: 

Vilken relevant lagstiftning finns? Vilka är debatternas huvudteman? Hur ser det 

partipolitiska landskapet ut?  

Slutsatser 

Jag har i min undersökning kommit fram till att Sverige delar flest beröringspunkter 

med Storbritannien. Båda är länder med en kyrka som innehar en särställning; Church of 

England i Storbritannien och Svenska kyrkan i Sverige. Svenska kyrkan separerade från 

staten år 2000, vilket inte var särskilt länge sedan, och åtnjuter ett antal privilegier som 

andra trossamfund inte har tillgång till, däribland möjligheten att ta ut en kyrkoavgift 

genom skatten. Church of England innehar i egenskap av statskyrka en uppenbar 

särställning. 

I båda länderna har debatten kretsat kring heltäckande slöjor, i skolan, burna av elever. 

Ingen ny lagstiftning har tillkommit som ett resultat av diskussionerna, men riktlinjer 

har utfärdats; i Storbritannien av utbildningsdepartementet och i Sverige av Skolverket. 

Skolor ges frihet att förbjuda heltäckande slöjor i Storbritannien på basis av ”hälsa, 

säkerhet och skyddandet av andras rättigheter och friheter”. Även i Sverige får 

heltäckande slöja förbjudas om klädseln anses medföra risker vid exempelvis 
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laborationer eller om det är lämpligt på grund av hygienregler. Möjligheten att förbjuda 

finns även om klädseln anses försvåra kontakten mellan lärare och elever. Hälsa och 

säkerhet är således legitima skäl till förbud i både Sverige och Storbritannien, med 

kommunikation som ytterligare skäl i Sverige.   

Den svenska debatten bland riksdagspartierna kännetecknas av ett användande av 

ramen kvinnors rättigheter, oavsett vilken position partiet har gällande lagstiftning. 

Motståndare till förbud är oroliga för dubbelbestraffning av kvinnorna, medan 

förespråkare av förbud eller begränsningar talar om kvinnoförtryck/patriarkala 

traditioner.  

För att knyta an till definitionen av inramningsbegreppet som nämndes under avsnittet 

Teoretisk diskussion, går det här att urskilja en diagnostisk del och en prognostisk del för 

respektive position: om problemet ramas in som en risk för dubbelbestraffning, blir 

lösningen att inte införa begränsningar eller förbud. Är diagnosen å andra sidan att 

kvinnorna utsätts för förtryck och är offer för patriarkala traditioner, blir prognosen en 

annan och ett förbud eller en begränsning ter sig mer rimlig.  

Bland förespråkarna av begränsning/förbud finns även ramen säkerhet, där förmågan 

till identifikation är den vanligaste förekommande underramen.  

Bland referensländerna har Sverige ramen kvinnors rättigheter gemensamt med 

Frankrike, men den likheten har inte haft samma konsekvenser i lagstiftning, då 

Frankrike särskiljer sig med sin förbudslinje. Ramen säkerhet som jag har identifierat 

som ett huvudtema i den svenska debatten är inte ett tema som Joppke har identifierat i 

någon av mina referensländer. Däremot återfinns den tredje vanligaste ramen i Sverige, 

kommunikation, i Storbritannien. Kommunikation är även ett av skälen som Skolverket 

har angett som acceptabla för att i enskilda fall förbjuda heltäckande slöja.  

Gällande fördelningen på höger-vänsterskalan kan noteras att samtliga allianspartier 

förordar någon form av begräsning/förbud av bärandet av den heltäckande slöjan i 

skolan, tillsammans med Socialdemokraterna, samt Sverigedemokraterna som är det 

enda parti som förespråkar ett generellt förbud. En majoritet av riksdagspartierna vill 

således tillåta förbud/begränsningar i enskilda fall, och det är endast Folkpartiet och 

Sverigedemokraterna som vill ändra i någon form av lagstiftning. Övriga partier menar 

att den lagstiftning vi har är tillräckligt för att frågan ska kunna hanteras där de uppstår. 
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Även här befinner sig Sverige i relation till referensländerna närmast Storbritannien där 

det finns en politisk konsensus för att frågan hanteras lokalt.  

Går det då att säga något om huruvida statens förhållande till religion leder till ett visst 

sätt att reglera/inte reglera den muslimska slöjan? Eller att förekomsten av ett visst 

huvudtema i debatten är avgörande för lagstiftning? Nej. Jag kan med stöd i Joppkes 

forskning och genom min egen undersökning konstatera att Sverige placerar sig 

närmast Storbritanniens procedurbetonade liberalism gällande den muslimska slöjan. 

För att göra resultatet generaliserbart krävs mer forskning i ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 Relation stat-
kyrka 

Arena  Berörd Typ av slöja Lagstiftning Huvudteman Partipolitiskt landskap 

Frankrike Laïcité: 
separation av 
kyrka och stat 
samt frånvaro av 
religion i det 
offentliga 
rummet 

Skolan 
och 
offentliga 
rummet 

Elever Alla varianter i 
skolan, 
heltäckande 
slöja i 
offentliga 
rummet 

Förbud mot religiösa 
symboler i skolan, förbud 
mot heltäckande klädsel i 
det offentliga rummet 

Statens 
neutralitet 
Kvinnors 
rättigheter 

Politisk konsensus för 
förbud 

Storbritannien Engelska kyrkan 
är officiell 
religion med 
monarken som 
överhuvud 

Skolan Elever Heltäckande 
slöja 

Inhemska och Europeiska 
anti-diskrimineringslagar 

Nationell enighet 
Kommunikation 

Politisk konsensus för att 
frågan hanteras lokalt 

Tyskland Kristen 
västerländsk 
tradition som en 
del av 
kulturarvet 

Skolan Lärare Alla muslimska 
varianter 

Selektivt förbud mot 
muslimska religiösa 
symboler i vissa Länder, 
totalförbud mot alla 
religiösa symboler i andra 

Statens 
neutralitet 
Rättigheter: 
frihet från 
religion 

Högerkoalitioner 
förespråkar selektivt 
förbud, vänsterkoalitioner 
förespråkar totalförbud 

Sverige Kyrkan 
separerad från 
staten men 
Svenska kyrkan 
innehar en 
särställning 

Skolan Elever Heltäckande 
slöja 

Inhemska och Europeiska 
anti-diskrimineringslagar. 
I skolan kan heltäckande 
slöja förbjudas i enskilda 
situationer 

Rättigheter: 
kvinnors 
rättigheter 
Säkerhet: 
identifikation 

En majoritet av partierna 
delvis för förbud: samtliga 
allianspartier, samt 
Socialdemokraterna, dock 
inom ramen för existerande 
lagstiftning 

Tabell 10: komplett sammanställning, Sverige jämfört med referensländerna 


