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SAMMANFATTNING  

En kvalitativintervjuforskning har utfört där tolv muslimska kvinnors utsatthet för kränkande 

behandling och diskriminering står i fokus. Dessa muslimska kvinnor, från Västergötland och 

Småland i åldrarna 20-50 år, har intervjuats med syfte att få insyn i om och i så fall hur de upplever 

islamofobi i sin vardag. Frågorna som ställts lyfter fram hur de uppfattar sin utsatthet för kränkande 

behandling och diskriminering utifrån att de identifierar sig som muslimer som bär slöja. Alla 

kvinnor bär idag slöja och frågor kring när slöjan blev en del av deras klädsel har ställts samt varför 

de valt att bära den. Frågorna kring slöjan har ställts i syfte att lyfta fram skillnader i allmänhetens 

bemötande av kvinnorna före de bar slöja samt efter att slöjan blev en del av deras vardagliga 

klädsel. Vid intervjuerna har grundfrågorna varit dem samma, men följdfrågorna har varierat vid 

de olika intervjuerna beroende på vilka svar kvinnorna givit kring deras erfarenheter och 

upplevelser. 

Det som framkommit under intervjuerna är att samtliga kvinnor har utsatts för kränkande 

behandling och merparten av kvinnorna utsätts dagligen, men diskriminering är inte ett lika vanligt 

förekommande fenomen, endast två av informanterna har blivit utsatta för diskriminering p.ga. det 

faktum att de bär slöja. 

De kränkningar som förekommer handlar framförallt om, etniska svenskar i olika åldrar, som 

kallar kvinnorna terrorist, IS älskare, att de talar om att kvinnorna borde åka hem igen eller att det 

vore bra om Sverige Demokraterna vinner.  

NYCKELORD: ISLAMOFOBI, KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING, 

SLÖJA, ISLAM.  
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1. INLEDNING 

Alla muslimer är inte terrorister, men många terrorister är muslimer. En mening som florerat 

sociala medier sedan det misstänkta terrorattentatet i Stockholm den 7/4 i år.  

I hela världen existerar rädsla, rädsla för saker som är annorlunda, personer som inte är som oss 

och det är inte helt otänkbart att denna rädsla byggs upp av okunskap. Dagligen matas vi med 

nyheter om terrordåd, bombningar och krig, många gånger kopplade till IS och därmed muslimer, 

vilket i sin tur bidrar till att en våldsam och fientlig bild av islam sprids. 

 Erik Ullenhag (L), vår förre integrationsminister, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 

från 2014 om hur han anser att EU bör ta ett ordentligt krafttag mot islamofobin. Ullenhag menar 

att den bild som sprids av Islam och muslimer är negativ och väldigt svart-vit. Bilden som sprids 

är att Islam står för kvinnoförtryck och våld samt att muslimer ser till att skaffa många barn för att 

kunna ta över världen. Detta samtidigt som många i samhället inte skiljer på Islam och kultur utan 

klumpar ihop alla muslimer till ett kollektiv där alla anses dela samma åsikt. Svenska regeringen, 

menar Ullenhag, gör vad de kan för att bekämpa främlingsfientligheten, bland annat genom att låta 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) kartlägga främlingsfientliga grupper samt deras 

handlingar. Rikspolisstyrelsen arbetar parallellt med detta genom att utveckla poliskåren och deras 

arbetsinsatser mot hatbrott.1 Samtidigt som Ullenhag skriver om vad den svenska regeringen gjort 

för att bekämpa främlingsfientligheten visar Uppdrag Granskning att år 2014 var ett islamofobiskt 

år i Sverige. I en intervju med Klas Borell, sociologiprofessor, talar denne om hur attackerna mot 

muslimer och muslimska byggnader/lokaler blivit allt grövre. Vidare menar Borell att det måste 

skiljas på att motverka Islamistisk terrorism och att motverka islamofobi då dessa är två olika 

problemområden med olika innebörd.2 

 

Min tanke med uppsatsen är att undersöka hur islamofobi kan yttra sig i samhället och det 

vardagliga livet. Jag har pratat med 12 muslimska kvinnor som idag bär slöja, för att få en inblick 

i deras vardag. Jag vill veta om och i så fall hur vanligt det är att de utsätts för kränkande behandling 

eller diskriminering samt vilken form av kränkande behandling eller diskriminering de utsätts för.  

                                                             
1 Ullenhag, Erik. Nu samlas vi mot islamofobin. Svenska Dagbladet. 10 juni 2014. https://www.svd.se/nu-samlas-vi-
mot-islamofobin 2016-12-01  
2 Kerpner. Joachim. Attackerna har blivit grövre än tidigare. Aftonbladet. 28 januari 2015. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20227828.ab 2016-12-01  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur slöjbärande muslimer i Sverige utsätts för 

kränkande behandling och diskriminering i sin vardag. 

• Upplever dessa kvinnor att de blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering 

på grund utav det faktum att hon bär slöja? 

• Hur upplever dessa kvinnor att de bli kränkta/diskriminerade och upplever de att 

kräkningarna/diskrimineringarna alltid beror på deras religionstillhörighet? 

• Vad består kränkningarna/diskrimineringarna i? 

• Vem/vilka är det som till största del kränker eller diskriminerar dessa kvinnor? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att rikta in mig på kvinnliga muslimer som bär slöja, men som under delar av sitt liv 

valt att inte bära slöja. Syftet med urvalet är att dessa kvinnor kan göra en jämförelse om hur de 

behandlas både med och utan slöja.  

Kvinnorna jag intervjuar är i åldrarna 20–50 år och bor i Småland och i Västergötland, jag har valt 

att göra en avgränsning rent geografiskt för att utforska hur islamofobin ter sig på lokal nivå. Jag 

valde just dessa landskap är för att jag är uppvuxen i Västergötland, men bosatt i Småland sen 11 

år tillbaka.  

Jag valde att intervjua 12 stycken kvinnor. Antalet intervjuade styrdes dels av den tidsplan jag har 

för min studie men även av att jag vid snabba sammanställningar av materialet ansåg att jag fått 

den information jag eftersökte för studiens syfte.  
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2. DEFINITIONER 

 Två begrepp som förekommer ofta i denna undersökning är kränkande behandling och 

diskriminering. Här nedan kommer jag att belysa den innebörd studien lägger i dessa två begrepp 

för att inga missförstånd ska uppstå. Även definitionen av islamofobi kommer att lyftas fram. 

2.1 Kränkande behandling: 

”Ett uppträdande som kränker någons värdighet pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.3 

Min tolkning av ovanstående citat är att säga något ofördelaktigt som anspelar på en persons 

etnicitet, sexuella läggning eller funktionsnedsättning är en kräkning. Det innebär även att 

kränkningen kan vara icke verbal så som ett avvikande bemötande i form av tystnad istället för 

leendet och hälsningen vid Icas kassa eller arbetsförmedlingens informationsdisk. Det kan vara 

oviljan att anpassa sig så att situationen går att kombinera med, i detta fall islams, religiösa 

levnadsnormer så som att inte äta fläsk eller visa håret i manligt sällskap. 

2.2 Diskriminering :  

”En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon 

missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande 

tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av 

diskriminering”.4 

”De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder”.5 

Att nekas ett jobb p.ga. att du identifierar dig som muslim och bär slöja är en diskriminering. Det 

kan säkerligen anses finnas vissa skäl till att neka en muslimsk kvinna, som bör slöja, ett arbete på 

                                                             
3 Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
 
4 Diskrimineringsombudsmannen. Vad är diskriminering? Diskrimineringsombudsmannen. 9 mars 2017 
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ 2016-12-01 
 
5 Diskrimineringsombudsmannen. Sju diskrimineringsgrunder Diskrimineringsombudsmannen. 19 oktober 2015 
http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/ 2017-05-08 
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ex förskolan då den muslimska kvinnan kan tänkas skrämma barnen. Denna tanke utgår då ifrån 

att barnen skräms av det som är okänt, i detta fall tyget runt kvinnans huvud. Detta är dock i juridisk 

mening en diskriminering.  

 

2.3 MIN DEFINITION AV ISLAMOFOBI 

Jag använder mig av samma definition som Mattias Gardell gör i sin bok, Islamofobi, vilket är:  

”Socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och 

praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas 

vara muslimer eller associeras till islam”6 

Vad Gardell menar i vardagligt tal är att kommentarer som anspelar på att individer med annan 

trostillhörighet bör lämna landet eller att dessa individer är mindre värda, är kränkande. För att 

något ska ses som islamofobiskt måste det anspela på religionstillhörigheten. Att kalla en muslim 

för terrorist är islamofobiskt då de anspelar på ett antagande om att alla muslimer är terrorister. 

Islamofobi har sin grund i en känsla av att individer med muslimsk bakgrund är för avvikande från 

den egna religionstillhörigheten och den kultur som är bunden till den egna religionen. 

  

                                                             
6 Gardell, Mattias. Islamofobi. Stockholm. Leopard förlag. 2010. S 17 
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3. BAKGRUND 

Så tidigt som på 1920-talet användes termen islamofobi som en motsvarighet till judofobi. 

Judofobi var dock en kränkande syn på judendomens tro och leverne. Men det var inte för än på 

1990-talet som termen islamofobi kom att användas mer frekvent och det var även då termen kom 

att få en mer specifik betydelse. Under 1990-talet innebar islamofobi att man hade en antimuslimsk 

attityd, vilket allt mer framhävdes i det offentliga samtalet här i väst. I kombination med att 

området uppmärksammades allt mer inom forskningen fastslogs termen islamofobi under, 

Confronting Islamophobia: Education for tolerence and understanding, en internationell 

konferens arrangerad av Förenta Nationerna år 2004. Då sade FNs generalsekreterare Kofi Annan:  

”När ett nytt ord kommer in i språket är det vanligen ett resultat av ett vetenskapligt framsteg  

eller en underhållningsfluga. Men när världen myntar en ny term för att kunna förhålla sig  

till allt mer vitt spridda fördom är det en sorglig och bekymmersam utveckling. Så är fallet 

 med islamofobi”.7  

 

Ser man till Nationalencyklopedins definition så står där:  

”Islamofobiʹ (av islam och fobi), rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam 

är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle 

utgör en fara.”8 

Det är dock inte helt bekymmersfritt att använda termen islamofobi, ordet fobi syftar till en rädsla, 

oftast en väldigt intensiv och överdriven rädsla. Psykologen, Anders Öhman, menar att ordet fobi 

bör reserveras för rädslor som är så pass starka att de påverkar en persons liv negativt. En fobi går 

för det mesta att bota med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Detta får till följd att om islamofobi 

varit en fobi bör det gå att presentera en fungerande behandling och därmed bota också bota 

personer med islamofobi.9. Islamofobi innebär precis som homofobi eller xenofobi: ”…socialt, 

politiskt och historiskt producerade aversioner mot bestämda kategorier människor…”10 

                                                             
7 Gardell, Mattias. Islamofobi. S 11 
8 Nationalencyklopedin, islamofobi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamofobi 2016-11-
22 
9 Gardell. Mattias. Islamofobi. S 12-13 
10 Ibid. S. 14 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamofobi
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Detta innebär med andra ord att en viss grupp människor utsätts för kränkande behandling eller 

diskriminerande handlingar endast för att de tillhör eller antas tillhöra en viss grupp.11 

En annan definition av islamofobi är den definition, Doudou Diéne, som är folkrättsjurist och 

statsvetare, uppger. Han menar att islamofobi är: ”…en grundlös fientlighet och rädsla för islam 

och där av en rädsla och fientlighet mot muslimer”.12 

Historikern, Norman Daniel, menar att islamofobi inte är en ny företeelse i Sverige. Han anser att 

det går en röd tråd från korstågen under medeltiden till idag vad gäller islamofobi. Under åren har 

islam framställts både som exotisk och främmande men även som en falsk religion. Framförallt 

var det de kristna under medeltiden som ansåg att islam var en falsk religion då Muhammed och 

koranen inte omnämns i varken Nya eller Gamla testamentet i Bibeln. I viss litteratur framställs 

Muhammed som sinnessjuk och som att han själv skrivit samman koranen.13 

I slutet av 1700-talet, i samband med kolonialismen, fick västvärlden ett nytt sätt att se på världen 

och de egna normerna och värderingarna användes nu för att klassificera och beskriva världen. 

Under 1800-talet var det framförallt rasism och evolutionism som dominerade det västerländska 

sättet att tänka. Detta var en av drivkrafterna bakom kolonialiseringen, att de upplysta länderna 

ville civilisera Orienten och Afrika. Det blev nu markant att människor delades upp i vi och dem. 

De stereotypa föreställningarna var nu ett faktum och detta har haft som effekt att det synsätt som 

här växte fram, ännu lever kvar.14  

  

                                                             
11 Gardell. Mattias. Islamofobi. S.14 
12 Ibid. S 16 
13 Larsson, Göran. Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi. Makadam. Göteborg 2006. S.11 
14 Ibid. S 12-13 
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3.1 SLÖJAN 

Under samtliga intervjuer med informanterna diskuterades slöjan och vi kom allt som oftast in på 

de reaktioner slöjan ger i samhället. Det framkom många intressanta aspekter som ej är av intresse 

för studiens syfte men som kan vara tankeväckande samt leda till en mer rättvis tolkning av 

studiens resultat och därför har jag valt att lyfta fram dessa här. 

Anledningen till att muslimska kvinnor bör använda slöja för att täcka sig, utifrån islamskt 

tankesätt, är en sed som införlivats från de bysantiska och persiska samhällena och betraktas som 

passande uttryck för Koranens sedeläror. Det står inte bokstavligt i Koranen att en kvinna ska 

använda slöja. I Koranen står att ”profetens hustrur ska tala till män bakom en skiljevägg och att 

kvinnor uppmanas att klä sig anständigt”.15 Detta har då härlett till att slöjan bärs av muslimska 

kvinnor.16 Från början var avsikten med att en kvinna bar hijab att skilja dem från männen men 

samtidigt utmärka dem och till en början var det endast kvinnor från överklassen som använde 

hijab, då det var dessa kvinnor som vistades ute bland män.17  

Jag inledde alla intervjuer med att fråga informanterna om varför de valt att bära slöja. Syftet med 

frågan var att skapa en lugn och välbekant ingång för intervjuerna. Personligen var jag nyfiken på 

om slöjan bars för den egna självkänslans skull eller för att behaga sin omgivning, så kallat 

grupptryck. Majoriteten av informanterna uppger att de väljer att bära slöja då att det är ett påbud 

i Koranen. Fyra av de informanter jag talat med är konvertiter och det är enligt dem extra viktigt 

att använda slöja för att visa att de tar islam och Koranen på allvar. Endast en av informanterna 

har varit tvingad att ta på sig slöjan, I2 säger:  

”Jag hade aldrig en tanke på att ta på mig slöja även om jag är troende muslim, för än jag träffade min, 

idag, ex-man. Han var Pashtun Sunnimuslim och de har mycket strängare regler så han tvingade mig 

att ta på mig slöja, idag är vi dock skilda och jag funderar på att ta av mig slöjan igen.”  

  

                                                             
15 Esposito, John L. Islam den raka vägen. Uppl.8. Lund. Studentlitteratur AB. 2001. S. 138 
16 Ibid. S. 137-138 
17 Ibid. S. 138 
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Vi samtalade en stund om just det att bli tvingad att ta på sig slöjan och I2 sa:  

”Att leva med en muslimsk man är krävande, men de är olika från person till person, men en sak vet 

jag inom islam att 75% av kvinnorna är tvungna att bära slöja även om de nekar till det.”  

När jag pratat med kvinnorna om deras val att bära slöja är det som sagt endast I2 som säger sig 

blivit tvingad att ta på sig slöja. Majoriteten av informanterna vittnar om att de själva valt att ta på 

sig slöja när de kommit in i puberteten. I5 sa:  

”Jag har många gånger fått frågan varför jag har slöja på mig, är jag tvingad till att ha den på mig av 

mina föräldrar eller min man. Jag valde själv att ta på mig slöjan när jag var 13 år, visst ville mina 

föräldrar att jag skulle ha den redan innan men de tvingade mig aldrig utan sa att jag fick ta på mig den 

om och när jag ville.” 

Flera andra informanter uppger samma som I5, att de själva valt att ta på slöjan vid en viss ålder 

för att de själva kände att de var redo. I8 var lite äldre än I5 när hon en dag valde att ta på sig slöja. 

Hon utryckte det så här:  

”Jag brukade titta på de muslimska tjejerna med slöja och tyckte att de var så vackra och så (slöjorna 

förf.anm.), jag tyckte de var starka som gör annorlunda än andra och jag visste att slöjan var en del av 

islam men inte att den var obligatorisk. Nu bär jag slöja för att det står i Koranen och jag älskar min 

slöja ännu mer.” 

I12 som är konvertit sade:  

”Slöjan var det första jag satte på mig när jag började min resa mot Islam, även om jag inte hade 

konverterat när jag satte på mig slöjan ville jag ändå visa min respekt mot Koranen och Allah 

genom att ta på mig slöjan.” 

De andra konvertiterna berättande om liknande tankar. De började med slöjan för att visa sin 

respekt och för att påvisa sin omgivning att de nu ville följa Koranen och Allahs ord, att de 

identifierade sig som muslimer. I7 sa:  

”De var först när jag tog på mig slöjan som min omgivning faktiskt förstod att jag skulle konvertera 

och där med försvann också många vänner och bekanta som inte klarade av mitt val.”  
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Slöjan har, som jag tolkar det, kommit att bli en viktig del av kvinnornas muslimska identitet. Den 

är även något som gör att de utsätts för kränkande behandling och diskriminering för genom slöjan 

visar de sin tillhörighet och trohet till sin religion.  
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4. METOD 

Nedan följer en redovisning av den metod jag valt att använda mig utav för att genomföra 

undersökningen samt vilket urval som gjorts. Jag redovisar även hur jag gått tillväga för att komma 

i kontakt med de informanter som medverkat i studien. 

4.1 FORSKNINGSINTERVJU 

Samtalet är något av det mest grundläggande vi människor har. Vi samspelar och via 

kommunikationen uppnår vi förståelse för varandra. Erfarenheter, känslor och idéer utbyts, att på 

detta sätt är interagera med andra är viktigt för oss människor.18 Steinar Kvale, menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett samspel mellan två personer, oftast med en gemensam 

nämnare. Genom att utbyta erfarenheter bygger man broar av kunskap.19 Att som forskare använda 

sig utav den kvalitativa forskningsintervjun innebär att man för en dialog med informanten likt ett 

vardagligt samtal, men med en frågeteknik och ett litet maktövertag som intervjuare. Detta innebär 

att det inte blir ett helt öppet samtal men att det blir friare och mindre strikt än en färdigstrukturerad 

enkät.20 

Vid mina intervjuer har jag valt att lägga tonvikten vid informantens upplevelser och deras känslor 

kring upplevelserna. Detta innebär att studien är en halvstrukturerad forskningsintervju där 

grundfrågorna (se bilaga 1) är de samma till alla informanter medan följdfrågorna är differerade 

beroende på vad informanterna ger för svar och vad de haft för olika upplevelser. Min bedömning 

är att intervjuer passar bäst då uppsatsen inte bygger på källkritik utan på informanternas egna 

upplevelser. Detta är en kvalitativ studie i syfte att spegla ett fåtal kvinnors upplevelser. Deras 

verklighet och erfarenhet ska lyftas fram och detta är något som inte går att generalisera. Alla 

muslimska kvinnor har olika livserfarenheter och även om svaren sammanställs och ger en 

likvärdig bild är det inte en bild som går att lyfta fram som fastställd för samtliga muslimska 

kvinnor. Min tanke före studiens uppstart var att islamofobi är utbredd i samhället samt att det är 

etiskt svenska män som står för majoriteten av kränkningarna. För mig har det varit viktigt att inte 

ställa ledande frågor utan jag har valt att ställa öppna frågor och sedan följa informantens 

                                                             
18 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Stockholm. Studentlitteratur AB. 1997. S. 13  
19 Ibid. S. 21 
20 Ibid. S 32 
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berättelse. Detta för att på ett så korrekt sätt som möjligt spegla dessa tolv kvinnors tankar och 

upplevelser av ett liv under slöjan.  

För att säkerställa kvalitén på intervjuerna har jag valt att använda mig av Kvales sju stadier för en 

intervjuundersökning. Här nedan följer min tolkning av dessa sju stadier samt hur jag anser att jag 

uppfyller dessa.21 

▪ Tematisering: Syftet med undersökningen ska formuleras, vilket den gör utifrån min tanke 

och förutfattade mening, att muslimska kvinnor med slöja blir utsatta för diskriminering 

och kränkande behandling. 

▪ Planering: Islamofobi, kränkande behandling och diskriminering kan vara känsliga ämnen 

därmed är en noggrann bakgrundsstudie av ämnet genomförd innan intervjuerna kan starta. 

Stor vikt har lagts vid att finna frivilliga personer som vill prata öppet kring 

frågeställningarna samtidigt som hänsyn till tidsaspekten tas och området därmed hålls 

begränsat till ett fåtal kärnfrågor.  

▪ Intervju och utskrift: Intervjuerna genomförs enligt intervjumallen och kommer att ta ca 

30-60 min. Dessa spelas in för att sedan transkriberas.  

▪ Analys: Analysmodell meningskoncentrering kommer att användas, vilket innebär att 

intervjuerna kommer sammanfattas under olika rubriker. 

▪ Verifiering: Jag syftar till att redovisa studiens generaliserbarhet samt att validiteten ska 

vara så hög som möjligt. 

▪ Rapportering: Undersökningens resultat samt undersökningens tillvägagångssätt 

rapporteras. Med rapportering som slutmål siktar jag på en undersökning som är läsvärd 

med intressant resultat. 

4.2 URVAL OCH PROCEDUR 

Jag har intervjuat 12 stycken muslimska kvinnor och varje intervju jag genomfört har tagit ca 30-

60 min. Intervjuerna har skett på två sätt. Om det har varit möjligt har jag mött informanten och 

har informanten föredragit att inte mötas har intervju genomförts över telefon. Jag har valt att vara 

flexibel i detta då vissa informanter har känt sig bekvämare med att genomföra intervjuerna utan 

ett reellt möte. Min målgrupp har varit muslimska kvinnor som vid något tillfälle, när de bott i 

Sverige, valt att börja använda slöja. De har alltså levt ett liv både utan och med slöja i Sverige. 

För att finna kvinnorna till min studie har jag hört av mig till olika islamska föreningar för kvinnor, 

där kontaktpersoner för föreningarna spridit min förfrågan och uppmuntrat kvinnorna till att 

kontakta mig för vidare information. Detta skedde via mail. Detta medförde således att alla 

medverkande informanter har fått information om studiens syfte samt tillvägagångssätt i förväg 

                                                             
21 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. S. 85 
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(se bilaga 2). Jag valde att förbereda informanterna på detta sätt för att säkerställa att de frivilligt 

ville samtala om dessa ämnen då de är känsliga och kan vara sammankopplade med dåliga 

erfarenheter i livet. Vi har innan intervjuernas början gått igenom olika begrepp så som islamofobi, 

kränkande behandling och diskriminering. Detta med syfte att försäkra mig om att vi talar om 

samma område med samma värderingar i begreppen. Jag valde även att se informationsstunden 

som ett tillfälle att stämma av informanternas svenskkunskaper. För att studiens interjuver ska 

uppnå den kvalitet jag efterfrågade krävs en god svenska, detta då jag ej haft tillgång till tolkar. 

Jag har valt att inte använda mig av tolkar då en mellanhand kan förändra svaren samt för att 

tolkade interjuver tar större tid i anspråk både vad det gäller förberedelser inför intervjuerna, 

genomförandet men även transkriberingen. Här har gjort den bedömningen att den tidsram jag har 

tillförfogande är för snäv för detta och därmed valde jag att enbart intervjua dem som ej har behov 

av tolk för att genomföra intervjuerna.  

 

4.3 INSAMLANDET AV MATERIAL 

Alla intervjuer har till största del spelats in samt antecknats ner för att sedan transkriberas 

omgående då intervjun är i färskt minne. Vid ett par tillfällen har det hänt att kvinnorna känt sig 

lite mer bekväma när inspelningen stängts av och de har då spunnit vidare på något av det vi talat 

om under intervjun, detta har då endast antecknats ner. Den insamlade informationen har sedan 

sammanställts och jämförts för att sedan att sedan sammanställas under de olika rubrikerna.   
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5. TIDIGARE FORSKNING 

I detta stycke kommer jag att presentera tidigare forskning som handlar om islamofobi och 

muslimers utsatthet för islamofobi i vardagen.  

Studien Islamofobi- en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, 

utförd av Jonas Otterbeck och Pieter Bevelander är uppdelad i tre delar, del ett handlar om den 

muslimska befolkningen i Sverige. Del två handlar om ordet islamofobi och del tre handlar om 

vilken inställning ungdomar i Sverige har till muslimer samt hur utsatta muslimer är för 

antisociala beteenden. Jag kommer framförallt att ta upp den tredje delen i denna studie, 

”Ungdomars inställning till muslimer samt muslimers utsatthet för antisocialt beteende”, då 

det är denna del som är mest intressant för min egen studie.  

Brottsförebyggande rådet (kommer hädanefter att förkortas BRÅ) gjorde år 2004 en rapport 

tillsammans med Forum för levande Historia; Intolerans, antisemitism, homofobiska, 

islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga (mer utförligt om denna rapport 

kommer senare). Denna rapport ligger till grund för Otterbecks och Bevelanders studie.  

Syftet med denna studie var att undersöka intolerans och relationer mellan intolerans. 

Framförallt var Otterbeck och Bevelander ute efter att se hur intoleranta svenska ungdomar är 

gentemot muslimer samt hur utsatta muslimer är på grund av att dem identifierar sig som 

muslimer.22 I denna studie använde de sig av enkäter och 10599 ungdomar svarade på enkäten, 

vissa togs dock bort bland annat på grund av alla frågor inte var svarade på, så i slutändan 

använde dem sig utav 9498 ungdomars svar. Det som framkom i studien var b.la. att pojkar 

generellt sett var mer negativt inställda till muslimer än tjejer, samt att ungdomar i årskurs 2 

och 3 på gymnasiet hade en mer positiv inställning till muslimer än ungdomar i yngre åldrar. 

Vidare visade studien att ungdomar födda utanför Europa hade en mer positiv inställning till 

muslimer. Studien påvisade även att ungdomar med högutbildade eller fackligt engagerade 

föräldrar hade en mer positiv syn på muslimer samt att ungdomar i större städer har en mer 

positiv syn än ungdomar som bor i små städer.  

                                                             
22 Otterbeck, Jonas & Bevelander, Pieter, Islamofobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 

muslimers utsatthet, Forum för levande historia, Stockholm, 2006. 38 
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När det kom till muslimska ungdomars utsatthet framkom i studien att 1 av 6 muslimska pojkar 

och flickor har på grund av att de identifierar sig som muslim, blivit retade. 1 av 12 muslimska 

flickor har blivit utfrysta och 2.7% av ungdomarna svarar att de blivit utsatta för hot. 2.9% av 

pojkarna och 0.3% av flickorna uppger att de blivit utsatta för fysiskt våld på grund av att de 

identifierar sig som muslimer.23 Studien som Otterbecks och Bevelanders studie bygger på är 

Intolerans. antisemitiska, homofobiska och invandringsfientliga tendenser bland unga, vilket 

uppkom genom samarbetet mellan BRÅ samt Forum för levande historia. Syftet var att skapa en 

generell bild av ungdomars attityder när det kommer till frågor som rör islamofobi, antisemitism, 

homofobi och främlingsfientlighet. Dem ville även med studien påvisa hur utsatta samt delaktiga 

ungdomar är i olika brott kopplade till dessa aspekter. Dem undersöker också hur omfattande 

spridningen kring rasistisk propaganda är.24  

För att kunna utföra studien gjordes en stor enkätundersökning där sammanlagt 10.600 elever från 

olika skolor runt om i Sverige deltagit. Studien riktade sig till åldrarna 14-19 år (åk 8 till 3:e året 

på gymnasiet). Då det är en väldigt omfattande studie kommer jag även här endast att påvisa 

resultatet som handlar om islamofobi, då det är den delen som är av störst intresse för min 

undersökning.25  

Resultatet av BRÅ´s och Forum för levande historias studie visar att majoriteten av ungdomarna 

är toleranta mot muslimer samt att flickor är lite mer toleranta än pojkar, vilket även tidigare 

forsning påvisat. Studien visar även att ungdomar i åk 3 på gymnasiet är mer toleranta än ungdomar 

i åk 8, även detta något som påvisats i tidigare studier.  

När det kommer till utsatthet påvisar studien att det är relativt ovanligt att ungdomar blivit utsatta 

för våld pga. Sitt ursprung (gäller både dem med svenskt och utländskt ursprung). Under 2004 har 

275 ungdomar, ca 2.6% av dem som deltagit i studien, anmält att dem utsatts för misshandel minst 

1 gång och 0.5% av ungdomarna säger att dem utsatts för misshandel 3 gånger eller mer. Det är 

en viss skillnad mellan pojkar och flickor; 3,4% av pojkarna säger att dem utsatts för misshandel 

medans 1.9% av flickorna utsatts för misshandel. I studien framkommer även att ungdomar med 

sydeuropeiskt ursprung är i större grad utsatta än etniskt svenska ungdomar 4,6% jämfört med 2%.  

                                                             
23 Bevelander, Pieter; Otterbeck, Jonas. 2006. S 41-42 
24 Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia. 2004. S.7 
25 Ibid. S.8  
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Vidare framkommer det i studien att det är vanligare att ungdomar utsätts för hot pga. Sitt ursprung. 

8,6% av pojkarna och 4,5% av flickorna säger sig blivit utsatta för hot och då är det framförallt 

ungdomar med utländsk bakgrund. 15% av ungdomarna med utländsk bakgrund har blivit hotade 

samtidigt som endast 5.3% av etnisk svenska ungdomarna säger sig blivit hotade.  

Det framkommer alltså i studien att det är ganska så stor skillnad mellan ungdomars utsatthet för 

hot och våld, även om etniskt svenska ungdomar också utsätts så är det inte i samma utsträckning 

som ungdomar med utländsk bakgrund. När det kom till kränkande behandling uppger ¼ av de 

muslimska ungdomarna att de någon gång blivit utsatt, ca 15% har endast blivit utsatt en gång 

medans 3% av flickorna och 9% av pojkarna uppger att de blivit utsatta mer än 2 gånger. Studien 

visar även att troende muslimer är mer utsatta än icke-troende muslimer.26  

Ser man till de två olika delarna i denna sista del så stämmer dem väldigt väl överens även med 

Otterbecks och Bevelanders studie. Det framkommer i båda studierna att muslimer i yngre åldrar 

känner sig mer utsatta för kränkande behandling vilket enligt Bevelander och Otterbeck troligtvis 

hänger ihop med att ungdomar i yngre åldrar har en mer negativ inställning till muslimer.27 

Klas Borell utförde en studie, Islamofobiska fördomar och hatbrott: en kunskapsöversikt, med 

syfte att kritiskt granska tidigare västeuropeisk forskning kring fördomsfulla attityder emot 

muslimer, samt hur utsatta europeiska muslimer är för hatbrott. Samtidigt diskuterar Borell vilka 

möjligheter som finns för att motverka de fördomar och hatbrott europeiska muslimer utsätts för.  

Borell börjar med att problematisera tidigare forskning med argumentet att, trots att den numera 

är ganska så omfattande så finns ingen enhetlig definiering av centrala begrepp. Han själv väljer 

att definiera termen islamofobi som följer; ”Urskillningslösa negativa attityder och känslor riktade 

mot islam och mot muslimer”.28 

Borell kommer i sin studie fram till att forskning kring attityden gentemot muslimer innan 11 

september 2001 är begränsad då det är på senare år denna forskning har ökat. Borell menar även 

att forskning och statistik kring hatbrotten som muslimer utsätts för saknas och bör bli mer 

                                                             
26 Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia. 2004. S 72-77 
27 Bevelander, Pieter; Otterbeck, Jonas. 2006. S 46-53 
28 Borell, Klas. Islamofobiska fördomar och hatbrott: en kunskapsöversikt. Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund. Stockholm. 2012. SST:s skriftserie nr 1. S. 16 
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omfattande för att kunna ge en mer generaliserad bild. 29  Även forskning kring följderna, 

framförallt dem psykologiska, saknas. Borell ser i sin studie ett samband mellan olika attacker som 

utförts av muslimska grupper och en ökad misstro och ökade fördomar gentemot muslimer och 

islam, samtidigt som misstro och fördomar minska när det är lugnt runt om i världen. Detta är dock 

inget Borell ser som överraskande utan något som konstaterats under en längre period och detta är 

heller inget som endast gäller islamofobi.  

Sen terrorattacken den 11 september 2001 så har man i olika undersökningar sett att verbala 

attacker mot muslimer har ökat och framförallt är det kvinnliga muslimer som i störst utsträckning 

utsätts, mest troligt på grund av att dem bär någon typ av huvudduk och på så sätt utmärker sig 

mer än vad muslimska män gör. Även moskéer utsätts för mer vandalism samt att internetsidor 

med islamofobiska tendenser ökar allt mer. Men åter igen menar Borell att det är svårt att göra en 

jämförelse före och efter 11 september eftersom forskning kring detta område innan 11 september 

är bristfällig.30  

Sist men inte minst delar Borell med sig av sina teorier kring hur vi kan motverka hatbrott och 

islamofobi. Först och främst menar Borell att för att komma till botten med problemet behövs mer 

omfattande forskning göras då forskning kring islamofobi är eftersatt, inte bara i Sverige utan i 

hela Europa. Samtidigt måste vi få bort dem stereotypiska bilderna som finns av muslimer och 

detta gör man genom kunskap. Borell anser att om forskare som är insatta i området ger sig in i 

debatten och påvisar alla de olika sidor som finna inom islam kommer folket att få en bredare bild 

av islam och på så sätt kan man motverka de stereotypa bilderna.31  

Diskrimineringsombudsmannen (vidare förkortat DO) utförde en studie, Forskning om 

diskriminering av muslimer i Sverige, där man ser till hur muslimer mottagits av olika delar i 

samhället, bland annat arbetsmarknaden, skolan, media, bostadsmarknaden samt politik. Man har 

även sett till vilka attityder som finns gentemot muslimer rent allmänt i Sverige.32  

Studien börjar med ”Allmänhetens attityder och fördomar mot islam och muslimer” vilket till 

största del handlar om tidigare forskning som gjorts om islamofobi. Här används framförallt 

                                                             
29 Borell, Klas. 2012. S. 21-23 
30 Ibid. S 28-31 
31 Ibid. S 46-47 
32 Diskrimineringsombudsmannen. 2014. S. 6 
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forskning från integrationsverket, som påvisar att muslimer är den folkgrupp i Sverige som är mest 

utsatta för diskriminering.33 Vidare talas om en kvantitativ studie där integrationsverket, år 2007, 

undersökte antimuslimska attityder och där framförallt två frågor i rapporten granskades lite mer, 

dessa två var; ”Allmänt ogillande av muslimer i Sverige” där det framkom att 16% av de tillfrågade 

ville begränsa invandringen medans 60% var emot en begränsning. Den andra frågan var 

”Avsikten att behålla distans från muslimer” där det framkom att 40% misstror muslimer medans 

14% vill hålla ett avstånd till muslimer, samtidigt medger 55% att dem inte vill flytta till ett område 

där det bor många muslimer. Vidare påvisades även att de som ser sig som icke-religiösa var de 

som i större utsträckning tog avstånd från islamofobi. Studien påvisade även skillnader mellan 

kvinnor och män, att män är mer benägna att uttrycka sin islamofobi än vad kvinnor är, vilket även 

tidigare studier påvisat.34 

DO har använt sig av BRÅ´s statistik i antal anmälningar av hatbrott riktade mot muslimer samt 

muslimska föreningar under åren 2006-2012. Det pendlar mellan 200-300 anmälningar och BRÅ 

menar att när det inträffar en större händelse kopplat till islam så ökar antalet hatbrott och de tre 

vanligaste hatbrotten är; 

• Hot eller ofredande (44%) 

• Hets mot folkgrupp (26%) 

• Ärekränkning (13%)35 

Enligt BRÅ så ökar även antalet brott begångna på internet, brott som sker utan någon som helst 

fysisk kontakt mellan offer och gärningsman, 17% sker på internet och 20% på allmän plats. Men 

även muslimska församlingar utsätts för hatbrott så det är inget som endast är riktad till enskilda 

personer.36 

Inom alla de olika samhällsformerna som undersökts visar det sig att det överlag finns negativa 

attityder och fördomar mot islam och muslimer. Samhället ser islam som en religion som är svart 

eller vit, en religion som står upp för kvinnoförtryck, våld, antidemokrati och improduktivitet samt 

                                                             
33 Ibid. S 10 
34 Ibid. S 11-12 
35 Ibid. S. 16 
36 Diskrimineringsombudsmannen. 2014. S 16-17 
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att många tror att muslimer är en grupp som är mer religiös än andra grupper, t.ex. kristna och 

judar.37  

Elena Chagaeva har med hjälp av Byrån mot diskriminering utfört en studie, Islamofobi – en 

verklighet. en rapport baserad på djupintervjuer med muslimska kvinnor i Östergötland, med syfte 

att undersöka hur muslimska kvinnor i Östergötland upplever islamofobin och dess existens i det 

svenska samhället. Framförallt syftar studien till att undersöka om kvinnor i slöja upplever att de 

blir bemötta annorlunda jämfört med kvinnor som inte bär slöja, om de hamnar i liknande 

situationer. Vidare är syftet studien även att öka kunskapen om islam då Chagaeva menar att 

islamofobi ofta beror på rädsla, som i sin tur beror på okunskap. Chagaeva har intervjuat 11 stycken 

muslimska kvinnor som bär slöja och slöjan är det enda dessa 11 kvinnor har gemensamt.38  

Efter intervjuerna med kvinnorna har Chagaeva sett flera gemensamma nämnare som kommit upp, 

dessa har hon valt att använda som underrubriker i sin text. Dessa är: förhinder, arbetsmarknaden, 

omgivningen, kultur samt media och utbildning39. 

Det Chagaeva kommer fram till i sin undersökning är att dessa muslimska kvinnor känner sig 

utpekade av samhället, de känner sig inte välkomna. Likt min undersökning visar även Chagaevas 

att arbetsmarknaden och omgivningen är det som är svårast för kvinnorna. Att få ett jobb man 

önskar trots sin slöja medger både Chagaevas och mina informanter inte alltid går, då slöjan inte 

är ett accepterat klädesplagg. Omgivningen talar sitt tydliga språk och visar kvinnorna vad de 

tycker och tänker om dessa muslimska kvinnor. Skillnaden mellan min undersökning och 

Chagaevas är att jag går inte mer på djupet kring vilka typer av kräkningar kvinnorna utsätts för 

samt deras tankar kring deras upplevelser, medans Chagaeva mer inriktar sig på olika delar av 

samhället där kvinnorna har stött på motstånd, samtidigt som hennes informanter får jämföra sig 

med hur icke muslimska kvinnor blir bemötta medans mina informanter får jämföra sina 

upplevelser med de upplevelser de hade innan de började använda slöja. .  

  

                                                             
37 Ibid. S 55-56 
38 Chagaeva, Elena. Islamofobi-en verklighet? En rapport baserad på djupintervjuer med muslimska kvinnor i 
Östergötland. Linköpings Universitet. 2009. S.4-6 
39 Chagaeva, Elena. 2009. S. 20 



22 
 

4 INTERVJUER 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna som utförts. Alla intervjuer är sammanfattade 

och sedan disponerade under olika rubriker, vilka har varit huvuddelarna i intervjuerna. 

   4.1 KRÄNKANDE BEHANDLING 

Under de förberedande samtalen framkommer det att flera av informanterna inte var medvetna om 

vad kränkande behandling innebar. De hade heller inte ansett att det de utsatts för är kränkande 

behandling även om de blivit ledsna och tagit illa vid sig av de kommentarer människor fällt efter 

dem. Under intervjuerna har de flesta av informanterna vittnar om olika typer av kränkande 

beteende när de är ute, allt från blickar och suckar till att folk spottar efter dem eller talar om att 

de ska åka hem igen. Flera av dem menar att de aldrig kan de gå någonstans utan att höra någon 

yttra något nedsättande om dem. I10 säger med en suck: ”Det absolut värsta när man går ute är när 

folk kallar en för terrorist eller talar om att man är förtryckt, jag är varken eller”. Flertalet av 

informanterna talar om att de blir ledsna när de hör folk prata bakom ryggen på dem, samtidigt 

som flera av informanterna blir förargade av människors beteende. I1 sade: 

”…. Folk suckar, svär och spottar framför fötterna på en, talar klart och tydligt vad de tycker och 

tänker, men jag bryr mig inte. Där emot är det obehagligt när de knuffar mig, jag liksom ser att de 

typ siktar in sig på mig eller vad man ska säga, men jag börjar vänja mig vid det också nu. Låter 

kanske dumt att säga men jag räknade lite med sånt här när jag konverterade” 

Jag talade vidare med I1 om just de att hon ”hade räknat med detta” och jag uttryckte en undran 

kring hur hon menade. I1 är själv uppvuxen i, vad hon menar är, ett väldigt svenskt område och 

erkänner att hon själv tyckt att muslimer verkar konstiga. Detta berodde, enligt henne, helt på 

okunskap från hennes sida. Hon uppger att när hon började söka fakta om islam försvann de 

förutfattade meningarna som hon hade om islam och muslimer. Vi talade om att konvertera och 

hur omgivningen reagerade när hon konverterade, jag tänkte framförallt då på hennes familj och 

närmsta bekantskapskretsen och hon svarade;  

”Jag fick höra att jag var dum i huvudet, ville jag bli slagen räckte det väl med att gå på krogen en 

fredag eller lördag, jag skulle aldrig få något jobb med huckle på huvudet bl.a. Jag fick höra allas 

förutfattade meningar när jag talade om att jag skulle konvertera, sedan försvann även 

nästan alla vänner och min familj så jag insåg redan då att det kan bli tufft att leva som 

muslim” 
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När vi fortsätter prata om vad I1 får utstå i samhället frågar jag om hon någonsin ångrar att hon 

konverterade eller om hon funderat på att ta av sig slöjan. På denna fråga svarar hon bestämt nej, 

att konvertera till islam är, enligt henne själv, ”det bästa hon gjort”. 

När jag sedan frågar om I10 skulle se kommentarer som, ”terrorist”, eller, ”åk hem igen”, som 

kränkande behandling så säger hon att hon aldrig har tänkt på det på det sättet tidigare, visst kan 

hon bli ledsen när människor säger så till henne men hon har aldrig tänkt på att det kan ses som 

kränkande behandling. Dock menar hon att nu när hon förstår innebörden av ordet så ser hon att 

hon blivit utsatt för kränkningar flera gånger, I10: ”Att bli kallad terrorist är faktiskt kränkande, 

fattar de inte att jag hatar terrorister lika mycket som dem? De dödar oskyldiga människor, jag 

dödare inte oskyldiga människor, jag är ingen terrorist”. 

Jag hör på rösten att hon låter irriterad, samtidigt som jag ser i hennes ögon att hon blir ledsen. Vi 

talar lite om just ordet terrorist och att bli kallad terrorist och I10 säger att hon faktiskt blir ledsen, 

många av hennes vänner och bekanta har förlorat släktingar p.ga. terrorismen. Hennes farmor och 

farfar var tvungna att lämna sitt hem bl.a. I 10 säger: ”Terrorister förstör för alla vilken religion du 

har inte spelar roll, de inte bryr sig om jag är muslim eller kristen de dödar ändå. Jag är snäll jag 

dödar inte, varför kalla mig terrorist?” I3 säger att det inte är alltid någon säger något utan att det 

för det mesta handlar om människor som tittar konstigt eller med arg blick på henne och enligt 

henne har det bara hänt vid ett fåtal tillfällen att någon sagt något kränkande:  

”En gång var det en äldre kvinna som sa att jag skulle åka hem igen för hon ville inte ha terrorister 

i sin stad, hon tyckte de va bättre att vi åkte och bombade på varandra i öknen så att alla dör. Just 

då funderade jag på vad hon menade med att jag skulle åka hem, jag är född i Sverige så vart ska 

jag åka?” 

När informanterna talar om vad människor säger till dem är det ingen tvekan om att de utsätts p.ga. 

sin religion och det faktum att de använder slöja. Även om inte allt som sägs eller görs anspelar på 

slöjan eller religionen så uppger alla informanter samma sak, inget liknande hände innan de 

började använda slöja och ingen av deras vänner eller bekanta som inte använder slöja utsätts på 

detta sätt.  

De informanter som konverterat till islam är alla överens om att beteendet som många har gentemot 

muslimer är kränkande även om inte alla som utsätts ser det på det sättet.  
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De konverterade är alla överens om att de nog utsätts för lite hårdare ord än de kvinnor som är 

födda muslimer. I7 som även hon är konvertit säger att hon numera undviker att befinna sig i, 

svenska områden, som hon kallar det. Med detta menar hon områden där det inte bor några eller 

väldigt få invandrare. Hon säger att i dessa områden är dem mer öppet kränkande och hon känner 

att de riktigt går in för att tala om för henne hur hjärntvättad hon har blivit. Motiveringen till 

behandlingen är att hon konverterade och de visar tydligt att de inte anser att hon är välkommen i 

dessa områden eftersom hon valt att byta bort den kristna traditionen vi har i Sverige mot islam. 

Hon säger:  

”Det är många gånger som folk frågat mig hur jag kunna bli så hjärntvättad att jag väljer att 

konvertera till Islam. Det de inte förstår är att det är självvalt, jag har alltid sökt efter något men 

aldrig förstått riktigt vad för än jag kom i kontakt med Islam. Du vet jag har aldrig känt att jag 

passar in, kände mig alltid annorlunda i skolan och så, sen såg jag en dokumentär om islam och 

fastnade typ direkt och började söka information om islam” 

Jag frågade alla konvertiter om de hade valt att konvertera även om de hade vetat vad de skulle 

komma att utstå som muslimer med slöja och alla svarade att de hade konverterat. Dock framkom 

det att några av dem periodvis har funderingar på att ta av sig slöjan, I4 säger:  

”Ibland, när man har en dålig dag rent allmänt och någon säger något kränkande, typ kallar en för 

terroristälskare eller IS anhängare, kan jag känna för att ta av slöjan, kasta den på personen och be 

denne dra åt, ja du vet och sen aldrig ta på slöjan igen. Men det gör man ju inte, utan man får be 

Allah om styrkan att stå emot dessa okunniga människor och inte låta dem vinna” 

Det som förvånar mig mest när jag talar med kvinnorna är att nästan ingen svarar något tillbaka 

eller ifrågasätter människors beteende. Jag frågade några av kvinnorna om detta och de sa samma 

allihopa, de vågar inte då de är rädda att människorna ska bli fysiska istället. Flera av dem vittnar 

om att muslimska kvinnor blir slagna, framförallt av ungdomsgäng, när de är ute. I1 berättar om 

att folk knuffar på henne, ibland även när hon bär sitt barn, vilket jag tyckte var underligt men hon 

sade:  

”Ja tyvärr har det hänt flera gånger att folk knuffar mig trots att jag bär på mitt barn, fatta den dagen 

jag åker i backen med mitt barn eller tappar hen!? Tyvärr tror jag dock inte att människor tänker så 

långt” 
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När jag fortsätter att tala med I1 om just barn säger hon att hon kan acceptera att människor är arga 

på henne men hon kan inte förstå att de tar ut det över hennes barn. Hon menar att människor borde 

vara lite mer hänsynsfulla när det är barn med i bilden, samtidigt tror hon att människor tycker 

synd om hennes barn som måste växa upp med en sådan mamma, det vill säga med en muslimsk 

mamma.  

När jag talar med några av kvinnorna om varför de tror att människor beter sig som de gör säger 

flera av kvinnorna att dessa kränkande behandlingar mest troligt är skapta ur okunskap. De som 

agerar på ett kränkande sätt gör det utifrån den okunskap som råder samt att den information som 

är lättillgänglig är vinklad och speglad för att tjäna medias syften. De kvinnor som konverterat 

uppger samtliga att de hade förutfattade meningar om islam och muslimer före de konverterade. 

De hade en bild av islam som senare visade sig vara osann. Något de tror gäller majoriteten av det 

svenska samhället. Flera av dem lyfter fram att media speglar muslimer som terrorister och att de 

ofta väljer att förmedla en bild av den förtryckta och lidande muslimska kvinnan. Media och 

filmindustrin har gett samhället förutfattade meningar om att den muslimska mannen är elak av 

naturen och har som främsta syfte att förtrycka sin kvinna. När vi pratar om bilden som folk har 

om muslimer säger I3 lite skrattandes: ”Det är nog därför folk är så arga på oss, för de tror att alla 

muslimer är terrorister typ och att vi bara smyger runt och väntar på rätt tillfälle för att spränga 

alla”.  

4.2 DISKRIMINERING 

Ett par av informanterna säger sig har blivit utsatt för diskriminering när det gäller jobb. I5 sökte 

ett jobb på en förskola som hon inte fick för att hon använder slöja, hon är inte utbildad förskole 

pedagog men hade enligt rektorn både mer kunskap och mer erfarenhet än de övriga som sökt 

tjänsten, dock kunde hon endast erbjudas jobbet om hon tog av sig slöjan. I5: ”…hon kunde inte 

erbjuda mig jobbet för hon var rädd vad föräldrarna till barnen skulle säga om hon anställt någon 

med det där på huvudet”. Efter den arbetsintervjun har I5 valt att använda sin slöja som turban när 

hon går på anställningsintervjuer för att inte riskera att bli nekad jobb pga. slöjan. I5: ”När jag 

söker jobb så tar jag slöjan som turban och sen när jag känner mig bekväm tar jag på mig på rätt 

sätt igen. Man lär sig leva med det men det är inget man borde acceptera”.  

 



26 
 

Även I12 missade ett jobb p.ga. av att hon använde slöja: 

”Det var en gång som jag minns väldigt tydligt då blev jag jätteförbannad pga. detta. Då hade jag 

haft en telefonintervju och chefen var jätteimponerad och ville bara träffa mig men allt var i princip 

fixat och klart. När jag kommer dit och ser den som ska intervjua mig så tittar hon runt i väntrummet 

och ser mig men tittar runt lite till som att det kommer någon annan sedan frågar hon om det är jag 

som är den hon ska intervjua. När jag säger ja så går vi in i ett rum, och hon är tyst och sedan frågar 

hon direkt om slöjan, om jag måste ha den. Kan jag ta av mig den? När jag säger att jag inte tänker 

ta av den för att den är en del av mig så beklagar hon och säger att de inte är intresserade. Och när 

jag frågar om allt som sas via telefon så är hennes försvar att ja men du passar inte in bland 

personalen, om inte jag kan ta av den duken på huvudet.” 

Vi pratar lite om just de att det faktiskt är relativt vanligt att muslimska kvinnor med slöja nekas 

tjänster just för att de har slöja och vad anledningen till detta tros vara. I12 säger: ”Det är inte så 

att jag gör sämre jobb än hon som inte har slöja, jag jobbar lika hårt så jag förstår inte varför jag 

inte få jobb?” 

I6 och jag diskuterade medias profilering av muslimer, hon menar att media diskriminerar 

muslimer. I6:  

”Så fort ett terrordåd har skett så är media alltid väldigt snabba med att tala om att de är en muslim 

som utfört dådet, varför liksom inte tala om vad han är ifrån först, vilket land han kommer ifrån 

måste väl vara med intressant att veta än att veta om han var muslim eller inte? De va ju inte direkt 

så att man talade om att lasermannen var kristen eller?” 
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4.3 BEGRÄNSNINGAR I DET VARDAGLIGA LIVET 

Ingen av informanterna uppger att de är begränsade av sin slöja. De menar att de kan göra vad de 

vill. Enligt dem kan de gå vart de vill och leva ett normalt vardagsliv. När jag analyserar deras 

tidigare svar om kränkande behandling uppger flera av informanterna att dem väljer att undvika 

vardagliga aktiviteter, för att slippa kränkande bemötande från allmänheten. Jag kan tycka att detta 

är en begränsning men ingen av informanterna delar min bild av detta som en begränsning då de 

är ett aktivt val från deras sida. Flera av informanterna som har barn talar om att de undviker att 

gå till lekparker med sina barn för att de inte vill att barnen ska höra de kränkningar som 

informanterna utsätts för. Jag ifrågasatte tankegången bakom det aktiva valet att skydda barnen 

mot den behandling de möter och om detta inte är en begränsning som drabbar både kvinnorna 

och barnen. Även detta tillbakavisades med att de aktivt valt att inte gå till dessa platser för att 

barnen ska få en lugnare vardag, även om de alla informanter är fullt medvetna om att deras barn 

med största sannolikhet en dag själva kommer att utsättas för samma behandling som de själva. I8 

säger:  

”Känner mig värdelös ibland, mina barn har börjat fråga; Varför människor är elaka mot dig 

mamma? Vad har du gjort för dem? Varför gillar vissa människor inte dig? Det gör så ont i hjärtat 

när jag får sådana frågor, önskar att vissa vuxna människor borde vara lite kloka och inte säga elaka 

saker när mina barn var med mig” 

Vissa av informanterna undviker att gå ut själva därför att de är rädda för att folk ska bli fysiskt 

våldsamma mot dem. Flera av informanterna ha vänner och bekanta som blivit utsatta för våld, 

ingen av informanterna har dock själva blivit utsatta för grövre våld.  

4.4 DE SOM KRÄNKER 

När vi diskuterar de som utsätter kvinnorna för det kränkande beteendet ger kvinnorna en 

gemensam bild av att de som kränker är etniska svenskar. Det är inte mer markant att ett visst kön 

uttalar sig om slöjan eller deras liv samt att det finns ingen specifik ålder som står för merparten 

av kränkningarna. Vid en analys av informanternas svar ser jag dock att det är en kategori som inte 

framträder och detta är svenska tonårsflickor. I de berättelser som informanterna har valt att dela 

med mig har den kränkande individen i flertal fall varit vuxna män och kvinnor, kvinnor och män 

från de lite äldre generationerna samt att flertalet av kvinnorna berättar om att unga tonårskillar 
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har agerat kränkande mot nära bekanta i deras omgivning. Men ingen av dem lyfter fram att tjejer 

i tonåren har besvärat dem. Jag har inte för avsikt att häva att svenska tonårstjejer är en mer 

accepterande grupp som inte kränker muslimska kvinnor. Jag lyfter fram det för att jag personligen 

ansåg att det kan vara en intressant vinkel för vidare studier.  

Jag har under de senaste åren antagit att det framförallt är medelålders svenska män som står för 

majoriteten av kränkande handlingar och kommentarer om muslimer, dock verkar denna bilden 

vara felaktig. Flera av de informanter som konverterat talar framförallt om äldre kvinnor som 

slänger arga blickar, suckar eller uttalar kränkande kommentarer. Medans övriga informanter 

menar att det handlar om äldre kvinnor och män. I11 säger: ”Oftast är det äldre kvinnor och män 

som säger sjuka saker, typ hoppas Sverige Demokraterna vinner så de kan skicka er alla tillbaka 

där ni kom ifrån”.  

Enligt informanterna kommer kränkningarna från båda könen samt från alla åldrar. Det är etniska 

svenskar som står för kränkningarna och för särbehandlingarna av de muslimska slöjbärande 

kvinnorna. I7 säger: ”Vanliga människor som blir som förbytta när de ser mig”. I12 menar att de 

mer handlar om etniska äldre svenskar från överklassen. Jag frågar vad hon menar med överklassen 

och hon säger: ”De som åker runt i dyra bilar och har dyra kläder, du vet man ser att de tror att de 

är bättre än någon annan för de har pengar”.  
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5 DISKUSSION  

Likt Chagaeva´s undersökning, vittnar även mina informanter om samhällets brist på respekt mot 

dessa beslöjade kvinnor. Att dagligen få höra, ”åk hem igen”, ”terrorist”, ”usch är dem här också 

nu” e.tc. är inget någon ska behöva stå ut med, men när jag intervjuat kvinnorna uppger flertalet 

att man vänjer sig eller att man lär sig leva med det. I Intoleransrapporten talades det om olika 

faktorer som ofta förknippas med intolerans, det handlade b.la. om stereotypa genusnormer, låg 

utbildning framförallt hos föräldrarna och låg social klass. Intoleransrapporten handlar förvisso 

om ungdomar och mina informanter talar till största del om äldre män och kvinnor, men jag tror 

ändå att det finns ett samband. Om en tonåring är mer intolerant pga. lågutbildade föräldrar bör 

det innebära att föräldrarna är minst lika intoleranta40. Tonåringen bör ha fått sitt synsätt ifrån 

någon, mest troligt dennes föräldrar och kan då föräldrarnas låga utbildning vara en bidragande 

orsak till okunskap? Kan det vara så att de vuxna visar upp sin intolerans på stan medans 

ungdomarna visar upp den i skolan och därför drabbas de kvinnor jag talat med, av vuxnas 

kränkande beteende i större mån? 

När jag pratar med informanterna om kränkande behandling talar alla om vad de får höra när de 

rör sig ute i samhället. Dock har flera av informanterna valt att inte se sig själva som diskriminerade 

eller som individer i en utsatt grupp. Majoriteten av de intervjuade kvinnorna har dock medgett att 

de enligt de definitioner studien har för kränkningar samt diskriminerande behandling har blivit 

behandlade på detta sätt. De har i flertalet fall trott att begreppen innefattar grövre händelser för 

att de ska räknas som kränkande eller diskriminerande. En annan aspekt av den bild som 

kvinnornas svar visar är att de är så vana att till vardags utsättas för nedlåtande kommentarer samt 

handlingar som sårar dem att de har tillämpat sig olika strategier för att undvika dessa. Majoriteten 

av dem uppger att de lärt sig leva med det och att det blir en vardag för dem. Värt att notera är 

dock att samtliga uppger att de blir känslomässigt berörda och att de tar illa vid sig av bemötandet. 

Då informanterna berörs på ett negativt sätt anser jag inte att de är vana vid detta på ett sådant sätt 

som de menar att det inte är livsbegränsande. De kvinnor som aktivt har valt att konvertera till 

islam hade redan före de konverterade en bild av att muslimska kvinnor får uthärda vissa former 

av negativt bemötande, dvs. kränkande behandling. De valde att acceptera detta i samband med att 

de konverterade och har antagligen en mer tolerant syn på samhällets beteende mot dem. Flera av 

                                                             
40 Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia. 2004. S. 38 
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dem vittnar om att de själva har haft förutfattade meningar kring muslimer och kring muslimska 

kvinnor med slöja och detta tror jag påverkar deras tolerans. De har ett förlåtande tankesätt då de 

själva har tänkt negativa tankar om islam och den muslimska kulturen. Det bemötande de utsätts 

för urskuldas med att medmänniskorna som utsätter dem för behandlingen lever i stor okunskap. 

Mina tankar famlar i ovisshet kring hur denna okunskap ska kunna förändras om de väljer att leva 

ett liv utanför det etniskt svenska? Forskning är enig i att integration är nyckeln för att skapa ett 

fungerande flerkulturellt klimat. 

När jag har intervjuat informanterna har jag själv funderat på när och varför samhället har blivit så 

hatiska mot muslimer och ska man tro Borell så började det, eller det blev mer synligt, efter 

terrorattackerna i USA 11 september 2001. Det är också efter 9/11 som mer statistik och forskning 

kring hatbrott riktade mot muslimer har förts enligt Borell. Borell menar vidare att muslimska 

kvinnor i större utsträckning utsätt för kränkande behandling och diskriminering, mest troligt för 

att de sticker ut med sina slöjor. 

Även informanterna talar om att islamofobin har ökat de senaste åren. I8 säger:  

”Det var inte så vanligt innan om jag ska vara ärlig, som jag sa innan så bidragande orsak är 

terrorismen men även Sverige Demokraterna tror jag. De visar bara dåligt med invandringen och 

oss muslimer mest för de gillar oss inte heller. Jag brukade inte känna rädd när jag gick ut, hatet 

mot oss kvinnor med slöja är mer så nu är jag rädd”  

Vad kan då denna ökade kränkning bero på? Dessa funderingar delar jag med informanterna och 

vissa tror att det beror på media och deras sätt att vinkla islam. Denna bild kom även Chagaeva 

fram till i sin undersökning. Chagaeva´s informanter menade att media ofta vinklade bilden av 

islam till något hemskt samt att media drar alla muslimer över en kam. Något som även en av mina 

informanter talade om. Hon menade att media alltid är så snabba att påtala om att personen som 

utför en terroristisk handling är muslim, men när, som hon sa, ”När lasermannen var lös var det 

ingen som tryckte på att han var kristen, så varför är det så viktigt att tala om, om någon är 

muslim?” 

Kvinnorna jag talat med har alla haft olika anledningar till varför de tagit på sig slöjan, men de 

flesta säger att de tagit på sig slöjan för att tycker att de är vackert samt att det symboliserar deras 

tro. Det är för dem viktigt att följa de regler som finns inom islam, samtidigt som flera av kvinnorna 
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frågar sig om det är värt att leva med att bli kränkt i princip dagligen. Flera av kvinnorna talar om 

vänner och bekanta som fått nog av hur samhället behandlat dem och då valt att ta av sig slöjan. 

Vilket många av kvinnorna har full förståelse för, vissa av dem har tänkt i samma banor. Men vi 

lever i ett land med religionsfrihet vilket i praktiken innebär att man bör få ha sin slöja på sig utan 

att folk kommenterar den eller kränker ditt val kring hur du vill leva ditt liv.  
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6 ATT MOTVERKA ISLAMOFOBIN BÖRJAR I SKOLAN 

Det krävs en stor attitydförändring för att islamofobin ska motverkas, detta är något som även 

Chagaeva påtalar i sin rapport. Men hur ska denna attitydförändring ske och vad kan vi göra? Det 

sägs att ingen kan göra allt men alla kan göra något och jag tror att denna förändring måste börja i 

skolan. Som lärare behöver vi lyfta ämnet islamofobi till ytan, vi måste påvisa att det finns ingen 

ensidig bild av islam precis som det inte finns en ensidig bild av kristendomen eller judendomen. 

Alla muslimer är inte terrorister, precis som att alla kristna inte är var korstågsfarare utan det finns 

flera sidor på myntet och det är av stor vikt att detta framkommer redan i skolålder. Samtidigt är 

källkritik en viktig del, att inte blint tro på allt som media visar utan leta egna fakta och utifrån 

detta bygga sin egna uppfattning. En undersökning av detta slag går att använda i 

religionsundervisningen, visa eleverna hur verkligheten ser ut för en del muslimer, visa vad vissa 

muslimska kvinnor får ut stå dagligen. Att lyfta ämnet till ytan i skolan och öka kunskapen, kan 

vara ett led i att motverka islamofobin. Även Borell kom fram till i sin undersökning, att kunskapen 

om islam måste öka för att attityden gentemot muslimer och islam ska ändras. Det behövs ordentlig 

utbildning kring religionen och människorna som utövar religionen. Borell menar även att de 

forskare som forskar om islam borde vara ledande i kampen mot islamofobi genom att ge sig in i 

debatten om islam och muslimer.  

När Chagaeva ställde frågan till sina informanter om hur arbetet mot islamofobi bör bedrivas talade 

många om att det börjar med media, så länge media har den påverkas på samhället som de idag 

har så måste media ändra sitt sätt att vinka och visa islam. Media måste flytta fokus från allt det 

dåliga som utförs av en handfull muslimer och istället fokusera på de muslimer som utför goda 

gärningar.  
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7 FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING 

Framförallt kan man spinna vidare på detta område och göra det hur stort eller litet som möjligt, 

välja ett annat geografiskt område, tala med kvinnor från specifika länder e.tc. men jag anser det 

vara av intresse att se andra sidan av myntet, tala med de som kränker. Hur tänker de? Varför 

säger/gör de som de säger/gör? Vad eller vilka har påverkat deras syn på Islam? Vad får dem att 

tro att de har rätt att kränka en annan människa p.ga. religionstillhörighet? 

Jag anser att det även vart av intresse att undersöka slöjan, varför är detta stycke tyg så 

provocerande för människor? I Sverige använde vi förr slöja när vi gick till kyrkan så varför är 

detta stycke tyg så provocerande? Vad är det som gör att människor reagerar så starkt mot slöjan? 

Och reagera de olika mot de olika slöjorna? Eller är det människan under slöjan som de reagerar 

emot? 

Vidare hade det även vart intressant att undersöka hur stort inflytande media faktiskt har på vårt 

sätt att se på andra religioner, samt att se om bilden av islam är så vinklad som vissa av kvinnorna 

påstår och som även Chagaeva´s informanter talade om. Sen även undersöka om den då är lika 

vinklad när det handlar om judendomen, hinduismen eller någon annan religion eller om det endast 

handlar om islam som vinklas.  

Kring just islam anser jag att det finns oändligt att forska om, hade även vart intressant att se om 

samhället gör skillnad på muslimer från t.ex. Syrien och Somalia eller om alla muslimer dras över 

en kam. Precis som Borell antyder så finns det mycket kvar att forska om kring islam då denna 

forskning är relativt oprövad. 
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8 BILAGOR 

BILAGA 1 

Intervjufrågor 

o Varför har du valt att bära slöja? 

o Anser du att du någon gång blivit bemött på ett annorlunda sätt pga. att du identifierar dig 

som muslim och bär slöja, jämfört med innan du bar slöja? 

o Anser du att du blir mer utsatt för kränkande behandling eller diskriminering än de som 

inte ”visar upp” sin religionstillhörighet på samma sätt? 

o Hur ofta händer det? 

o Är det alltid uttalat att den kränkande behandlingen/diskrimineringen beror på din 

religionstillhörighet? 

o Finns det platser eller tillfällen där du känner dig mer utsatt eller där risken för utsatthet 

ökar? 

o Vem/vilka är det som till största del står för kränkande behandling/diskriminering? 

o Har du något speciellt sätt att hantera dessa situationer? 

BILAGA 2 

Hej!  

Jag håller på och skriver en uppsats kring islamofobi (studerar till lärare i religion) och skulle 

behöva lite hjälp för att få svar på några frågor kring just islamofobin i samhället och vardagen. 

Jag har några frågor jag skulle vilja diskutera för att lyfta fram era upplevelser, om ni någon gång 

blivit utsatta för kränkande behandling eller diskriminering p.ga. er religion och er slöja. Frågorna 

handlar om era upplevelser som muslimska kvinnor och att viktigt ämne att belysa! Försöker dra 

mitt strå till stacken för att sprida kunskap och förståelse om islam  

Mina enda "krav" är att ni levt både utan och med slöja, för att kunna se och diskutera skillnaden 

i bemötande t.ex.  
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