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TACK! 

 

Vi tar detta tillfälle för att säga ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har bidragit till 

realisering av denna uppsats. 

Stort tack till våra respondenter som har möjliggjort och underlättat uppsatsgenomförandet 

genom att öppet dela med sig sina historier. Vi är mycket tacksamma över att ni har tillåtit oss 

att få en insikt om era liv.  Vi vill även tacka Peter Magnusson från Underground för att ha 

tagit initiativet att uppmärksamma ännu mer om problematiken kring slöjan.  

Utan stöd och uppmuntran från våra familjer och vänner hade vi säkerligen inte lyckats att vara 

ihärdiga på samma sätt. Så tack så mycket! Vi uppskattar er mer än vad ni anar. 

Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett underbart och lyckat samarbete under 

uppsatsgenomförandet.  
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ABSTRACT 

_____________________________________________________________ 

Halla El-Haj & Naomie Mbuyi-Tshipungu  Pages: 33 

_______________________________________________________________________ 

The issue of the religious veil is a current and very debated topic in the western world which 

revolves around divergent opinion.  For some, the veil is a symbol of oppression towards 

women and inequality while for others it represents faith, identity, and togetherness with God. 

Women who wear the veil are easily identified as Muslims and are exposed to different kind 

of hostilities. Many young Muslim women have endured increased harassment and violations 

in recent years. An increasing number of Muslim women state that they have experienced 

discrimination, exclusion, injustice and so on. This qualitative study aims to explore through 

semi-structured interviews the following questions: 

• What kind of attitudes do veiled Muslim women encounter in the Swedish society? 

• What is the motive behind the choice of wearing veil? 

The study results show that the respondents have deliberately chosen to wear the veil. On the 

other hand, all respondents state that they do encounter hostile attitudes and prejudices usually 

in public places. In addition, respondents consider that "hatred" against Muslim women is due, 

among other things, to the public's ignorance of their religion, as well as the negative picture 

of Islam and Muslims that the media has spread in recent years. 

 

Keywords: Slöja, muslimer i Sverige, Islam i Sverige, mångkulturalism, hijab och 

islamofobi. 
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SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________________ 

Halla El-Haj & Naomie Mbuyi-Tshipungu  Antal sidor: 33 

________________________________________________________________________ 

Slöjdebatten är mycket aktuell i Europa och väcker starka och delade åsikter om slöjan och 

dess betydelse. För vissa är slöjan en symbol för kvinnoförtryck och ojämlikhet medan den för 

andra representerar tro, identitet och samhörighet med Gud. kvinnor som genom att bära slöja 

lätt identifieras som muslimer och drabbas på olika sätt. Många unga beslöjade muslimska 

kvinnor har under de senaste åren drabbats av ökade trakasserierna och kränkningarna. Allt fler 

muslimska kvinnor uppger att ha upplevt diskriminering, exkludering, orättvisor med mera. 

Syftet med denna kvalitativa studie är att genom semi-strukturerade intervjuer utforska om 

följande frågeställningar:  

• Vilka attityder bemöter beslöjade muslimska kvinnor i det svenska samhället? 

• Vad styr valet av att bära slöja? 

Studiens resultat visar att respondenterna frivilligt valt att bära slöja. Däremot uppger samtliga 

respondenter att de stöter på fientliga attityder och fördomar oftast i allmänna platser. 

Dessutom anser respondenterna att “hatet” mot muslimska kvinnor beror bland annat på 

allmänhetens okunskap om sin religion samt på den negativa bilden om islam och muslimer 

som media har spridit de senaste åren. 

 

Nyckelord: Slöja, muslimer i Sverige, Islam i Sverige, mångkulturalism, hijab och 

islamofobi. 
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1. Inledning 

Världen idag präglas av globalisering som har underlättat och ökat möjligheterna att bland 

annat lära sig om andra delar av världen. Kulturer och religioner interagerar med varandra ännu 

mer än tidigare och dilemman, kulturkrockar och kolliderande värderingar är några av följderna 

av dessa globala förändringar.  

Slöjan har blivit en internationell tvistefråga och åsikterna om den är många. De negativa 

attityderna till slöja har under senare år vuxit i omfattning, i synnerhet i västvärlden (Cochrane, 

2013). År 2011 blev Frankrike det första europeiska landet att förbjuda niqab och burka 

(ansiktstäckande slöjor) på samtliga offentliga platser (Hopkins, 2015). Detta föranledde 

hundratals muslimska kvinnor att protestera på Frankrikes gator för att kämpa för sina 

rättigheter (Magnusson, 2011).  

I Muslim i Sverige belyser Ouis och Roald den problematik många muslimska kvinnor som bär 

slöja möter i det svenska samhället. Den slöjbärande muslimska kvinnan anses vara 

provocerande i Sverige och andra västerländska länder då hon fått symbolisera ett 

avståndstagande från den sociala och politiska idéer som en majoritet av samhället 

sympatiserar med.  Efter 11 septemberattacken i USA har slöjbärandet även kommit att 

förknippas med terrorism, men den reaktion som är mest vanlig är att muslimska kvinnor som 

bär slöja anses vara mer religiösa än andra (Forskning om diskriminering, 2013). 

I rapporten Hatbrott 2015, utförd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), identifierades år 2015 

uppskattningsvis närmare 560 anmälningar där huvudbrottet hade ett islamofobiskt motiv. Det 

är en ökning med 101 procent jämfört med år 2011. Med islamofobiska hatbrott menas att en 

person, en grupp individer eller grupp muslimer i allmänhet blivit kränkt på grund av sin 

muslimska tillhörighet (Hatbrott, 2015). Flera forskare har påtalat att det inte går att uttala sig 

om islamofobin ökar eller minskar över tid, men en ökning av fysiskt våld och kränkande 

behandlingar kunde uppmärksammas precis efter terrordåden den 11 september 2011 i USA 

samt i samband med terrordåden den 7 juli 2005 i Storbritannien. Vilken inverkan specifika 

händelser har på islamofobi är svårt att bedöma konstaterar Borell (2012), då det finns 

begränsade data kring fördomar och attityder.  
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1.1. Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att uppmärksamma problematiken beslöjade muslimska kvinnor möter 

i det svenska samhället. Detta område är understuderat och ytterligare studier är därför viktiga. 

Vidare är avsikten också att undersöka vilka motiv kvinnor kan ha för att bära slöja. Studien 

fokuserar på följande frågeställningar:  

 

• Vilka attityder bemöter beslöjade muslimska kvinnor i det svenska samhället? 

• Vad styr valet av att bära slöja? 

2. Tidigare forskning   

 

2.1. Muslimer i Sverige 
Den sista registreringen av människors religiösa tillhörighet i Sverige genomfördes år 1930. 

Då uppgav 15 personer att de var muslimer (Lagervall 2013). De var dock inte de första 

muslimer att sätta foten på den svenska marken. Under 1700-talet anlände de första muslimerna 

från Osmanska riket till Sverige med uppdraget att debitera den skuldsatta svenska kungen 

Charles XII när han återvände till landet efter sju år i det osmanska riket, en allierad i Sverige 

under 1700-talets krig. Dock återvände de till Osmanska riket efter att ha fullbordat sitt uppdrag 

(Lagervall, 2013). 

För att illustrera hur ny islam är som religion i Sverige demonstrerar Rickard Lagervall 

(2013) utvecklingen av den muslimska befolkningen: 

• 1930: 15. 

•  1953: ca. 500. 

• 1966: 6000. 

• 1970: 9000. 

• 1980: 30,000. 

• 1992: 160,000. 

• 2000: 250,000–300,000. 

• 2010: 350,000–400,000. 

De första invandrarna från länder och områden med muslimsk dominanta traditioner kom till 

Sverige som arbetskraftsinvandrare i början av 1960-talet, huvudsakligen från Turkiet och från 

delar av dåvarande Jugoslavien (Borell, 2012). Det var emellertid först när 

arbetskraftmigrationen stagnerade i början av 1970-talet och ersattes av 
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familjeanknytningsinvandring, som islam fick mer organiserade uttryck. I samband med att 

familjerna fick möjligheter att förenas i Sverige och kunde leva här permanent, intensifierades 

behovet av moskéer samt olika sorter av islamiska organisationer (Borell, 2012). Till skillnad 

från arbetskraftsmigration dominerades den senare arbetskraftsmigration av utomeuropeiska 

flyktingar, ofta från muslimska länder som till exempel Libanon, Palestina, Irak och Iran 

(Lagervall, 2013).  

 

Därefter kom nya flyktingvågor från Irak efter de amerikanska attackerna år 1991 och 2003 

och afghaner efter de sovjetiska och amerikanska militära interventionerna. Somalier utgör 

ytterligare en annan viktig grupp som kom till Sverige efter implosionen av den somaliska 

staten år 1991 (Lagervall, 2013).  Lagervall (2013) pekar på att det största antalet nyanlända i 

Sverige för närvarande omfattar syrier och somalier. Följden av dessa skeenden är att det idag 

finns en växande muslimsk befolkning i Sverige och cirka en tredjedel av den muslimska 

befolkningen är i skolåldern eller yngre (Bevelander & Otterbeck, 2010).   

Det exakta antal muslimer som finns i Sverige är dock oklart i och med att religiös identitet 

inte längre registreras och det är inte möjligt att automatiskt utgå från att de som kommer från 

länder där islam dominerar är muslimer. Åtskilliga flyktingar från Mellanöstern tillhör religiösa 

minoriteter, exempelvis kristna eller yazadier som oftast är särskilt sårbara i konfliktsituationer 

(Lagervall, 2013).   

 

Det är också viktigt att lägga märke till att människor som uppger sig vara muslimer inte 

behöver vara praktiserande muslimer. De kan vara mer eller mindre ointresserade av religionen 

och har aldrig tagit kontakt med någon moské trots att de eventuellt firar traditionella 

muslimska högtider (Hedin, 2010). Lagervall (2013) lyfter även upp att endast en minoritet av 

den muslimska befolkningen är religiöst aktivt. Vidare menar han att ett sätt att estimera antalet 

praktiserande muslimer är att beräkna medlemsantalet i de muslimska organisationer som är 

registrerade av Nämnden för statligt stöd för trossamfund. Enligt dessa uppgifter från år 2010 

finns det ungefärligen 110 000 som är registrerade (Borell & Gerdner, 2013).  
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2.2. Beslöjade kvinnor i Sverige 
Den muslimska integrationen i det svenska samhället har varit och är utmanande synnerligen 

för den muslimska kvinnan. Många muslimer stöter i sin vardag på olika former av 

diskriminering såsom hög arbetslöshet, segregation och fördomar etc. Enligt 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har det konstaterats en ökning på hatbrott mot muslimer från 

272 till 492 i hela landet förra året. Många unga beslöjade muslimska kvinnor har under de 

senaste åren drabbats av ökade trakasserierna och kränkningarna. Allt fler muslimska kvinnor 

uppger att ha upplevt diskriminering, exkludering, orättvisor, våld för att nämna ett fåtal 

problem (Nakret, 2016).  

Slöjdebatten är mycket aktuell i Europa och väcker starka och delade åsikter om slöjan och 

dess betydelse. För vissa är slöjan en symbol för kvinnoförtryck och ojämlikhet medan den för 

andra representerar tro, identitet och samhörighet med Gud (Trigt. Van E, 2010).  

 Svanberg och Westerlund (1999) uppmärksammar att synen på den muslimska kvinnan i 

dagens Sverige påverkas av den kulturella konflikten som förekommer mellan “svenskar” och 

”invandrare”. Inom den muslimska gruppen är just muslimska kvinnorna mest synliga på grund 

av sin klädsel och för icke-muslimer blir just kläderna den främsta symbolen på det förtryck 

som man antar att muslimska kvinnor utsätts för (Svanberg & Westerlund, 1999).  

 I Sverige existerar det olika muslimska kvinnoaktiviteter däribland diskuteras frågor om 

kvinnlig organisering och kvinnligt ledarskap, kvinnoorganisationernas inställning till 

integrationsfrågan i svenska samhället samt muslimska kvinnors syn på den svenska 

jämställdheten med mera. Detta visar hur kvinnorna själva tar initiativ och aktivt tar del i 

utvecklingen av en “svensk islam” (Svanberg & Westerlund, 1999). 

 

2.3. Slöjas ursprung 
Att bära slöja är inget nytt fenomen. Slöja har burits sedan många århundraden tillbaka av 

kvinnor runtom i världen och motiven bakom slöjbärandet har varit både religiösa och icke-

religiösa. Slöjan tolkas emellertid på olika sätt och har olika betydelser beroende av plats, tider 

och samhällsklass. I den persiska kulturen var slöjbärandet en markör för samhällsklass och en 

viktig åtskillnadssymbol mellan ädla kvinnor och slavinnor, konkubiner och prostituerade 

(Berge & Manga, 2006). Berge och Manga (2006) menar att på den tiden var bärandet av slöja 

tillåtet endast för ”ädla” kvinnor och helt förbjudet för slavinnor, konkubiner samt prostituerade 

som dessutom kunde genomgå relativt stränga straff vid användning av huvudduken. I det 
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antika Grekland utgjorde slöjan en del av dess kännetecknande åtskillnad mellan hushåll och 

politisk gemenskap. Där användes slöjan för att hålla kvinnorna utanför det offentliga rummet  

(Berge & Manga, 2006). 

 

I den kristna traditionen symboliserade huvudduken att kvinnorna hade underordnad position 

gentemot männen vid de kristna sammankomsterna. I Korintierbrevet 11/5 beordrar att 

kvinnan Apostel Paulus kvinnan att täcka sitt huvud när hon ber eller profeterar:  

[...] Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är 

samma sak som om hon hade rakat av sig håret [...]. 

Vidare påstår Berge & Manga (2006) att under den epoken profeten Muhammad levde 

användes slöjan endast av hans fruar. Efter profetens död började huvudduken att användas av 

kvinnor som tillhörde högre samhällsklass, vilket givetvis förblev en social utmärkande trend 

(Berge & Manga, 2006). 

 

2.4. Slöja och Islam  
Kopplingen mellan slöja och islam är uppenbar. Idag kan man inte prata om slöja utan att ha 

islam i tankarna och vice versa. Slöjan är alltså i allmänhet associerad med muslimska kvinnor 

och islam. Ändå är den nuvarande traditionen att bära slöja i islam yngre än själva religionen 

(Berge & Manga, 2006). 

Islam har definierat mäns respektive kvinnors roller genom att tilldela dem olika plikter och 

rättigheter. Syftet med detta är att upprätthålla en balans i samhället. Den islamiska klädkoden 

som män och kvinnor ska rätta sig efter bevarar inte enbart deras egna värdighet och anseende 

utan sägs även bidra till ett lugnare och tryggare samhälle. Enligt islam ska kvinnor och män 

förväntas vara kyska och modesta och undvika alla sorters klädnader eller beteenden som kan 

inbjuda till sexuell attraktion. Regler om hur man ska klä och bete sig gäller inte bara den 

muslimska kvinnan i islam som många tror. Det finns också regler för hur muslimska män ska 

vara, ett faktum som många inte känner till. I Koranen talar Gud först till mannen och därpå 

kvinnan (Islam.se): 

Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det 

leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. 

 

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet 

och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför 
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fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra 

än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina 

brorsöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana 

manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har 

begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra 

uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och 

synder]; kanske skall det gå er väl i händer! 

Skälet till varför de finns ytterligare krav för just kvinnan, i att dölja hennes naturliga 

skönhet, beror på att hon anses ha ett större behov av integritet. Den muslimska kvinnan 

måste enligt islam måste täcka hela kroppen, förutom ansiktet och händerna. I en annan vers 

ur Koranen kan man läsa varför Gud har föreskrivit dessa särskilda regler – som att bära 

slöja för kvinnan (Islam.se): 

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att 

de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare 

igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt 

förlåtande, barmhärtig. 

Detta påbud om att kvinnor ska svepa om sig i sina ytterplagg grundar sig från den tiden då 

det fanns vissa män som antastade troende kvinnor då de vistades på allmänna platser. 

Förövarnas försvar var oftast att de misstagit kvinnorna för slavinnor eller prostituerade. 

Syftet med att kvinnan ska svepa om sig sina ytterplagg är för att de till utseendet skulle 

skilja sig från de icke muslimska kvinnorna så att det skulle lämnas i fred. På så sätt skulle 

det synas att de var fria kvinnor och inte slavinnor eller icke muslimer. Enligt koranen 

behöver inte flickor bära slöja eller klär sig modest för att lyda fäder, bröder förrän de 

kommit in i puberteten (Islam.se). 

 

 
 

http://islam.se/kvinnosyn/slojan
http://islam.se/kvinnosyn/frun-foder-en-dotter
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2.5. Islamofobi  
Islamofobi är ett relativt nytt begrepp som har sina etymologiska rötter från Europa i början av 

1900-talet (Bakali, 2016). Bakali (2016) hävdar att begreppet islamofobi kan spåras som 

tidigaste år 1925 i Frankrike av författarna Etienne Dinet och Slima Ben Ibrahim, där de skrev 

”accès de délire Islamophobe” (översatt på engelska: "islamophobic delirium"), med avseende 

till västerländska uppfattningar av muslimer. Enligt Forrest och Venner (refererad i Bakali, 

2016) begreppet användes även under den iranska revolutionen av religiösa konservativa för 

att beskriva muslimska kvinnor som vägrade att bära hijab. Begreppet islamofobi blev 

emellertid mera allmänt år 1997 då The Runnymede Trust, en brittisk tankesmedja som tidigare 

arbetat med frågor om rasism, diskriminering och lika rättigheter, publicerade den rapport om 

diskriminering av muslimer. Islamofobi definierades i rapporten som starkt negativa attityder 

och känslor riktade mot muslimer och islam (Borell, 2012).  

Bleich (2016) menar att det inte finns någon allmänt accepterad definition av islamofobi.  Detta 

försvårar jämförelse av islamofobi på olika skala över tid, plats eller social grupp. Utan 

komparativa dimensioner är det också praktiskt taget omöjligt att identifiera orsakerna och 

följderna av islamofobi med någon exakthet (Bleich, 2016). 

Termen är något som har blivit ett nyckelbegrepp som förknippas mest med händelserna från 

den 9/11 (Sarwar & Raj, 2016). Däremot påpekar Borell (2012) att fördomarna mot muslimer 

var relativt omfattande redan före den 11 september, vilket även bekräftas av en tidig svensk 

undersökning utförd av Håkan Hvitfelt år 1990 (refererad i Borell, 2012).  En annan studie som 

pekar på förekomsten av omfattande fördomar redan före den 11 september har utförts i 18 

europeiska länder av European Value Study under perioden 1999 till 2000 med avsikten att 

undersöka om attityder gentemot muslimer. De utvalda länderna ställdes frågan om 

respondenterna skulle kunna tänka sig att bo granne med däribland ”muslimer” (Borell, 2012).  

 

Enligt Strabacs och Listhaugs (refererad i Borell, 2012) analyser av datamaterialet, visar det 

sig att negativa attityder gentemot muslimer var betydligt högre än negativa attityder gentemot 

andra invandrare i 13 av 18 undersökta västeuropeiska länder, inklusive i Sverige. 

Undersökningen trots flera begränsningar indikerar intressanta möjliga slutsatser om att 

antimuslimska tendenser hade en global betoning redan före den 11 september 2001 (Borell, 

2012).  

Carland (2011) i artikeln “Islamophobia, fear of loss of freedom,and the Muslim woman, Islam 

and Christian–Muslim Relations”, beskriver hur rädsla på att förlora frihet kan leda till 
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islamofobi mot muslimer, och hur islamofobi följaktligen kan uppväcka rädsla hos muslimska 

kvinnor  att förlora sin frihet eftersom de inte längre kan bära hijab utan att utsättas för 

misshandel; och detta illustrerar hon på följande sätt: 

A) Rädsla att förlora frihet → Islamofobi mot muslimska kvinnor. 

B) Islamofobi → rädsla att förlora frihet från muslimska kvinnor. 

 

Carland (2011) menar att händelser som 9/11 terrorattacken i USA har medfört rädsla som har 

fått många att tro att muslimer besvärar västländernas frihet. Denna rädsla manifesteras i 

islamofobiska attacker mot muslimer. Bland annat tar Carland (2011) upp slöjförbudet i 

Frankrike som exempel på hur denna rädsla kan leda till manifestation av islamofobi mot 

muslimska kvinnor i västvärlden. 

År 2008 publicerades en åttaårig årig studie av the Cardiff School of Journalism i England, där 

syftet var att utreda om sätt på vilket muslimer presenteras i media. Studien visade bland annat 

att muslimernas bild hade förändrats till att vara allt mer avvisande med tiden. Vidare visade 

studien även att historier om dem utelämnas och att det hade skett en förändring i de typer av 

historier om muslimer som framträder i brittiska tidningar; och fram till 2006 var terrorismen 

huvudfokus för historier om muslimer. Enligt studien år 2008 var historier om "religiösa och 

kulturella frågor" som rör muslimer i Storbritannien den mest rapporterade typen av historia.  I 

samband med detta konstaterades att berättelser om islamofobiska attacker mot muslimer i 

Storbritannien hade minskat i media från tio procent och åtta procent år 2000–2004 till tre 

procent och endast en procent år 2008 (Carland, 2011). Detta visar också hur media bidrar till 

växande islamofobi. 

 

2.6. Hatbrott mot muslimer 

The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (numera The European Union 

Agency for Fundamental Rights), genomförde en studie för att klargöra om huruvida attackerna 

den 11 september 2001 bidrog till intensifiering av hatbrott mot muslimer i Västeuropa. 

Slutrapporten som kompilerar information om muslimers utsatthet i 15 EU-länder påpekar att 

relativt få våldsamma brott kan kopplas till den växande islamofobi i Västeuropa i jämförelse 

med verbala trakasserier som är allt vanligare (Borell, 2012). Slutrapporten påpekar ytterligare 

för viktiga indikationer inte bara på expanderade islamofobiska fördomar efter 11 september 
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utan också på muslimers utsatthet för hatbrott. Borell (2012) hävdar att synlighet betonas som 

en särskild riskfaktor, framför allt för kvinnor som genom att bära slöja lätt identifieras som 

muslimer och drabbas på olika sätt, vilket dessutom bekräftas i flera kvalitativa studier.  

 

I den intervjuundersökning genomfört av Listerborn (refererad i Borell, 2012) i Malmö berättar 

en del av beslöjade kvinnorna om hur de organiserar sitt rörelsemönster för att undvika 

trakasserier eller negativt bemötande. Studien visar även att hatbrott och den rädsla dessa 

genererar kan följaktligen förstärka samhällets sociala och geografiska gränser och dess 

rumsliga segregation (Borell, 2012). 

Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporterade att antalet anmälda islamofobiska hatbrott har 

under mätperioden 2006 till 2011 stagnerat en aning (refererad i Borell, 2012). Notera att som 

minst anmäldes 194 hatbrott med islamofobiska motiv år 2009 och som mest 272 hatbrott år 

2010.  Vidare noterades det även att hatbrott med islamofobiska motiv var fler än hatbrott med 

antisemitiska motiv under hela mätperioden med undantag för år 2009 (Borell, 2012). 

Liksom vid all annan brottsstatistik krävs en registrering att brottet ska rapporteras och därför 

kan mörkertalen för islamofobiska hatbrott vara avsevärd. Detta bekräftas i en undersökning 

utförd i England år 2012 för England och Wales, där intervjuas ett representativt urval av cirka 

46 00 respondenter i åldern 16 år och över. Undersökningen uppger att de flesta offer inte 

rapporterar brottslingar till polisen av diverse skäl (Iganski & Lagou, 2015). Det kan 

förekomma att offer för islamofobiska brott misslyckas med att anmäla dem beroende på 

exempelvis rädslan av att få otydliga eller rent fientliga attityder av polisen. Som sagt, offrets 

beslut att inte anmäla hatbrott kan bero på olika skäl men när de väl gör det kan 

underrapportering också uppstå som en påföljd av flera konkurrerande motivationsbilder 

(Borell, 2012). 

Borell (2012) påpekar att en del stora studier indikerar att hatbrott framkallar jämförelsevis 

mycket allvarliga psykologiska effekter för enskilda brottsoffer. Dock är forskningen om 

följderna av islamofobiska brott märkvärdigt begränsad. Borell (2012) ytterligare 

uppmärksammar att det saknas studier som behandlar sådana frågor saknas dock endast tre 

mindre studier kunde upptäckas i USA. Den första studien som är av explorativ karaktär med 

83 muslimer från New York avslöja en dominant faktor som framkommer hos de flesta 

respondenterna vilket är fruktan för hatbrott och en känsla av att ha berövats säkerhet och tillit 
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till andra. De flesta deltagarna tydliggjorde oviljan att lämna sina hem och av att vistas i 

offentliga platser (Borell, 2012).   

Den andra studien utgår från enkäter från 102 muslimer också bosatta i New York. Till skillnad 

från första studien ingen av respondenterna i den andra studien hade personligen utsatts för 

våldshatbrott. Däremot medgav 15 procent av respondenterna att ha vänner eller 

familjemedlemmar som varit med om fysiskt angrepp och 17 procent hade själv erfarit 

offentliga trakasserier av olika slag. En övervägande del av respondenterna upplevde 

posttraumatiska symptom varav 69 procent hade sömnsvårigheter, 71 procent 

koncentrationssvårigheter och 80 procent utmattning. För den tredje studien utgick man på en 

webbaserad enkät till 138 muslimer i USA och här medgav mer än hälften av deltagarna att ha 

varit med om verbala trakasserier och 88 procent upplevde stressökning som följd av en utsatt 

situation efter 11 september (Borell, 2012). 

Borell (2012) är dock lite kritisk mot dessa studier eftersom att undersökningar kring just denna 

aspekt är mycket begränsad, därmed måste resultaten från dessa studier samtidigt tolkas med 

stor varsamhet. Han menar att samtliga enkätundersökningar om islamofobiska hatbrott utgår 

från icke-representativa urvalsmetoder, där respondenterna själva på sätt och vis påverkar vilka 

som skall delta i en undersöknings urvalsgrupp. Av denna anledning resultaten kan inte 

generaliseras till hela den muslimska minoriteten i ett specifikt land (Borell, 2012). 

 

3. Metod 
Här nedan redogörs för den metod som har använts samt tillvägagångssättet i genomförandet 

av studien.  

3.1. Val av metod 
Då vi ville erhålla en djupare förståelse om vilka attityder beslöjade muslimska kvinnor 

bemöter i det svenska samhället, valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetod. 

Kvalitativa forskningsintervjuer hjälper oss att förstå världen från respondenternas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenhet och avslöja deras levda värld (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Inom den kvalitativa metoden har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom de 

bidrar till att respondenterna ger utförligare svar på de valda frågeställningarna. 

Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att ordningsföljden på̊ frågorna i frågeschemat 
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kan variera, samt att frågorna är mer allmänt formulerade jämförelsevis med de strukturerade 

intervjuerna, där frågeschemat är mer strikt format (Bryman, 2011).  

 

3.2. Kritik av kvalitativ forskning 
Kvantitativa forskare är ibland kritiska mot kvalitativa undersökningar eftersom de anser dessa 

kan vara alltför impressionistiska och subjektiva (Bryman, 2011). Det som menas är att 

kvalitativa resultat i allt för stor utsträckning bygger på forskarnas ofta osystematiska 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt.  

 En annan kritik handlar om att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera i det 

ämnet som undersöks. I ostrukturerade intervjuer som görs med ett litet antal individer i en viss 

organisation eller ett visst bostadsområde, är det omöjligt att generalisera resultaten till andra 

miljöer (Bryman, 2011). 

Vi är väl medvetna om de ovan nämnda kritik när det gäller valet att tillämpa kvalitativa 

forskningsintervjun i vår studie. Syftet med vår studie är emellertid att få en förståelse av 

beteenden, värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs 

och inte att generalisera resultatet till en viss större population.  

 

3.3. Tillvägagångssätt/urval 
I och med att förfrågan av denna studie kommer från Peter Magnusson som arbetar på 

Underground (en ungdomsverksamhet i ett bostadsområde, Råslätt, i Jönköping), hjälpte han 

oss att komma i kontakt med några av respondenterna. En av respondenterna är lagledare i 

underground på Råslätt och två till går på Huskvarnas ledarskola.  De resterande tjejerna valdes 

ut genom snöbollsurval vilket innebär att dessa respondenter kom vi i kontakt med via 

respondenterna från underground och ledarskolan. Samntliga respondenter är praktiserande 

unga muslimska kvinnor och använder hijab. 

Peter Magnusson är utbildare och konsult i kultur och ungdomsfrågor och arbetar på 

underground och Huskvarnas ledarskola. Dagligen träffar han ungdomar med olika etniska 

bakgrund och dessa ungdomar är både tjejer och killar. En del av tjejerna han jobbar med är 

praktiserande muslimer och beslöjade. Många av dem har upplevt negativa attityder och 

kränkningar och har därför vänt sig till Peter för stöd. Av denna anledning valde Peter att 

kontakta Jönköping University för att möjligen utföra en studie kring problematiken som 

kretsar kring slöjan.  
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3.4. Datainsamling - genomförande av intervjuer 

Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) i datainsamlingsfasen genomförs de intervjuer 

som har gjorts och sammanställer de texter som ska analyseras. Materialet ska ligga till grund 

för själva dataanalysen som kommer att beskrivas i nästa del. 

Vid tillämpning av semistrukturerade intervjuer är det vanligt att forskare använder sig av en 

intervjuguide som innebär att de strävar efter att ställa frågor som är så öppna som möjligt. 

Intervjupersonerna ges därigenom möjligheter att fritt tala om ämnet som undersöks och inte 

vara styrda av alltför strikt formulerade frågor (Bryman, 2011). Vi utgick från våra 

frågeställningar vid utformning av intervjuguiden (se Bilaga 1). För att få fram varje deltagares 

egen uppfattning, åsikter och känslor valde vi att inte ha alltför strikt formulerade frågor för att 

på det viset ge deltagarna möjlighet att uttrycka sig relativt fritt kring ämnet. I de flesta 

intervjuerna användes inte intervjuguiden särskilt mycket, i och med att de flesta deltagare hade 

mycket att säga kring ämnet. Alla frågor blev mer eller mindre relevanta för olika deltagare, 

därför anpassades frågorna till stor utsträckning efter varje respondent. 

Respondenterna intervjuades en i taget och intervjuerna tog mellan 25–60 minuter. Intervjuerna 

spelades in via en ljudbandspelare. Tillvägagångssättet underlättar en noggrann analys av vad 

människor har sagt samt kunna göra upprepade genomgångar av respondenternas svar. 

Ljudbandspelare ger oss frihet att koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun och 

risken att missa relevanta uttalanden och kopplingar minimeras då man inte distraheras av att 

föra anteckningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta sagt är vi medvetna att inspelning 

av intervjuer på sätt och vis kan ha påverkat respondenternas svar. Enligt Bryman (2011) kan 

inspelningsutrustningen oroa intervjupersonerna när de på så sätt uppmärksammas på att deras 

ord kommer bevaras eftervärlden. 

 

3.5. Dataanalys 
Första steget i dataanalysen inleddes med att intervjuerna transkriberades. Att transkribera 

innebär att transformera, att ändra från en form till en annan, som i detta fall från muntlig 

berättarform till skriftlig berättarform (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Transkriberingen lästes igenom flera gånger med syfte att hitta mönster i materialet och bryta 

ner till det som är mest relevant för vår studie. Vidare kunde vi identifiera analytiskt relevanta 

kategorier och skapa koder för dessa. Nästa steg var att ställa frågan hur dessa kategorier kan 
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ordnas i relation till varandra för att finna tematiska relationer mellan de kodade kategorierna 

(Hjerm et al. (2014). De teman som kunde identifieras ledde sedan till att ett antal “rubriker” 

kunde formuleras där relevanta svar kunde sorteras in.   

 

3.6.Avgränsning 

I samtal med Peter Magnusson valde vi att begränsa oss till att göra en studie om vilka attityder 

beslöjade kvinnor bemöter i det svenska samhället. Detta för att få en insyn i deras upplevelser 

och tankar om hur det är att vara både muslim och beslöjad kvinna i vårt samhälle. En 

ytterligare begränsning gjordes då vi valde att intervjua endast muslimska kvinnor som 

använder den typ av slöja som kallas för hijab och som är i åldrarna 16–25. Deltagarna hade 

informerats om studien i förväg och fanns tillgängliga då studien skulle påbörjas. Vidare valde 

vi även att genom studien undersöka valet av att bära slöja för att få kännedom om vilka de 

bakomliggande faktorerna är. 

  

4. Resultat och analys 
Nedan redovisas resultaten av intervjuer med respondenterna tillsammans med en kortfattad 

presentation av respondenterna för att förse läsarna en djupare insikt om deras bakgrund.  

 

4.1. Presentation av respondenterna  
I studiens urvalsgrupp ingår fem unga beslöjade muslimska kvinnor i åldrarna 16–25 och bär 

hijab allihopa. Fyra av fem av kvinnorna har valt att behålla sina identiteter anonyma och av 

denna anledning kommer de att få pseudonymer.  

• Gehad El Sayed är 20 år gammal och bor tillfälligt i Göteborg där hon studerar till 

receptarie. Hon är ursprungligen från Egypten och kom till Sverige när hon var tre år 

gammal. Gehad är praktiserande muslim och bär hijab. På fritiden arbetar hon på 

underground som ungdomsledare och fotograferar också. 

 

• Fatima är 18 år gammal och ursprungligen från Turkiet. Fatima kom till Sverige för 

cirka fyra år sedan och fick lära sig svenska först. Hon hade redan avklarat sina 

gymnasiala studier i Turkiet dock var tvungen och läsa om grundskolan här. För 

närvarande går hon på Erik Dahlbergsgymnasiet där hon studerar naturvetenskap. 
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Ytterligare är Fatima praktiserande muslim och bär slå sedan tonåren.  

 

• Donia är 18 år gammal och är född i Kalmar. Hon är ursprungligen från Somalia och 

gick halva grundskolan i Kalmar och resten i Jönköping. Donia är praktiserande 

muslim och valde att ta på sig slöja när hon var mellan tio eller elva år gammal och 

gick i fjärde eller femte klass.  

 

• Zeinab är en 20 årig ung kvinna ursprungligen från Somalia. Hon är uppvuxen i 

Jönköping dock föddes i Karlskrona. Hon studerar socionomprogrammet på 

Jönköping University fast har för närvarande tagit uppehåll från studierna. Zeinab är 

praktiserande muslim och bär slöja sedan hon var nio år gammal. Hon tycker om 

smink, musik, fika och vanliga “tonårsgrejer”.  

 

• Nadja är 19 år gammal och född i Somalia kom dock till Sverige när hon var 3 år. Hon 

bodde i Växjö tills hon var 5 år därefter flyttade till Jönköping med sin familj. Hon gick 

grundskolan i österängskolan, gymnasiet engelska skolan och studerade 

naturvetenskunskap. För närvarande studerar hon till röntgensjuksköterska på 

Jönköping University. Nadja är praktiserande muslim och valde att ta på sig slöjan när 

hon var åtta år gammal. På fritiden tycker hon om att läsa samt att umgås med sin familj 

och sina vänner.  

 

4.2. Bakgrund till valet av slöja 
Studiens respondenter bekräftar att deras val till att bära slöja var frivilligt och att dessa val har 

gjorts under olika perioder och beroende på olika omständigheter.  

Gehad berättar att ha börjat använda slöjan när hon gick första året i gymnasiet och detta var 

av egen vilja. Hon har alltid varit praktiserande muslim och valde att ta nästa steg eftersom det 

står i Koranen att de troende kvinnorna ska täcka sig.  Hon började att använda slöja senare än 

vad hennes yngre syskon gjorde men trots det kände hon sig aldrig pressad utav sin familj. 

  

Jag började senare än vad mina syskon gjorde. Mina yngre syskon började med slöjan innan 

men [familjen] pressade aldrig mig. Men var nog glada att jag valde att ta det steget äntligen. 

Det är inte så att de tycker det är nåt negativt dock anser de att det finns gränser på hur man 

täcker sig och de är nöjda med det sättet jag täcker mig. 
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Zeinab å andra sidan började att använda slöja redan vid nio års ålder. Hon understryker att 

hennes val till att börja använda slöja var varken baserat på sin religion eller sin kunskap om 

religionen. Hennes val var helt frivilligt och influerades av hennes bästa kompis som hade 

börjat med att bära slöja. Till skillnad från Gehad var Zeinabs familj inte lika stöttande till 

hennes val från början eftersom hon var för ung och inte riktigt förstod innebörden och 

principerna bakom bärande av slöja, ansåg hennes mamma. 

  

I början var min mamma väldigt skeptisk och tänkte ”nej, det är för tidigt för att jag vill 

att du ska förstå innebörden av slöjan innan du sätter på dig den. Okej du är muslim och 

det förknippas direkt till slöja, men det är inte så utan du måste förstå principerna. 

Eftersom slöjan är inte bara ett tyg utan att det handlar om även beteende och sånt när 

man har på slöja. 

Precis som Zeinab berättar Nadja att hennes mamma var avvaktande vid tanken av att hon 

skulle börja bära slöja. Hon nämner att hon har en stor släkt såsom hennes mamma, mormor, 

moster, faster samt andra kvinnliga förebilder i hennes liv som bär slöja. Redan som liten ville 

Nadja bli som sin mamma. Med detta menar hon att hon ville göra allt hennes mamma gjorde. 

“När mamma lyssnade på koran, lyssnade jag på koran, när mamma gick till moskén så gick 

jag också dit så nästan allt som hon gjorde ville jag göra.” En dag såg hon sin mamma ta på sig 

slöja inför bönen och från den dagen bestämde Nadja att testa att ha på sig slöjan, vilket hon 

gjorde ett antal gånger redan som femåring. Men hennes mamma ansåg att hon var för liten för 

det och dessutom inte visste vad det egentligen innebär att bära slöja. När Nadja blev åtta år 

gammal bestämde hon sig för att äntligen bära slöja. 

 

 Så jag fick prova och det har inte varit så här någonting, liksom krav, utan ibland tog jag på mig den 

och ibland tog jag av mig den. Vissa dagar i skolan tyckte jag att det var varmt så jag tog av mig den, 

det har inte varit så här kontroll överhuvudtaget, jag gjorde vad jag ville typ med sjalen. 

 

Donia berättar att hennes barndomskompisar med samma somaliska ursprung började att bära 

slöja tidigare än vad hon gjorde, ungefär vid nio års åldern. På grund av detta kände hon sig 

exkluderad och tänkte att “vi kommer från samma land och är lika, de är muslimer jag är 

muslim, de är somalier jag är somalier” och bestämde sig därefter att ta på sig slöja. Dock 
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specificerar Donia att hon inte började omedelbart med hijab utan använde något som kallas 

för “bandana” vilket är en slags tygduk.  

 

Så det va inte det att mina föräldrar tvingade mig utan mina föräldrar ville att jag skulle 

välja själv när jag skulle börja med slöjan så att jag inte behöver känna mig tvingad, för 

oftast är det så att när barn blir tvingade av sina föräldrar så är det ju så att det är just 

dom barnen som tar av sig sina slöjor senare eller typ när dem lämnar hemmet så har 

dem sjal på sig så fort dom kommer till en plats där dom vet att deras föräldrar inte 

befinner sig i så tar dom av sig slöjan. 

 

Donia avslutar med att säga att valet till att bära slöja var hennes eget beslut, och nu kan hon 

inte föreställa sig gå någonstans utan den, för att den har blivit en del av henne. 

Fatima i sin tur berättar att hon började använda slöja när hon var ca femton år gammal och 

bodde i Turkiet. När vi frågade henne hur kom det sig att hon valde att ta på sig slöja? “Det 

kändes rätt jag ville ha det”, svarade hon. Som redan nämnts flyttade Fatima till Sverige för ca 

fyra år sedan och har än så länge inte bemött diskriminering eller negativa attityder på grund 

av slöjan, däremot integrering i samhället känns lite ansträngande när man har slöja berättar 

hon.  

  

4.3. Allmänhetens bemötande 

 
När Gehad berättar om sina upplevelser, säger hon att i början precis när hon började bära slöja 

förlorade hon några vänner. På den tiden var det inte många i hennes gymnasium som bar slöja. 

Trots detta kände hon sig inte exkluderad däremot kände hon sig lite ensam, fastän hon hade 

några vänner kvar som faktiskt respekterade hennes val. I närvaro av sin familj och vänner 

känner hon trygghet, berättar hon och fortsätter att det är oftast på allmänna platser hon bemöter 

besvärliga agerande. Zeinab å andra sidan berättar att vara mer utsatt på bussar av pensionärer. 

”Det är allt från kommentarer, blickar just när man står vid busshållplatsen eller på bussen, där 

uppstår det nog mest”, betonar hon. 
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 [...] men det är oftast äldre män som kommenterar och kvinnor. Det finns inte många 

som är jämnåriga som har såna fördomar eller uttrycker sig utan det är just de äldre. Jag har 

aldrig blivit fysiskt attackerad men kommentarer och sånt där har jag fått. - Gehad. 

 

Påskkärring har jag fått höra flera gånger vid kassan på Willys i Huskvarna. På 

bussar, det är oftast där jag har blivit utsatt. På bussar är det oftast pensionerade människor 

eller alkisar. Jag fått höra ” din svartskalle, din muslim, gå tillbaka till ditt land” alltså såna 

kommentarer och till slut blir man så van att man går bara förbi för det är inte ens värt att 

starta en konversation. – Zeinab 

 

När liknande händelser inträffar Zeinab, försöker hon förklara för de äldre om hur det ligger 

till, och menar på att de inte har samma bild på samhället som den yngre generationen har. 

 

Liksom Gehad berättar Donia att det är mestadels på allmänna platser hon har fått uppleva 

besvärligheter “man känner hur folk stirrar på en”. Donia minns att hon en gång befann sig i 

en butik då en man i ungefär fyrtioårsåldern som verkade vara påverkad av alkohol frågade 

henne om han också fick stjäla saker därifrån: 

  

 Så jag tänkte varför frågar han mig av alla? sen så tänkte jag att antingen för att jag är 

mörkhyad eller för att jag har sjal på mig. Och så sa jag till honom men det är klart att du inte 

får ta något och så sa han att men såna som dig stjäl ju överallt och förstör.   

Donia visste inte riktigt om det var på grund av hennes slöja eller hudfärg men tror att det 

kunde bero på både och. Hon berättar även att hon arbetar inom hemtjänsten nu och har arbetat 

där ett tag och berättar att i början var det utmanande.  ”Det är många äldre som har svårt att 

acceptera hur Sverige har förändrats från den tiden de växte upp och menar att Sverige ska vara 

som det förr i tiden”. Många är nyfikna och har ställt frågor som: varför har du på dig det där?” 

Donia svarar då att: ”slöjan är en del av mig det är den jag är”, en del svarar positiva saker 

tillbaka och andra tar upp fördelar med att inte ha slöja på sig.  Däremot påpekar hon att det 

inte har manifesterats obehag från hennes kollegor på jobbet. 
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Till skillnad från de andra respondenterna berättar Nadja att hon inte har upplevt eller bemött 

negativa reaktioner när hon först började med att bära slöja. Det kan bero på att i det området 

hon bodde på fanns det redan många beslöjade. Däremot berättar hon att ha fått uppleva både 

negativa och positiva reaktioner på senare tid. Vidare berättar Nadja om en händelse när hon 

gick i åttonde klass och var på väg hem från skolan. Hon och en kompis som också var beslöjad 

gick genom en tunnel, och hörde en man i en bil bakom dem ropa: 

“Men du, kan du inte sluta stjäla våra gardiner?!” 

[...] det tar en minut för mig och förstå vad han menar, när jag väl förstår så skrattar 

jag ihjäl mig för att jag tycker det är jätteroligt. Vem säger gardiner till sjal liksom, det 

va jättekonstigt, har inte hört sånt förut. 

  

När vi frågar respondenterna om de tror att det hade sett annorlunda ut om de inte bar slöja, 

svarar Både Zeinab och Gehad ja. Gehad berättar att hon varken hade fått kommentarer om sitt 

utseende eller ursprung innan hon började att bära slöja, ”så det tror jag att det beror mest på” 

bekräftar hon. Och hon tror att det kan även bero på att islam är ett väldigt omdebatterat ämne 

i media och likaså den muslimska kvinnan. Oavsett om den muslimska kvinnan  arbetar eller 

inte arbetar; ”antingen om hon arbetar så stör de sig på slöjan och om hon inte arbetar så stör 

de sig på att hon får hjälp från socialen de är aldrig nöjda.” Gehad tror även på att det kan bero 

på att de flesta inte har kunskap om vad det innebär att bära slöja. Hon anser att det är inkorrekt 

av de flesta människor att dra egna slutsatser om den muslimska kvinnan istället för att våga 

ställa frågor.  

 

Trots att hon får kommentarer gällande sin klädsel menar Gehad att hon inte har för avsikt att 

tillfredsställa ”de” eftersom hon har valt att bära slöja för resten av sitt liv och har inga 

intentioner att anpassa sig efter vad folk tycker om hur Sverige ska se ut. Att kämpa för sina 

rättigheter är vad hon tänker göra eftersom Sverige är ett land som främjar yttrande- och 

religionsfrihet. Gehad tillägger även att hennes klädsel inte begränsar henne på någonting ”Att 

idag finns det hijabister som tävlar på OS till exempel, trots att vissa människor stör sig på 

detta så visar dem att det finns stjärnor som klarar sig med slöjan. Det tänker jag också göra” 

säger hon bestämd.  
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4.4. Bemötandet i skolan  
När det kommer till bemötande i skolan uppger samtliga respondenter liknande svar. De 

påpekar känslan av ilska och frustration som kunde uppstå under religionslektionerna där de 

berättar att det oftast togs upp diskussioner om terrorismen, IS, slöjdebatten och liknande 

ämnen när lärarna föreläst om islam. Samtliga respondenter uttrycker att lärarna på något vis 

framförde oftast en felaktig och skev bild av islam. Enligt Zeinab, den bilden av islam som 

presenterades av hennes lärare är samhällskonstruerad och har ingenting med islam att göra.  

Gehad minns att hennes dåvarande lärare uppvisade jämt en skev bild av den muslimska 

kvinnan inom islam. Detta påverkade henne mycket i och med att hon var den enda muslimska 

flickan i klassen och dessutom beslöjad, vilket gjorde att hon ibland kunde gråta framför hela 

klassen. En dag under religionslektionen visade hennes lärare upp en bild från ett program som 

heter Kalla fakta där en man misshandlar en muslimsk kvinna. Hon menar att läraren ville 

medföra budskapet om att den muslimska kvinnan är förtryckt. Vidare betonar Gehad att man 

måste säga emot när sådant händer, vilket hon gjorde, annars kommer den felaktiga bilden av 

islam kontinuerligt att växa. ”Man måste visa att vi är inte ingenting, vi är något!” avslutar hon 

med. 

Donia i sin tur berättar att när hon började bära slöja trodde de flesta att det var en slags mössa. 

Hennes klasskamrater i årskurs fyra undrade jämt om hon inte skulle ta av sig den. Med tiden 

började de förstå att det inte var en mössa utan en slöja och ställde frågor som: ”varför har du 

slöja på dig? Har du den överallt? Duschar du med slöjan?” Detta tyckte hon var svårt att svara 

på vid så ung ålder. 

  

Respondenterna berättar också att de fått kommentarer och kritik från klasskamrater angående 

sin religion och klädsel. Donia, som för närvarande är studerande, får ibland höra kommentarer 

som ”Du bor i Sverige nu, varför har du slöja på dig? Varför ser du inte ut som oss andra?” 

  

Men alltså i Sverige finns religionsfrihet. Du får uttrycka dig på det sättet du vill. Så om jag 

vill ha slöja så får jag väl ha slöja. Det gör ju inte mig till mindre svensk, alltså det står ju inte 

i en bok hur en svenska är och ska vara. Jag kan garantera om att det finns saker som hon gör 

som inte är så svenskt. 
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Respondenterna tillägger även, trots att de förklarar upprepande gånger för sina klasskamrater 

respektive kollegor kan det ibland fortfarande förekomma liknande kommentarer. 

  

Vissa dom som ville förstå dom förstod, sen fanns det dom som du kan säga vad du vill 

till dom, dom fattade inte, dom ville inte förstå dom ser bara den negativa eller vad 

man nu ska säga dom ser bara från sitt sätt det var ju ingen ide ens att diskutera med 

dem.  - Donia 

 

4.5. Massmedias påverkan 
Respondenterna för allesammans en liknande argumentation om att islam är väldigt 

omdebatterad i media just nu och menar att massmedia ger en förvrängd bild av islam. Vilket 

kan vara en av orsakerna till den ökande fientligheten mot muslimer.  

Gehad berättar även att när hon började med att bära slöja var inte syftet att kämpa för sina 

rättigheter. Men ju mer det tas nya beslut om slöjan eller ju fler artiklar som publiceras där man 

kommenterar den muslimska klädseln, desto mer vill hon kämpa för sina rättigheter. Enligt 

henne spelar sociala medier också en betydande roll i propagandan mot islam och beslöjade 

kvinnor:  

Det finns nu i samband med den här terrorattacken som hände i Stockholm. Folk i 

sociala medier säger vi måste stänga Sveriges gränser det här funkar inte längre. Visst, 

din åsikt men alla åsikter är inte rätt! Jag blir lite eller mycket provocerad. Jag brukar 

hålla mig borta. 

 

Donia nämner att terrorgruppen IS (Islamiska staten) kan också vara en av anledningarna till 

att folk har anammat en negativ bild av islam. Många människor tror att IS representerar islam 

vilket inte stämmer:  

 

I Koranen står det: Dödar du en oskyldig människa är det som att du dödar hela 

mänskligheten. 

 

Det Donia menar är att folk måste vara mer källkritiska och inte tro på allt som sägs i media. 

Islamiska staten har islam i sitt namn men det behöver inte betyda att det representerar islam, 

speciellt inte när de motstrider islamska värderingar och vad som står i koranen. Hon tycker 
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även att media har haft en stor inflytande när det kommer till en negativ bild av islam vilket 

har bidragit till en alltmer negativ inställning mot islam och muslimer. Donia känner att 

framtiden för muslimer i västvärlden kommer att försämras snarare än att förbättras. Hon 

nämner den amerikanska presidenten Donald Trump som har uttryckt negativa åsikter om islam 

och muslimer. Många politiker, menar hon, har liknande åsikter om islam och muslimer och 

följaktligen expanderas liknande tankeställning, vilket givetvis drabbar ytterligare muslimerna 

som är bosatta i västvärlden. 

Alla terrordåd är det en muslim som har gjort det, då är det ett terrordåd är det en typ 

en vit priviligierad man så är det typ ja men han är psykisk sjuk. Det är median som 

spelar en stor roll ska jag säga.  

”Så fort det är någon som heter Abdullahi eller Mohammed eller liknande så börjar man kolla 

upp hans bakgrund för att få bevis på att han är muslim, och när detta har bekräftats så 

kopplar man honom till terrorism, och man blir arg!” Den negativa bilden som folk har fått 

om islam och slöjan beror i mestadels på media säger även Nadja. 

 

4.6. Kvinnornas syn på allmänheten 
Både Gehad och Zeinab tror att det ibland är viktigt att stå upp för sig själv och sätta ner foten 

istället för att bara ignorera. Gehad tillägger även att när hon får kommentarer angående sin 

klädsel brukar hon svara tillbaka fast på ett trevligt sätt för att visa att man (hon) har ett bättre 

beteende än vad ”de” har. Däremot har det inte alltid varit på det viset. När hon hade precis 

börjat med att bära slöja för cirka fyra år sedan, kunde hon bli så upprörd av de negativa 

kommentarerna som ibland kunde leda till tårar. Nu känner hon sig starkare och svarar tillbaka, 

”[...] Man blir starkare tror jag ju längre man bär den (slöja)”, betonar hon.  

Sedan barndomen säger Zeinab att hon alltid har varit medveten om konsekvenserna som 

kretsar kring slöjbärandet eftersom hon har haft konversationer om detta med sin mamma.  

”Så måste du veta att folk inte acceptera din slöja det är nåt främmande därför måste du vara 

beredd att – inte fysisk då- slå tillbaka när de hotar dig.”  Har hennes mamma alltid påmint 

henne om. Detta har gjort att hon alltid är beredd på att försvara sig vid bemötande av 

fientlighet.  Enligt Zeinab förstår inte majoriteten av samhället bakomliggande anledningar till 

varför man väljer att vilja bära slöja och därför ifrågasätter de oss istället. Hon anser att detta 

är fel. ”Jag har inte ifrågasatt din religion eller din ateism så varför ska du tycka synd om mig? 
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Jag bär min slöja, min slöja bär inte mig!”, säger hon. Hon förstår emellertid att “hatet” är en 

följd av att bära slöja. Vidare påpekar hon att hon är lika fri som vilken annan kvinna. 

Det är svårt att övertyga människor eftersom de förstår det de vill förstå, berättar Donia. Den 

inställningen många har om islam och muslimer bör ändras men frågan är hur? Å andra sidan 

tror Nadja på att allmänhetens negativa åsikter om islam och muslimer kan förändras genom 

att något tragiskt inträffar, liknande det som hände med judarna under andra världskriget. ”Det 

är då människor kommer inse att de har gjort fel och att samhället har agerat fel” tillägger hon. 

Enligt hennes uppfattning fokuserar många politiska diskurser på slöjförbud eller införande av 

åldersgräns för bärande av slöja eftersom de anser att den muslimska kvinnan är förtryckt. 

Nadja tycker att de borde undersöka om antalet kvinnor som blir påtvingade att bära slöja 

istället för att basera sig till mestadels på åtagande. Det flesta beslöjade muslimska kvinnor 

som bor i Sverige väljer frivilligt att ta på sig slöja. 

 

 

5. Diskussion och slutsatser 
Utgångspunkten för denna studie har varit att uppmärksamma problematiken beslöjade 

muslimska kvinnor möter i det svenska samhället. Avsikten med den genomförande studien 

var att undersöka förekomsten av negativa attityder och fördomar mot den beslöjade muslimska 

kvinnan. Vidare undersöktes varför respondenterna tror detta sker, samt var det sker som mest 

och av vem. Studiens frågor var följande:  

• Vilka attityder bemöter beslöjade muslimska kvinnor i det svenska samhället? 

• Vad styr valet av att bära slöja?   

Studiens resultat kan inte generaliseras hos alla muslimer. Trots det kunde vi finna 

gemensamma upplevelser och erfarenheter hos samtliga respondenter. Valet att bära slöja har 

varit både av religiösa och icke-religiösa skäl hos respondenterna. 

Samtliga respondenter uppger att de har fått uppleva negativa attityder såsom blickar, 

förnedrande fraser, främlingsfientliga bemötanden med mera. Enligt respondenterna har de 

flesta händelserna inträffat på allmänna platser och av personer i 40–65 årsåldern.  

Vad som kan ligga till grund för detta beteende handlar om brist på kunskap om islam och den 

skeva bilden av islam som media målar upp.  
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Respondenterna påpekar att media har haft en betydande roll i hur människor uppfattar islam 

och muslimer, vilket har till mestadels bidragit till ökad negativitet gentemot slöjan. För 

majoriteten framstår den beslöjade muslimska kvinnan som förtryckt och underordnad mannen 

inom islam. De flesta har grundat dessa stereotyper utifrån enstaka händelser som har visats 

via TV och media. Att dra alla över samma kant på grund utav enstaka händelser som man har 

sett i TV och media är fel eftersom alla människor inte är likadana. Såsom det finns dåliga och 

bra människor från olika länder och religioner, således finns det bra och dåliga muslimer men 

det betyder inte att, de som väljer att göra dåliga handlingar är representativa för islam. Vad 

som menas specifikt är att man oftast förknippar islam och muslimer med terrorism och IS, 

vilket även har varit fallet på respondenternas religion lektioner, enligt deras berättelser. 

Den ökade islamofobi som existerar i Sverige och i västvärlden tror respondenterna att det 

beror på olika faktorer bland annat terrorattacken i USA den 11 september. Däremot tidigare 

forskningar visar att islamofobiska attityder gentemot muslimer var redan omfattande före 

attackerna den 11 september. I en av tidigare forskningarna utfördes en studie i 18 europeiska 

länder med avsikten att mäta till vilken omfattning fördomar var redan före den 11 september 

under perioden 1999 till 2000. De utvalda länderna ställdes frågan om respondenterna skulle 

kunna tänka sig att bo granne med däribland ”muslimer”. Studiens resultat visade att negativa 

attityder gentemot muslimer var betydligt högre än negativa attityder gentemot andra 

invandrare i 13 av 18 undersökta västeuropeiska länder, inklusive i Sverige (Borell, 2012).  

Respondenter är starka och självständiga unga beslöjade muslimska kvinnor som är medvetna 

om sina rättigheter och är beredda att kämpa för dem. Ingen av våra respondenter har uppgett 

sig vara tvingad att ta på sig slöjan. Däremot understryker allesammans att deras val har varit 

frivilligt. Intressant nog visar tidigare forskningar att slöja medför allvarliga konsekvenser 

framförallt för kvinnor som genom att bära slöja lätt identifieras som muslimer och utsätts på 

olika sätt (Borell, 2012).  

Hur människor uppfattar slöjan skiljer sig mycket från kultur till kultur. Slöjan är ett relativt 

främmande koncept inom det svenska samhället som många har svårt att acceptera, tycker våra 

respondenter. Men samtidigt menar de även att slöjan är en del av dem, den representerar deras 

identitet. Utifrån det resultat vi har fått fram iakttas det att det är svårt i en diskussion som 

denna, att enbart fokusera på slöjan i och med att den associeras med islam och islam är stor. 
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5.1. Slutsatser 
Vår uppsats syftade till att undersöka om vilka attityder som beslöjade muslimska kvinnor 

bemöter i det svenska samhället. Studien har varit en bra möjlighet att få insyn på ungefärligen 

vad beslöjade muslimska kvinnor upplever i sin vardag. Som redan nämnts generaliserar vi inte 

resultaten vi har kommit fram till hos alla muslimer. Därför måste vi poängtera att resultaten 

av studien är grundad på vår egen uppfattning och tolkning av respondenternas berättelser. 

Respondenterna anser att samhället har en felaktig uppfattning om beslöjade muslimska 

kvinnor. De är inte förtryckta varken underordnade män eller icke-beslöjade kvinnor. Men en 

sak är säker att den muslimska beslöjade kvinnan är mer utsatt än den muslimska mannen i det 

svenska samhället. 

Det finns många infallsvinklar som kan undersökas när det gäller slöjan i Sverige. Enligt 

tidigare forskningar och vad vår studie visar är muslimska beslöjade kvinnor starkt 

diskriminerade inom olika samhällsstadier och detta är en stor problematik speciellt när en 

specifik grupps rättigheter kränks. I och med att denna forskning har ett speciellt fokus på unga 

beslöjade muslimska kvinnor anser vi att en vidare forskning skulle vara att utreda om vilken 

sorts hjälp dessa unga kvinnor får utav olika myndigheter vid bemötande av diskriminering och 

fientligheter såsom verbala eller fysiska handlingar. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv? 

• Har du familj?  

• Är du född eller uppvuxen i Sverige? 

• Är du från Jönköping från början? 

• Utbildning/arbete? 

• Fritidsintressen 

 

Valet till att bära slöja 

• Hur gammal var du när du tog på dig slöja? 

• Varför valde du att bära slöja? 

• Vad kallas den typ av slöja som du har på dig? 

• Blev det någon förändring på omgivningen, skolan och vänner när du valde och ta på 

dig slöjan? 

• Iså fall vad var det som förändrades? 

 

Attityder och reaktioner 

• Vilka attityder och reaktioner har du fått av din omgivning gällande slöjan? 

• Kan det vara annat än slöjan? 

• Hur hanterar du kräkningar, blickar, diskriminering m.m? 

• Utförs ytterligare åtgärder? Vilka då? 

• Kommer den inställningen till slöjan att förbättras eller försämras i framtiden? 

Varför?  

 

Övrigt 

• Finns det något mer som du vill dela med dig som du känner det är viktigt och ta 

med? 

  

 


