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Abstract 
I föreliggande studie undersöks en specifik grupp religiöst aktiva muslimska kvinnor om hur 

de blir bemötta i det svenska samhället samt vad de anser att kvinnans roll i islam är. 

Fördomar om att islam skulle vara en kvinnoförtryckande religion är vanligt förekommande i 

media men även bland majoriteten av Sveriges befolkning, enligt respondenterna i 

föreliggande studie. Därför har intentionen med studien varit att få en bättre förståelse av 

muslimska kvinnors liv i Sverige. Studien har en kvalitativ ansats som bygger på en 

komparativ hermeneutisk intervjustudie där fem, i olika utsträckning aktiva muslimska 

kvinnor har intervjuats. Resultatet visar att samtliga kvinnor har utsatts för kränkningar i 

samhället och att de anser att majoriteten av det svenska samhällets individer har fördomar 

om islam som religion där antaganden görs att muslimska kvinnor är förtryckta, blir bortgifta 

mot sin vilja, är tvungna att bära slöja och måste lyda sina män – vilka gestaltas som 

aggressiva och våldsamma. 

 

Nyckelord: Islam, Kvinna, Religion, Fördomar, Hijab, Slöja, Kvalitativ analys, Intervjuer 
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1. Inledning	
	

Om du tror att jag är förtryckt, varför ger du inte mig ett leende då? På så sätt hade 

de kunnat vända på det och ta hand om personen som de anser är förtryckt och 

förgylla ens dag. Alla människor borde få en chans. 

 

Citatet ovan framkommer i studiens undersökningsdel som en ung kvinna vid namn 

Hanna sade under intervjun. Islams kvinnosyn och deras roll i samhället har 

ifrågasatts sedan 1800 – talet  ända fram till idag. Det framkommer stereotypa 

tolkningar om att muslimska kvinnor är förtryckta som står i kontrast till den sanna 

förståelsen av religionen.1  

 

Islam är den näst största monoteistiska religionen i världen och även i Sverige. Islam har varit 

och är än idag ett kontroversiellt ämne i Sverige då det förekommer fördomar om religionen. 

Ett särskilt omstritt ämne har varit kvinnosynen i islam där fördomar som menar att religionen 

är kvinnoförtryckande har framväxt. Uppfattningarna om muslimska kvinnor och deras roll i 

samhället har sedan 1800 – talet ifrågasatts och pågår än idag. De traditionella tolkningarna 

har från religiöst håll försvarats genom att hävda att de står i kontrast till den sanna förståelsen 

av religionen.2 

 

Kvinnans status och ställning bland muslimer har varit den mest centrala frågan i Europa. 

Idag finns det en trend som talar för jämlikhet mellan man och kvinna och en uppfattning att 

män och kvinnor är lika inför Gud men att deras plikter och rättigheter skiljer sig åt i både 

familjen och samhället.3 Med detta menas att mannen och kvinnan har olika rättigheter och 

plikter på grund av att de är skapade olika men att dessa olikheter bidrar till att de 

kompletterar varandra. 

 

Skillnaderna grundar sig i att mannen räknas som familjens ”imam” i Koranen och Sunna, 

vilka är islams källor. Anledningen till att mannen räknas som familjens ”imam” är för att han 

har fler religiösa plikter än kvinnorna. En sådan plikt är att mannen ska delta i fredagsbönen. 

																																																								
1	Islamisk	kvinnosyn,	Nationalencyklopedin,	2017.	
2	Islamisk	kvinnosyn,	Nationalencyklopedin,	2017.	
3	Ibid.	
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Mannen kan även gifta sig med icke-muslimska kvinnor och får ha upp till fyra fruar medan 

en muslimsk kvinna inte kan gifta sig med en icke – muslim och får enbart ha en man. Detta 

har varit diskuterat och kritiserat i dagens samhälle och har tolkats som att de muslimska 

kvinnorna på detta sätt blir förtryckta. Det finns även en inom–islamisk kritik av 

patriarkaliska tolkningar.4 

 

1.1 Syfte	och	frågeställning	
Denna studie syftar till att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vad en grupp svenska 

muslimska kvinnor anser är kvinnans roll i islam och hur de upplever att de bemöts i det 

svenska samhället. För att genomföra studien har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 

• Vad anser respondenterna är kvinnans roll i islam och anser respondenterna att icke-

muslimska samhällets uppfattning stämmer överens med deras? 

• Hur upplever respondenterna att de bemöts som muslimska kvinnor i det svenska 

samhället? 

 

1.2 Metod	och	Material		
Studien använder en kvalitativ metod som bygger vidare på en hermeneutisk komparativ 

intervjustudie. Undersökningen är kvalitativ på det sättet att det är tre muntliga och två 

skriftliga intervjuer som genomförs med fem religiöst aktiva muslimska kvinnor, varav fyra är 

praktiserande. Kvinnorna har själva använt benämningarna praktiserande, icke-praktiserande 

och aktiva muslimer, vilket framkommer i resultatdelen. Det är viktigt att notera att dessa fem 

kvinnor inte är representativa för alla muslimska kvinnor. Hermeneutik avser tolkning, 

förklaring och förståelse och har inom teologin förståtts som regler som möjliggör tolkning av 

en text på bästa sätt.5 Det hermeneutiska inslaget i denna studie utgörs av kvinnornas svar 

som sedan kommer att tolkas, analyseras och jämföras genom att svaren ställs mot varandra 

rörande frågan om hur de blir bemötta i det svenska samhället samt hur detta syns i 

verkligheten. Vidare kommer analysen utgå ifrån mönster som framkommit när jag har 

analyserat kvinnornas intervjusvar om vad de anser är kvinnans roll i islam samt hur de 

upplever att de bemöts i det svenska samhället.   

 

																																																								
4	Islamisk	kvinnosyn,	Nationalencyklopedin,	2017.	
5	Hermeneutik,	Nationalencyklopedin,	2017. 
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De kvalitativa intervjufrågorna som ställs till respondenterna utmärks av en låg grad av 

standardisering. Detta innebär att frågorna kommer att formuleras efter respondenternas 

språkbruk och kommer att tas i den ordning som passar situationen samt att respondenterna 

får en möjlighet att styra ordningsföljden. Vidare följdfrågor som ställs kommer att 

formuleras beroende på tidigare svar.6  

 

Respondenterna består av fem muslimska kvinnor som frivilligt anmälde sig i ett inlägg som 

jag publicerade i en Facebookgrupp som heter Islamic Sisterhood. Sidan har 11 600 

medlemmar, vilket har gjort att det inte har varit svårt att få tag på kvinnliga representanter 

för islam. Anledningarna till att jag valde Facebookgruppen var dels för att sidans medlemmar 

består av muslimska kvinnor och dels för det höga antalet medlemmar, vilket skulle underlätta 

för mig att få tag på frivilliga kvinnor för denna intervjustudie. Sidan består av religiöst aktiva 

muslimska kvinnor, vilket jag sökte efter för att genomföra denna studie. Det är intervjuerna 

med de fem muslimska kvinnorna som materialet i studien grundar sig på, vilket kallas för 

respondentintervjuer. Respondentintervjuer skiljer sig från informantintervjuer på det sättet att 

respondentintervjuer innebär att intervjuerna genomförts med kvinnor som är delaktiga i 

religionen som studeras. Informantintervjuer innebär att personer som har många åsikter om 

företeelsen intervjuas, men är inte själva delaktiga i den.7 Pia Karlsson Mingantis 

doktorsavhandling Muslima – islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar 

om genus i det samtida Sverige8, som framkommer i tidigare forskning, har varit den 

grundläggande källan till denna studie på grund av att Minganti har gjort liknande forskning.  

 

Det var många som svarade på mitt Facebook-inlägg och då valde jag ut fem kvinnor som bor 

relativt nära Jönköping och Växjö. Detta urval har grundat sig på att jag bor i Jönköping men 

kommer från Växjö och brukar åka dit ofta. Därmed underlättades planeringen och utförandet 

av intervjuerna. Respondenterna bestämde både när och var intervjuerna skulle genomföras 

eftersom det var viktigt att de skulle känna sig trygga i den miljö som de befann sig i för att 

intervjun skulle bli så givande som möjligt. De blev även lovade anonymitet, vilket innebär 

att deras namn och andra igenkänningsfaktorer, så som stad och ålder är fingerade i 

undersökningen.9  

																																																								
6	Trost,	2010:	39.	
7	Holme	&	Solvang,	1997:	104-105.		
8	Minganti,	2007.	
9	Trost,	2010:	60-63.	
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Två intervjuer genomfördes via mailkontakt på Facebook då respondenterna inte hade 

möjlighet att träffas personligen. Detta kan både vara en nackdel och en fördel eftersom det 

finns en tendens att den personliga kontakten försvinner, vilken i sin tur leder till att 

möjligheten att kunna tolka deras känslor och åsikter försvinner också. Fördelen är dock att de 

möjligtvis kunde dela med sig av saker som de eventuellt inte hade kunnat eller velat i det 

verkliga livet. De muntliga intervjuerna tog cirka 40 minuter att genomföra och intervjuerna 

via Facebook tog lite längre tid då respondenterna inte alltid var aktiva på sidan. De muntliga 

intervjuerna spelades in efter ett godkännande från respondenterna. När intervjuerna var 

genomförda transkriberades svaren ordagrant på datorn och relevant information markerades 

och sedan gjorde jag en analys av respondenternas svar. Därefter valde jag ut nyckelord och 

gjorde sju kategorier. De sju kategorierna är citat, fördomar, islam, kultur, muslim, 

samhällsideal och slöja. Sedan jämfördes kvinnornas svar och sattes in i de olika kategorierna 

för att se på gemensamma mönster som framkommit i svaren för att analyseras och 

diskuteras. Slutligen sammanfattades deras svar och ett resultat sammanställdes. I de fall då 

jag inte hade förstått vad någon respondent menade eller om något inte hängde samman, 

kontaktade jag henne via Facebook för ett förtydligande. Respondenterna fick även 

möjligheten att lägga till något som de hade glömt under själva intervjun genom att skriva till 

mig på Facebook. 

 

Intervjuerna inleddes med att berätta syftet med denna studie för respondenterna. Därefter 

fick de berätta om sig själva och sin religiositet. De teman som främst diskuterades under 

intervjuerna var kvinnan i islam, hur hon framställs i religionen samt respondenternas 

upplevelser av samhällets bemötande där de själva kopplade fördomar som finns i samhället 

till media och IS. 

 
1.3 Svårigheter	och	problem		

När en religion studeras ska den förstås utifrån dess egna utgångsläge, oberoende om vi delar 

dess övertygelser eller inte. En kritisk distans behöver även hållas till föremålet för studien då 

religion, i synnerhet islam är ett känsligt ämne idag.10 Jag har strävat efter att vara objektiv 

genom att inte låta mina värderingar styra studien, emellertid har undersökningen grundats på 

de föreställningar som finns i det omgivande samhället. Drivkraften till studien har varit att 

																																																								
10	Grenholm,	2006:	81.	
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motverka de fördomar som förekommer i samhället och jag har, precis som många andra 

människor, en föreställning om islam som religion och därför har det varit viktigt att 

formuleringen och framförandet av frågorna formulerats på ett sätt där respondenterna inte 

känt sig kränkta av mig som intervjuare. Jag har försökt förhålla mig på en distanserad nivå 

och ställt frågorna på ett sätt som jag ansett har varit anständigt.	

	

2. Tidigare	forskning	och	teori	
I detta avsnitt presenteras fyra tidigare intervjustudier som har gjorts. I två av studierna nedan 

har en specifik grupp religiöst aktiva muslimska kvinnor intervjuats. Även här, som i 

föreliggande studie, är det viktigt att notera att de intervjuade kvinnorna inte är representativa 

för alla muslimska kvinnor. Jag är medveten om att den tidigare forskningen är några år 

gammal, vilket innebär att samhället har förändrats och de beskrivningar som förekommer i 

den tidigare forskningen inte utmärker sig på samma sätt idag. 

 

Professorerna Schirin Amir-Moazami och Jeanette S. Jouili har intervjuat unga muslimska 

kvinnor i olika sunnimuslimska organisationer i Frankrike och Tyskland. De genomförde 

forskningen separat och oberoende av varandra där Schirin Amir-Moazami genomförde sina 

intervjuer mellan 2000 – 2001 och Jeanette S. Jouili gjorde sina 2003 – 2005. De fokuserade 

sig på ett varierande perspektiv som rör kvinnornas förhållande till begreppen gudfruktighet, 

kunskapsförvärv och religiös auktoritet, genom att uppmärksamma kvinnornas tonvikt på 

kunskapsförvärv som ett sätt att bli gudfruktiga men även genom att analysera olika nivåer 

som är integrerade i kvinnornas mål att bidra till en kunskapsspridning.11 Resultatet var 

särskilt intressant då de i slutändan fick fram likartade slutsatser och data. Att de fick fram 

likartade slutsatser och data, menar de, innebär att det inte endast finns en typ av muslimska 

kvinnor eller endast ett förhållande mellan muslimska kvinnor, kunskap och auktoritet. 

Däremot finns en trend bland engagerade muslimska kvinnor.12  

 

Resultatet som Schirin Amir-Moazami och Jeanette S. Jouili fick fram visade att de flesta av 

deras respondenter blev mer involverade inom islam när de under sin tonårstid sökte efter en 

bättre förståelse för religionen eftersom de ansåg att deras befintliga tro var otillfredsställande 

på grund av att den enbart var grundläggande. De ville utveckla förståelsen av religionen till 

																																																								
11	Jouili	&	Amir-Moazami,	2006:	618.	
12	Jouili	&	Amir-Moazami,	2006:	619.	
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en sund och sann tro för att kunna motstå de frestelser som finns i en sekulär miljö. För att 

kunna förvärva en sann tro måste den först och främst förstås väl, ansåg kvinnorna. Av den 

orsaken krävs därför rätt fakta för att förstå religionen och för att religionen ska bli 

trovärdig.13 

 

Professorn Saba Mahmood har gjort en intervju med fyra muslimska arbetande kvinnor i  

Egypten som hon presenterar i sin bok Politics of Piety – The Islamic Revival And The 

Feminist Subject. De fyra kvinnorna var i trettioårsåldern och arbetade inom både den 

offentliga- och privata sektorn i Egypten. Under intervjuerna diskuterades problematik som 

kan uppstå vid Korantolkning och hur islam praktiseras.14 De diskuterade kapitlet Surat al – 

Qasas i Koranen och dess praktiska betydelse för deras dagliga beteende. Kapitlet handlar om 

blygsamhet. Blygsamhet beskrivs i studien som en eftertraktad dygd som muslimer generellt 

ska ha men framförallt de muslimska kvinnorna.15 En av de intervjuade kvinnorna berättade 

att när hon i början tolkade kapitlet, tolkade hon det som att blygsamheten innebar att hon 

skulle vara blyg i alla sammanhang och inte skulle tala öppet om sina tankar och idéer. Detta 

gjorde att hon ifrågasatte kapitlet eftersom hon inte var blygsam av sig och menade att om 

hon skulle låtsas vara blygsam, skulle det inte vara gudfruktigt beteende eftersom hon inte var 

sådan som person. Det skulle istället vara skenheligt av henne att göra så. Sedan gjorde hon 

en ny tolkning av kapitlet och tolkade det som att en muslimsk kvinna kan vara utåtgående på 

ett reserverat och återhållsamt sätt, vilket accepteras inom de islamiska normerna.16  

 

Blygsamheten kopplas till slöjan där en av kvinnorna berättar att när hon tog på sig slöjan i 

början var det obekvämt och hon skämdes. Hon ville inte bära den på grund av omgivningens 

fördomar som de hade om slöjan där hon fick höra att hon skulle se äldre ut och att hon inte 

skulle gifta sig eftersom ingen man skulle vilja ha henne på grund av att hennes skönhet 

skulle döljas. Med tiden lärde hon sig att bära slöjan ändå eftersom det är ett av kraven som 

står i Koranen. Utan slöjan hade hon i dagsläget känt sig obekväm, hävdar hon.17 I studien 

framkommer även svårigheter som kvinnorna mötte i arbetslivet, exempelvis samspelningen 

med manliga kollegor som de inte hade någon närmare relation till. Att samspela med män 

																																																								
13	Jouili	&	Amir-Moazami,	2006:	619.	
14	Mahmood,	2005:	155.	
15	Mahmood,	2005:	156.	
16	Ibid,:	156.	
17	Ibid,:	156.	
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som man inte har någon nära relation till anses inte vara gudfruktigt.18 Saba Mahmoods 

respondenter poängterar även betydelsen av den kroppsliga handlingen att bära slöjan eller att 

samspela med andra människor, däribland män och menar att den är en kritisk markör av 

gudfruktighet och även nödvändig för att träna sin gudfruktighet.19 Mahmoods respondenter 

berättar att betydelsen av slöjan innebär att självet ska strida mot lust och hålla sig borta från 

syndigt beteende så som att avstå från sexuella önskningar.20 Icke – muslimer har sett på 

slöjan som en våldsam och förtryckande symbol av muslimska kvinnor och Sabah Mahmood 

har chockerats över att hennes publik inte har ifrågasatt den riktiga betydelsen bakom slöjan 

utan tagit för givet att den skulle orsaka kvinnan undergivenhet och menar att slöjan är en 

produkt av kvinnors autonomi samt ett bevis på deras befrielse från ledningen som styr 

västerländska kulturkoder.21 

 

Lektorn och forskaren Pia Karlsson Minganti belyser formandet av en islamisk identitet i den 

svenska miljön i sin doktorsavhandling: Muslima. Islamisk väckelse och unga kvinnors 

förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Avhandlingen har fokuserat på nio kvinnors 

diskussioner om genus och omgivningens reaktioner kopplade till islam där syftet har varit att 

få en förståelse för kvinnornas möjligheter att agera som kvinnor, individer och medlemmar i 

religiösa minoritetsgrupper.22 I sin avhandling presenterar hon intressanta diskussioner som 

kvinnorna delat med sig av när det gäller den religiösa transformationen.  

 

Samtliga kvinnor i Mingantis doktorsavhandling är födda muslimer men blev praktiserande i 

samband med övergången till puberteten då deras egna intresse för islam väcktes. Innan de 

blev praktiserande muslimer levde de som vilka andra svenskar som helst där de klädde sig i 

korta kjolar, lyssnade på hiphopmusik och gick ut på diskotek med sina vänner.23 Det var 

främst deras föräldrar som först ville att de skulle lära sig mer om islam och därav blev de 

satta i en Koranskola och fick gå på en ungdomskurs. Majoriteten av respondenterna valde 

själva att gå på ungdomskursen dock var det en som tvingades att gå på den mot sin vilja. 

Anledningen till att hon blev tvingad till att gå kursen var för att hennes pappa hade en rädsla 

																																																								
18	Mahmood,	2005:	155.	
19	Ibid,:	158.	
20	Ibid,:	160.	
21	Ibid,:	195.	
22	Minganti,	2007:	267.	
23	Minganti,	2007:	70.	
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att hon skulle tappa sina rötter om hon inte gick på kursen. Dock medföljde Koranskolan och 

ungdomskursen konsekvenser för fadern eftersom det framkom en ny lära där som 

respondenten inte var bekant med sedan tidigare. Familjen hade exempelvis lärt henne att man 

måste göra vissa saker, medan det framkom i ungdomskursen att fallet inte är sådant. Ett 

exempel är giftermålet där hon hade lärt sig att familjen ska bestämma allt, vilket visade sig 

att detta enbart hade med traditionella uppfattningar att göra och ingenting med islam. I 

samband med detta hamnade kvinnorna i en ungdoms- och livskris där identiteten blev ett 

problem eftersom de inte visste vem de var och behövde finna sig själva. 24 

 

Majoriteten av respondenterna hamnade i en så kallad krissituation i samband med det 

svenska mötet där de fick utstå nedlåtande, aggressiva och kritiska kommentarer.25 De tog sig 

ur krisen genom en islamisk väckelse där en av respondenterna berättade att hon vände sig till 

moskén och integrerade med andra ungdomar och fick höra andras perspektiv på islam som 

hon inte stött på tidigare. I moskén skiljdes den ”rätta” islam från hennes familjs ”egna 

religion” som hon menar har blandats med hemlandets kultur. Därför anser Mingantis 

respondenter att kultur och religion bör särskiljas.26 

 

I Mingantis studie framkommer det även att kvinnorna ska utöva självdisciplin i en 

omgivning som inte är muslimsk när de praktiserar islam. Detta gör de när de avsätter tid för 

bön, bär kläder som avviker från det svenska samhällets normer, avstår från att äta griskött 

och fastar under ramadan. De letar ständigt efter kunskap om hur händelser och handlingar 

bör tolkas som halal och haram och är på det sättet i en ständig kamp mot jaget eftersom det 

finns många begär som de måste stå emot.27 När de behöver vägledning vänder de sig till 

islam och eftersom de får ta del av många andra människors ideologier återvänder de till 

islams ursprungliga texter och källor som finns i Koranen för att få rätt fakta.28 Vidare 

diskuteras kvinnornas rättigheter inom islam där kvinnorna berättar att kvinnan har mycket 

rättigheter i Koranen. Mannen och kvinnan är lika inför Gud men har olika rättigheter och 

plikter. Detta förstås som ett komplement där mannens ansvar är att försörja familjen och de 

kvinnliga släktingarna om de inte har någon annan som försörjer dem. Kvinnan behöver inte 

																																																								
24	Minganti,	2007:	71.	
25	Ibid,:	58.	
26	Ibid,:	63.	
27	Ibid,:	66.	
28	Ibid,:	74.	
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arbeta om hon inte vill, dock är det inte förbjudet. Hennes pengar som hon tjänar behöver hon 

inte delge mannen, vilket resulterar i att kvinnan har mer fördelar än mannen ekonomiskt.29  

 

I Mingantis studie framkommer det även att hennes respondenter upplever att islam framställs 

negativt i framförallt massmedia där islam gestaltas som en kvinnoförtryckande religion där 

männen misshandlar kvinnorna.30 Vidare diskuterar respondenterna de fördomar som icke – 

muslimer har i Sverige och menar att många anser att muslimska kvinnor som bär slöja har 

blivit påtvingade till det. Mingantis respondenter anser att detta inte överensstämmer med den 

islamiska läran eftersom läran lär ut att det är skamligt att en man tvingar på en kvinna sjalen 

eftersom det förhindrar kvinnans gudfruktighet.31 De intervjuade kvinnorna vill ta bort 

uppfattningen att kvinnan i islam är förtryckt och de har svårt att känna igen sig i de 

stereotypiska beskrivningarna där de framställs som förtryckta offer. Respondenterna 

definierar sig som vilka andra normala människor som helst.32 

 

Jonas Otterbeck presenterar i sin studie Samtidsislam: unga muslimer i Malmö och 

Köpenhamn nio unga vuxnas personliga erfarenheter av hur det är att vara muslim och deras 

syn på islam i Malmö och Köpenhamn. Syftet med hans studie är att sätta den dominerande 

gestaltningen av muslimer i Sverige och Danmark i kontrast till en del av den muslimska 

befolkningens erfarenheter som inte känner igen sig i de dominerande framställningarna. 

Hans avsikt med studien är att låta andra ta del av de tankar som dessa muslimer har och hans 

förhoppning är att förståelsen av vad det innebär att vara en svensk och dansk muslim 

utvecklas och blir större.33  

 

De nio unga vuxna som Otterbeck intervjuade är inga praktiserande muslimer. Sex av nio äter 

inte griskött, ingen bär islamiska kläder till vardags, däremot bär två av tjejerna en sjal när de 

åker till sitt hemland Pakistan. Sjalen bär de på grund av att de anser att det är vackert samt att 

normen i Pakistan är att kvinnor bär sjal och de vill ta seden dit de kommer och passa in i 

samhället. Anledningen till att tre av dem äter griskött är för att de vill passa in i det svenska 

																																																								
29	Minganti,	2007:	85.	
30	Ibid,:	89.	
31	Ibid,:	241.	
32	Ibid,:	269.	
33	Otterbeck,	2010:	14-15.	
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samhället eftersom Sverige är ett kristet land. Därför firar en del av de nio unga vuxna den 

kristna högtiden julen, då Jesus föddes enligt den kristna tron.34 

 

I studien diskuteras fördomar som de unga vuxna har bemött. De har bland annat fått höra att 

muslimska killar är våldsamma och terrorister och att muslimska kvinnor är förtryckta, 

osjälvständiga som inte har en egen vilja.35 Fördomarna har ofta förekommit i skolan då deras 

icke – muslimska kamrater har ställt kritiska frågor till dem om deras levnadssätt och val de 

gör i livet. De unga vuxna har då upplevt att de ständigt måste försvara och förklara sitt 

beteende.36 De negativa stereotyperna kopplar de intervjuade till media och anser att det är 

media som bär ansvaret för islams dåliga rykte. De är medvetna om att det sker 

våldsgärningar i islams namn, dock anser de att islam inte är en våldsrelaterad religion och 

skulle inte tillåta den typen av våldsgärningar.37  

 

Otterbeck menar att religion och religiös identitet är föränderliga över tid. Det går att anta att 

religiösa experters tolkningar är genomtänkta och mer inflytelserika men det behöver inte 

innebära att det är tillräckligt för att tolkningen ska ses som islam. Det förekommer skillnader 

i hur en och samma ritual förstås, vilka kan bero på individuella faktorer men även kön, klass, 

ålder, utbildning och andra strukturella faktorer. På grund av detta, menar Otterbeck, att det 

inte går att se på en enhetlig ordnande islam. Dock finns det en stegvis sammansatt kunskap 

som kan kallas islam som många följer där de utvecklar en ambition att påverka andra.38 

 

2.1 Centrala	begrepp	
I detta avsnitt förklaras begrepp som framkommit i tidigare forskning samt i 

undersökningsdelen. Begreppen är relevanta att känna till för att få en bättre förståelse för 

studien. Det förekommer både emiska och etiska begrepp. Med emiska begrepp menas att de 

är kulturspecifika. Ur en emisk synvinkel ser man kulturen inifrån och beskriver den på ett 

sätt som är vanligt för invånarna att känna igen och uppfatta korrekt. De etiska begreppen är 

oberoende av kultur och utifrån dess perspektiv ses kulturen utifrån. Ordet ska dock inte 

förväxlas med det etiska konceptet, etisk.39 

																																																								
34	Otterbeck,	2010:	52.	
35	Ibid,:	129.	
36	Ibid,:	149-150.	
37	Ibid,:	129.	
38	Ibid,:	12-13.	
39	Emisk	og	etisk.	Wikipedia.	2018.	
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Etiska begrepp 

Aktörskap framkommer i Pia Karlsson Mingantis doktorsavhandling som presenteras i 

tidigare forskning. Med aktörskap menas att individer ska erkännas som aktörer i betydelsen 

att de ska erkännas som oberoende, rationella och moderna individer samt medborgare. 

Aktörskap är även förknippat med de värden som uttrycks i grundläggande element i livet. 

Sådana värden är möjligheten att använda och utveckla förmågor och därtill ge uttryck för 

egna erfarenheter.40 Med detta menas att aktörer som utför handlingar är kapabla att agera av 

sig själva. Muslimska hijabbärande kvinnors aktörskap ifrågasätts då någon påstår att hon är 

tvungen att bära hijaben (slöjan) då hennes man har tvingat henne att göra det.  Ordet 

autonomi är synonymt med självständighet. Med detta menas att individer har en egen 

självbestämmanderätt. Ordet framkommer i tidigare forskning.41 

 

Emiska begrepp 

Begreppet religiös framkommer i undersökningsdelen och innebär att en person är starkt 

engagerad i en religion, vilket i detta fallet är islam.42 Att vara religiös och följa en religions 

seder kan åtskiljas från ett lands eller ett samhälles kultur, vilket framkommer i 

respondenternas uttalanden i föreliggande studie. Både religion och kultur är ett levnadssätt 

dock skiljs dem åt i den bemärkelsen att kultur innebär att sociala levnadsmönster överförs. 

Det är själva levnadssättet hos ett helt samhälle där seder, kläder, ritualer, normer och lagar är 

samma för alla individer och dessa överförs från en generation till en annan.43 Det eftersträvas 

ofta att kulturen överförs till nästa generation, det vill säga i släktledet där individerna är av 

samma art för att inte dess traditioner ska dö ut.44 I Pia Karlsson Mingantis studie som 

framkommer i tidigare forskning används orden haram och halal. Dessa ord har hennes 

respondenter översatt till tillåtna och otillåtna handlingar och menar att handlingarna ska 

överföras till nästa generation för att de ska hålla sig inom de givna ramarna.45 Anledningen 

till att dessa handlingar ska föras vidare är för att den efterkommande generationen inom 

																																																								
40	Minganti,	2007:	28.	
41	Autonomi,	Nationalencyklopedin,	2018.	
42	Religiös.	Nationalencyklopedin.	2017.		
43	Kultur.	Wikipedia.	2017.		
44	Generation.	Nationalencyklopedin.	2017.	
45	Minganti,	2007:	66.	
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islam ska få mycket kunskap för att de ska kunna vara gudfruktiga i den bemärkelsen att de 

ska följa Guds bud som står i Koranen och Sunna.46  

  

																																																								
46	Gudfruktig.	Nationalencyklopedin.	2017.		
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3. Undersökning	
I detta avsnitt presenteras de respondenter som varit delaktiga i denna studie samt intervjuerna 

med dem. Först ges en kort beskrivning av varje kvinna samt om intervjun var muntlig eller 

skriftlig. 

 

Noora	
Noora är en 30 – årig kvinna som bor i en medelstor stad nära Jönköping. Hon är född i 

Irakiska Kurdistan och kom till Sverige år 1999 och arbetar som fritidspedagog idag. Hennes 

familj består av hennes man, mamma, pappa och sex syskon. Intervjun med Noora var en av 

de två som skedde via Facebook. 

 

Nooras religiositet 

Noora är uppvuxen i en muslimsk familj där endast hennes mamma och hennes man är 

religiöst praktiserande muslimer på det sättet att de följer islams fem pelare. De fem pelarna 

är trosbekännelsen, fastan, allmosan, bönen fem gånger om dagen och vallfärden till Mecka. 

Hon försöker följa detta så gott det går, dock har hon inte genomfört vallfärden till Mecka än.  

Noora beskriver att islam är en befrielse från allting och att hon har fått svar på vad som är 

meningen med livet. ”Att vara muslim är som att vara en fisk i vattnet – utan vattnet lever inte 

fisken, likaså är jag ingenting utan Gud.” 

 

Det var nyligen som Noora tog på sig hijab och anledningen till att hon har väntat länge med 

att ta på den är för att hon har haft en rädsla för vad andra skulle tycka och tänka om den. 

Hennes vilja att uppfylla Koranens önskan, vilken är sådan att kvinnan bör täcka håret var 

dock starkare än hennes rädsla för vad andra tyckte. Därför började hon att bära hijab. Hennes 

rädsla grundar sig i att Sverige är ett land där majoriteten av befolkningen är icke – muslimer 

och att många människor är fördomsfulla när det gäller islam. Detta har bland annat visat sig 

på hennes arbetsplats då underliga frågor har uppstått om hennes religiositet. Hon har upplevt 

att frågorna har framställts på ett fördomsfullt sätt som indikerar på att hon skulle vara 

nedtryckt av bland annat sin man. Dessa frågor har varit besvärliga för henne att besvara 

eftersom de är av kränkande karaktär.  

 

 

 

 



	 17	

Religionen och samhället 

Noora menar att samhället har gestaltat en stereotypisk bild av den muslimska kvinnan där 

hon framställs vara förtryckt och att hon inte har en egen vilja utan blir istället tvingad till att 

utföra en del saker, som att exempelvis ta på sig slöjan. Noora konstaterar att dessa fördomar 

inte stämmer då kvinnan har samma rättigheter som männen inom islam. ”Kvinnan är en 

värdefull varelse och Gud har sänt henne en hel sura i Koranen som heter: Kvinna”. Noora 

hänvisar till Koranen där det framkommer att kvinnan är helig och är halva samhället.  

 

Noora påstår att det förekommer förtryck av kvinnor men menar att förtrycket grundar i själva 

kulturen och har ingenting med islam att göra. I hennes hemland Kurdistan är majoriteten av 

befolkningen muslimer och vissa kvinnor blir förtryckta men det är inte islam som förtrycker 

kvinnorna menar hon, det är istället kulturen som gör det. Hon jämför Kurdistan med Sverige 

och upplever att Sverige är ett land där kvinnan har rättigheter, vilket skiljer sig åt från 

Kurdistan. Majoriteten av den svenska befolkningen har dessutom kunskap om dessa 

kvinnorättigheter, vilket inte framkommer på samma sätt i Kurdistan.  

 

Vidare under intervjun diskuterades vad hon anser är anledningen till att islam blivit gestaltat 

på ett negativt sätt. Hon anser att det beror på de framväxande fördomarna som finns i 

samhället men även att det beror på en maktfaktor som högpositionerade människor har som 

de sedan kan använda i media bland annat. Den här framställda bilden av islam önskar Noora 

ska förändras och att det svenska samhället inte ser muslimska kvinnor som nedtryckta utan 

istället att muslimska kvinnor har sin frihet och får ta egna beslut om sina liv. 

 

Aida	
Aida är 32 år gammal och kommer från en stad i Östergötland med cirka 140 000 invånare. 

Hon är född i Sverige och pluggar för närvarande till fritidspedagog. Hon är en frånskild 

ensamstående mamma som har två barn på åtta och tio år. Aida är den andra respondenten 

vars intervju skedde via Facebook. 

 

Aidas religiositet 

Aida kommer ursprungligen från en kristen grekisk ortodox kontext men hennes familj 

konverterade till islam när hon var 10 år gammal. Orsaken till att de konverterade till islam 

har hon ett svagt minne av men deras diskussioner i hemmet handlade mycket om Gud och 

ödet. Hennes mamma förstod sig inte på treenigheten i den kristna tron och familjen ansåg att 



	 18	

det inte är mycket som skiljer islam från den kristna grekiskt ortodoxa kontexten. Resterande 

av hennes släkt är mer eller mindre fortfarande grekiskt ortodoxa kristna med inslag från 

Buddhism, naturalism, New Age och ateism och är väldigt accepterande till andra religioner. 

 

När Aida beskriver innebörden av att vara muslim förklarar hon att det innebär att 

implementera sina beslut på ett etiskt plan där människan alltid försöker göra sitt bästa 

samtidigt som människan har friheten att acceptera sådant som inte går att påverka. Det 

innebär också att alltid sträva efter att behandla andra som man själv vill bli behandlad, att 

inte ljuga eller stjäla och att alltid önska gott till sin nästa.  

 

Religionen och samhället 

Aida är en praktiserande muslim som följer de fem pelarna i islam. Hon har haft slöja på sig 

sedan tonåren då hon var 15–16 år gammal. Anledningen till att hon tog på sig slöjan var för 

att hon var arg på samhället och det var först senare som den religiösa biten kom. Hon 

experimenterade mycket som tonåring och insåg att hennes val att bära slöja inte gillades 

utifrån lärares, vänners och okända människors reaktioner. Hennes klädsel och integritet 

ogillades och det uppstod rasism, sexism, m.m. vilket fick henne att möta hårt mot hårt och då 

beslutade hon sig för att göra vad hon vill.  Hon upplevde många nedvärderande kommentarer 

om att hon skulle vara ful, förtryckt, farlig, terrorist och att hon inte hade en egen vilja.  

Människorna i hennes omgivning blev elaka och oförskämda och hon har stått ut med både 

hot och hat under de åren som hon burit slöja. Hon anser att hatet grundar sig i ett kolonialt 

tänk där hon som muslimsk kvinna kan behandlas hur som helst och att mänskligheten 

berövas per automatik när en individ utmärker sig med sin klädsel. Hon anser att fördomarna 

och hatet mot muslimer har framväxt på grund av islams historia och de patriarkala 

strukturerna som styr normerna men hon har ändå hopp om att fler människor börjar förstå de 

sanna orsakerna bakom slöjan och islam som ideologi. Hon anser att genom att muslimer blir 

sedda som underliga kan deras rättigheter, resurser och annat berövas på grund av att 

muslimer uppfattas som något annat än mänskliga.  

 

Aida beskriver att hennes upplevelser har gjort henne mer aktsam samtidigt som de har givit 

henne en enorm styrka kring det hon tror på och står för. Hon anser att utbildning kan bota 

hatet och att muslimer måste släppas in i beslutsfattande poster så som exempelvis 

utbildningsdepartementet för att muslimer ska få möjligheten att visa en mer sann bild av sig 

själva. Hon håller med Tünde Puskas och Polly Björk Willen, vilka är universitetslektorer på 
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Linköpings universitet som menar att en stark integration endast händer om båda parter möts 

på lika villkor. 

 

Vidare anser Aida att muslimska kvinnor blir förtryckta av majoritetssamhället och att 

muslimska kvinnor ska ha lika mycket rättigheter som andra icke – muslimska kvinnor 

eftersom alla är lika inför lagen. Det ska inte spela någon roll att hon som muslim är mer 

synlig i samhället på grund av hennes slöja och öppet visar det som hon starkt tror på. Hennes 

önskan är att samhället ska se på muslimska kvinnor utifrån de individer och människor som 

de är och inte utifrån fördomarna och de förutfattade meningar som finns. 

 

Hanna		
Hanna är en 20 – årig tjej som bor i närheten av Jönköping som ville ställa upp på att träffas 

för en intervju. Vi träffades på stadsbiblioteket i Jönköping där vi satte oss i ett avskilt hörn 

och jag började med att presentera mig själv och berätta syftet med denna uppsats. Därefter 

presenterade Hanna sig och berättade först en kort om henne och hennes liv, där det framkom 

att Hanna konverterade till islam från kristendomen för fyra år sedan och att hon har en son på 

2,5 år och är gift med en man från Somalia sedan fem år tillbaka.  

 

Hannas religiositet 

Innan Hanna konverterade till islam var hon inte troende på något sätt men har alltid vetat att 

det ska finnas något större. Genom islam fann hon sanningen om livet och tron på att något 

större fanns, vilket var anledningen till att hon konverterade till religionen. Hennes intresse 

för religion har varit stort sedan hon var yngre och hennes umgängeskrets bestod av muslimer 

som delade med sig fakta om religionen till henne. Hon hade många frågor om islam och de 

svaren hon fick gjorde att hon kände sig övertygad över att hon fann den rätta religionen.  

 

För henne innebär det allt att vara muslim, det är hela livet och hon skulle känna sig tom utan 

religionen. Hon beskriver att hon har en strukturerad vardag där hon ber fem gånger om 

dagen, vilket är något som hon brukar se fram emot och tänka på. 

 

När hon berättade för sin familj att hon skulle konvertera till islam var det svårt i början då 

hennes förvandling skedde snabbt. På grund av att hon inte ville chockera familjen gång på 

gång valde hon att göra alla steg på en och samma gång. Stegen innebar att hon sade 

trosbekännelsen och valde att ta på sig en niqab direkt. Niqab är en slöja där enbart ögonen 
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syns och Hanna ansåg att det var ett vackert klädesplagg och hade viljan att bära niqab. 

Däremot var det många i hennes familj som var emot den. När hon sedan blev gravid valde 

hon att visa sitt ansikte av olika anledningar och började använda hijab istället för niqab. Det 

tog cirka tre år för hennes mamma att smälta detta och mamman har varit orolig för Hanna 

samt själv haft fördomar om islam. Mammans fördomar grundade sig på medias stereotypiska 

framställningar av islam. Nu har familjen accepterat henne men vissa av hennes syskon har 

fortfarande fördomsfulla tankar om religionen. 

 

Religionen och samhället 

Hanna är en person som inte bryr sig om vad andra tycker och tänker om henne, därav märker 

hon inte vad som händer runt om henne. Det brukar vara hennes vänner som uppmärksammar 

när någon säger nedvärderande kommentarer och tittar underligt på henne, dock 

uppmärksammar hon inte sådant eftersom hon har valt att vara stark i sig själv och bortse från 

sådana reaktioner just på grund av att samhället är hårt mot muslimer idag. 

 

”Samhället är väldigt dömande och är man inte som andra i samhället så ska man inte visa sig 

ute.” Hanna har stött på folk på offentliga platser som har ifrågasatt hennes val till att bära 

slöja och menat att hon borde ta av den eftersom hon inte ska skämmas för vem hon är. Detta 

har hon tolkat som att de människorna har ansett att hon inte har en egen vilja.  

 

Hanna hävdar att fördomar som framkommer om muslimer bygger på okunskap om 

religionen och att människor är rädda för muslimer eftersom det finns de som definierar sig 

som muslimer men skapar problem för andra. Hon tar IS-anhängare som exempel och 

beskriver IS som en sekt som skrämt livet ur folk och berättar att de har fått många människor 

att tro att alla muslimer i världen är likadana. Slutsatsen som hon drar är att detta har gjort att 

muslimer som inte är IS–anhängare inte har någon chans att försvara sig och berätta för 

omvärlden att islam inte är IS. Vidare menar hon att det finns människor som kallar sig för 

muslimer men som har gått emot islam utan att veta om det, vilket förstör för andra muslimer.  

 

Hanna menar även att det finns muslimer med okunskap som försöker lära ut islam. Dessa 

personer har gestaltat islam på ett negativt sätt där de bland annat har framlagt att kvinnan är 

tvungen att gå i heltäckande kläder och bära slöja, vilket inte stämmer. Hanna berättar att det 

står i Koranen att en kvinna bör täcka sitt hår och behag men inte att hon måste. Hon menar 

att det handlar om att människor gör olika tolkningar och att det är naturligt att tolka saker 
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och ting olika. Om tre personer läser en text på Internet, kommer de att tolka texten på tre 

olika sätt. Därför menar hon att det är viktigt att återgå till ursprungskällan för att ifrågasätta 

varför vissa domar finns och hur de kommit till. Det är endast på det sättet som visdomen 

kommer fram.  

Inom Islam är kvinnan värd så mycket att när hon blir mamma ska tas tre gånger 

före pappan eftersom det är mamman som bär barnet i magen, ammar och tröstar 

barnet. Hon gör mer för barnen än vad pappan gör och därför ska hon tas tre gånger 

före. Detta handlar om respekten för sin mamma och att kvinnan ska respekteras 

tre gånger mer än en man. Kvinnan har en sådan position inom islam att hon ska 

behandlas bättre än någon annan. 

 

Hanna menar att kvinnan islam är mycket upphöjd och respekterad. Hanna jämför den 

muslimska kvinnan med samhällsidealet i Sverige och bedömer att de muslimska kvinnorna 

har mer respekt än andra. Hon berättar vidare att samhället har uppfattat den muslimska 

kvinnan på fel sätt eftersom samhällets ideal är att en människa ska vara fri och ha en egen 

vilja, dock kan de inte tänka tvärtom, att den muslimska kvinnans vilja är att täcka håret och 

bära heltäckande kläder. Hon bedömer att detta grundar sig i samhällets normer där 

majoriteten av kvinnorna går i shorts och linne. Som muslimsk kvinna kan hon acceptera den 

viljan medan hon själv inte blir accepterad för sitt klädval på grund av hur normen i samhället 

ser ut.  

 

De muslimska kvinnorna blir särbehandlade i det svenska samhället, vilket brukar visa sig på 

arbetsplatser och andra offentliga platser enbart på grund av deras klädsel. Utifrån Hannas 

egna erfarenhet berättar hon om en gång då hon befann sig på centralstationen och två vakter 

blev misstänksamma på henne. Dessutom har hon och många av hennes bekanta muslimska 

vänner blivit felbehandlade inom vården och dylikt.  

 

Hanna upplever att alla människor står olika i livet och berättar att hon brukar tänka att 

människor som tror att muslimska kvinnor är förtryckta bemöter de muslimska kvinnorna på 

ett dåligt sätt. Hon hävdar att det är samhällets omgivning som förtrycker muslimska kvinnor, 

inte religionen. 

Om du tror att jag är förtryckt, varför ger du inte mig ett leende då? På så sätt hade 

de kunnat vända på det och ta hand om personen som de anser är förtryckt och 

förgylla ens dag. Alla människor borde få en chans.  
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Mia	
Mia är en 25 – årig kvinna som bor i en stad i Småland med sin man och sitt barn. Vi träffades 

över en intervju på Espresso House i hennes stad där vi tog en fika och började diskutera 

islam och samhällets syn på muslimska kvinnor. Mia berättade att hon tidigare hette Christina 

men bytte namn till Mia när hon konverterade till islam då hon inte identifierade sig med 

namnets betydelse – ”den kristna”. Hon blev muslim år 2012 och för tillfället är hon 

mammaledig men har planer på att börja studera så småningom. 

 

Mias religiositet 

Mias intresse för islam började i tonåren då hon var 13 år gammal. Det som fascinerade henne 

var kvinnor med slöja och så småningom började hon att läsa om islam på olika Internetsidor 

som muslimska kvinnor drev. Med tiden började hon att ifrågasätta den kristna tron som hon 

är uppvuxen med. Allt islam stod för kändes rätt för henne men hon varken vågade eller var 

tillåten att konvertera. Hennes intresse fanns ständigt där ända till efter hennes student då hon 

valde att konvertera och komma ut med det som hon starkt tror på och står för. Hennes 

mamma reagerade starkt på detta då hon kommer från en kristen troende familj där hennes 

äldsta syster dessutom är präst. Familjen hade krav på att Mia skulle följa den kristna tron där 

hon bland annat skulle konfirmera sig och hon var alltid aktiv i kyrkan. Trots allt detta 

ifrågasatte hon den kristna tron och kunde inte tro på den till 100%. Hon har alltid trott på 

Gud men inte som kristendomens framställning, att Jesus skulle vara Guds son. När hon sedan 

tog steget att konvertera, bemöttes hennes vilja på ett bra sätt eftersom det var något hon ville 

göra länge och familjen var förberedd på att detta skulle ske en dag. Dock fanns en rädsla 

bland familjen då de trodde att hon skulle förändras helt och än idag har inte hennes äldsta 

syster förenats helt med tanken att Mia blivit muslim.  

 

Att vara muslim beskriver Mia som att livet är komplett där islam är hennes vägvisare som 

givit henne svar på meningen med livet. Det som drog henne till att bli muslim var kvinnans 

status inom islam. Kvinnan är högt värderad och respekterad inom religionen. Hon är lika 

mycket värd inför Gud som en man, dock är de skapade olika och därför har de olika 

förutsättningar och uppgifter i livet. ”Det jag älskar mest med att vara en muslimsk kvinna är 

hur högt värderad kvinnan är som mamma och att paradiset ligger under moderns fötter.”  
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Religionen och samhället 

Mia har aldrig upplevt förtryck på sättet som media gestaltar den, exempelvis att det 

framkommer tvång inom islam där kvinnan ska lyda mannen och inte har en egen vilja. 

Däremot upplever hon att hon och andra muslimska kvinnor blir förtryckta av icke – 

muslimer då de har fördomar om att de är svaga, hjärntvättade kvinnor utan egen 

självbestämmanderätt. Hon blir kränkt när en del människor tar för givet att hon är tvungen att 

bära slöja och att hon blev muslim för en mans skull, utan att fråga henne. Mia berättar att hon 

blev muslim långt innan hon träffade sin man som också är muslim från Algeriet. 

 

Under de åren som hon burit slöja har hon själv inte upplevt många hinder, dock känner hon 

muslimska kvinnor som har upplevt hinder på sina arbetsplatser då de inte har fått samma 

förutsättningar till att få ett arbete. De har även blivit diskriminerade hos myndigheter och 

sjukvård på grund av deras hijab. Hon har däremot upplevt att en del människor som har 

träffat henne har haft förutfattade meningar om henne. När de sedan har lärt känna henne har 

de märkt att hon är som vilken annan vanlig tjej som helst. 

 

Även Mia, som de föregående kvinnorna, kopplar fördomarna till media och kultur och menar 

att media har en lång historia av att svartmåla muslimer, vilket är inrotat i folk. Det 

framkommer mycket förtryck av kvinnor inom vissa kulturer, även bland muslimer. Vidare 

berättar hon att många följer sin kultur mer än vad islam säger då många är påverkade av sin 

kultur även om de inte är medvetna om det. Detta bedömer hon vara en förväxling mellan 

religion och samhällets normer.  

Det kan vara saker som man har gjort i generationer i tron att det är något religiöst 

fastän att det inte är det. Ett exempel är kvinnlig könsstympning som rättfärdigas 

genom religionen, fastän att det absolut inte är tillåtet inom islam. 

 

Hon bedömer att det är viktigt att alla människor ska stå på sig och veta sin rätt och att det är 

viktigt att den som känner sig diskriminerad anmäler det på grund av att mörkertalet är stort 

idag. I efterhand har Mia fått veta av folk i hennes omgivning att de tog för givet att hon blev 

muslim för att hon gifte sig med en muslimsk man. De trodde inte att hon hade humor och 

antog att hon ständigt var seriös och religiös, att hennes man inte tillåter henne att arbeta eller 

köra bil och att det är han som tvingar henne att bära slöja. Detta stämmer inte och hon vill att 

samhället ska se henne och andra muslimska kvinnor som vilken annan vanlig kvinna som 

helst.  
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Istället för att anta saker om muslimska kvinnor och muslimer generellt, bör alla 

ställa frågor som är intressanta för dem att veta. På så sätt får de sanna svar och då 

kan förhoppningsvis många fördomar försvinna.  

 

Alma	
Alma är 28 år gammal och kommer från en stad i södra Småland. Ursprungligen kommer hon 

från Bosnien och kom till Sverige med sina föräldrar och tre syskon när hon var cirka fyra år 

gammal. Idag bor hon tillsammans med sin man och två barn på tre och ett år. Även jag och 

hon träffades över en fika på Espresso House i staden där hon bor. 

 

Almas religiositet 

Alma är uppvuxen i en muslimsk troende familj, dock inte praktiserande på det sättet att de 

ber fem gånger om dagen eller att kvinnorna i familjen bär hijab. Det är endast några enstaka i 

hennes släkt som är praktiserande muslimer och endast två kvinnor i släkten bär slöja och har 

vallfärdat till Mecka. Alma definierar sig som troende, aktiv muslim då hon anser att det finns 

något större väsen som heter Gud och att hon brukar fasta vid ramadan, ge allmosor, kan säga 

trosbekännelsen och be böner. Hon har ännu inte tagit beslutet att bära hijab vilket beror på att 

det svenska samhället är dömande och hon har en rädsla att hijaben skulle bli ett hinder för 

henne i livet. 

 

Hon berättar om sina egna erfarenheter då hon upplevt hinder med att börja bära slöja. När 

hon var 16 år studerade hon på gymnasiet och arbetade samtidigt i en mataffär. Hon brukade 

spendera mycket tid med praktiserande muslimer och fick en vilja att börja bära hijab och lära 

sig att be på ett korrekt sätt. När hennes chef fick veta detta, sade han åt henne att det enligt 

deras klädkod inte var tillåtet att använda huvudduk. Det innebar att hon skulle bli av med 

arbetet om hon bröt mot klädkoden, vilket hon inte ville skulle ske och gjorde beslutet att inte 

använda hijab. 

Jag var så ung då att jag inte förstod att det var en diskriminering mot inte enbart 

mig, men mot alla muslimer. Jag ville dock ha kvar arbetet för att det var min säkra 

framtid efter studenten. Jag visste att jag skulle ha kvar det arbetet efter studenten 

och därför lät jag drivet till att bli en praktiserande muslimsk kvinna försvinna. 

 

Alma berättar att hon inte följer islams fem pelare fullt ut, däremot brukar hon fasta 

under fastemånaden ramadan, ge allmosor, avstår från att äta griskött och har valt att 
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utföra muslimska gärningar så som omskärelse på sin son. När hon börjar prata om 

temat omskärelse berättar hon att det har varit ett diskuterat ämne i Sverige. En del 

människor har ansett att ingreppet är omänskligt och att barnet skulle lida av 

ingreppet. Hon påstår att de människorna inte förstår varför muslimer väljer att 

omskära sina söner och konstaterar att det är på grund av hygienen eftersom det 

samlas smuts och bakterier på det intima området. Därför, anser hon att omskärelsen 

endast gynnar pojkar. Hon bedömer att det idag finns duktiga läkare och medicin 

som gör att pojkarna inte känner något vid ingreppet och menar att ingen hade velat 

att ens egna barn lider och därför förstår hon inte varför en del människor anser att 

omskärelse är något omänskligt. 

 

Religionen och samhället 

Alma har bevittnat många fördomar som människor i hennes omgivning har haft om 

muslimer. Hon har alltid försökt att försvara muslimer genom att förklara att muslimer inte är 

sådana som majoriteten av samhället har uppfattat dem, däremot har det inte alltid hjälpt. 

Fördomarna har dessutom gjort att hon inte vågar berätta att hon är muslim i vissa situationer 

och väljer istället att inte uttala sig om sin religiositet. Hon tror att hon inte skulle bli 

accepterad i samhället om hon började bära slöja. Hon hävdar att slöjan bland annat hade 

försvårat arbetssökandet för henne och att hon hade fått stå ut med mycket hot och hat, som 

många andra i hennes umgängeskrets. Det är något som hade påverkat inte bara henne utan 

hela hennes familj och framförallt hennes barn, vilket hon inte vill ska ske. 

 

Hon har många gånger fått höra att islam är en kvinnoförtryckande religion och att kvinnor 

med slöja är tvingade till att bära slöja, att kvinnan måste lyda sin man, att majoriteten av 

muslimer är terrorister och att kvinnor blir bortgifta mot sin vilja. Så är det inte i verkligheten, 

menar hon och tillägger att det är lätt att förväxla religion med kultur. Ett exempel som hon 

ger på detta är att varje land har sina egna traditioner och kultur. När ett lands befolkning 

möter ett annat lands befolkning är det en självklarhet att det blir kulturkrockar eftersom de 

inte är vana vid de traditionerna och kulturerna som de möter. Islam är densamma i alla 

länder, dock kan islam tolkas olika, menar Alma. Därför är det viktigt att återgå till 

ursprungskällan för att få svar på vad som är rätt agerande och inte.  
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Alma berättar att det brukar förekomma kulturkrockar när hon åker till sin mammas 

by i forna Jugoslavien. 

Där brukar kvinnorna sköta hushållet och ofta ha en lägre status än männen. Än 

idag brukar de titta om kvinnan är ren, det vill säga om hon är oskuld. Detta kollas 

under första bröllopsnatten, om kvinnan har blött. Dock gör inte de detta på grund 

av religionen, de gör det för att kulturen är sådan. Om en tjej har pratat och umgåtts 

med killar offentligt, anses hon vara en dålig tjej och då kanske ingen vill gifta sig 

med henne. De är kvar i ett gammalt tänk och har inte kommit lika långt som i 

Sverige. I Sverige är det idag ovanligt att en tjej är oskuld och träffar man på någon 

som är det vid 25 – årsåldern så ifrågasätter man varför hon valt att vänta så länge. 

Alla har dock en fri vilja att göra som de själva vill. 
 

Alma berättar om att hon själv bröt mot normerna som finns bland hennes släkt. Majoriteten 

av de som har ingått i ett äktenskap flyttade ihop med varandra efter vigseln, men Alma 

flyttade ihop med sin nuvarande man för åtta år sedan och levde endast som sambo med 

honom i fyra år. Detta ansågs vara fel av många av hennes släkt, eftersom ingen annan har 

gjort något sådant tidigare. Så småningom gifte de sig sedan hos en imam för att det betydde 

mycket för Alma eftersom hon tror på Gud och ett paradis efter döden. 

 

Vidare diskuterades fördomar som förekommer i samhället och Alma berättade att  hon antar 

att fördomarna om islam har växt allt mer på grund av att media gestaltar islam som en dålig 

religion. Även hon började prata om IS och beskrev IS som en terroristisk organisation med 

anhängare som hävdar sig vara muslimer som tar livet av folk. Detta, menar hon, har gjort att 

omvärlden har fått se en negativ bild av islam, istället för en positiv. Hon hänvisar till 

Koranen och menar att sanningen om islam framkommer i den, vilket är att religionen är 

fredlig där man alltid ska önska gott till sin nästa och därför är IS inte islam. 
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4. Diskussion	och	slutsats	
Uppsatsens syfte har varit att visa vilken roll respondenterna för föreliggande studie har inom 

islam samt hur de uppfattar att de bemöts i det svenska samhället av bland annat icke – 

muslimer.    

 

De beskrivningar som samtliga respondenterna har gett av sina upplevelser har inte skiljt sig 

åt mycket vad gäller deras religiositet samt hur de upplevt att de bemöts i det svenska 

samhället. Den enda av kvinnorna som skiljer sig åt är Alma på grund av att hon inte är 

praktiserande på samma sätt som de andra fyra respondenterna. Samtliga kvinnor är religiösa 

på det sättet att de tror på något större, vilket är Gud . Samtliga strävar efter att följa islams 

fem pelare som innebär att de fastar under fastemånaden ramadan, ber fem gånger om dagen, 

ger allmosor, säger trosbekännelsen samt strävar efter att vallfärda till den heliga platsen 

Mecka. Alma följer de fem pelarna så gott det går, dock ber hon inte fem gånger om dagen 

men hon kan däremot bönerna. Hon är även den enda av de fem respondenterna som gjort 

valet att inte bära hijab.  

 

Almas val att inte bära hijab grundar sig på en rädsla som hon har, vilket är att hon inte skulle 

bli accepterad i samhället och att hijaben skulle vara ett hinder för hennes liv. Detta grundar 

hon på att det svenska samhällets normer inte inkluderar kvinnor som bär hijab samt på 

omgivningens fördomar om muslimska kvinnor. Därför har hon inte heller alltid varit öppen 

med att berätta att hon är en troende muslim eftersom hon varit rädd för omgivningens tycke. 

 

Samhällets syn på kvinnorna har präglat respondenternas liv. De har fått utstå både hot och 

hat på grund av att de är muslimer. Samtliga har upplevt kränkningar på olika sätt. De har fått 

höra att de är terrorister, att de är förtryckta, inte har en egen vilja och är tvingade till att bland 

annat bära slöja, vilket majoriteten av fördomarna grundar sig på. Dessa fördomar har bland 

annat varit Aidas anledning till att hon började bära slöjan under sin tonårsperiod. Som 

framkommer i undersökningen då hon berättar att det var hennes ilska mot samhället och 

hennes lärares fördomar om muslimer som drev henne till att börja bära hijab. Med detta ville 

Aida visa på att hon hade en autonomi, alltså en egen vilja som inte hade något med begär, 

auktoritet och traditioner att göra. Hon ville bryta mot samhällets normer. Det var först senare 

som den religiösa biten kom. 
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Samtliga respondenter anser att kvinnan inom islam är en fri varelse som inte är förtryckt och 

menar att hon är högt uppskattad och respekterad. Med detta som anledning, gjorde två av 

respondenterna valet att konvertera till islam. Dock har många i deras omgivning ansett att de 

har konverterat på grund av att deras män tvingat dem till att konvertera eftersom bådas män 

härstammar från en muslimsk bakgrund.  

 

Samtliga av de kvinnliga respondenterna jämförde religion med kultur och menade att dessa 

två begrepp åtskiljs. De beskriver att skillnaden är att islam bör vara lika i alla länder, men att 

ett samhälles kultur och tradition skiljs åt överallt. Därför bör man ta seden dit man kommer. 

Normen i det svenska samhället är att kvinnor klär sig i shorts och linne, att de har samlag 

innan äktenskapet och att de går ut på diskotek. Samt att de inte vill integreras med andra 

människor. Dessa gäller både för män och kvinnor. Normen är inte att kvinnor bär hijab eller 

väntar med samlag tills giftermålet. Hijaben ses ofta som ett hot och något dåligt, men de 

kvinnor som har på sig hijab kan vara en förebild för andra som inte vågar visa vad de står 

för, anser de. Dessutom är det inte ett måste att bära slöja enligt islam, men en kvinna bör 

bära slöja, menar respondenterna. Respondenterna menar även att det kan finnas en risk med 

att blanda kultur och religion då det kan resultera till att religionsutövandet blir fel, vilket 

även diskuteras i Mingantis studie. 

 

Respondenterna anser att media har gestaltat islam på ett negativt  och stereotypiskt sätt, 

vilket även framkommer i uttalanden som Otterbeck tog upp i sin intervjustudie. Detta 

diskuteras även i Mingantis och Mahmoods studie och kopplas till tolkningar som människor 

gör av Koranen. I samtliga fyra studier har det framkommit att islam tolkas på olika sätt, 

vilket kan göra att det blir konflikter inom bland annat familjerna då den äldre generationen 

har följt både landets seder och traditioner och förväxlat dessa med islams lära. Detta är också 

en orsak till att islam ofta förväxlas med något negativt, då läran har tolkats olika av lärda 

muslimer. Vikten av islamtolkning framkommer i både Jouilis och Mahmoods studie då 

respondenterna anser att det är viktigt att ha rätt fakta om islam för att förstå den rätta tron.  

 

I de tidigare forskningsstudier som jag har valt att redogöra för har det framkommit att 

fördomarna i samhället handlar om att kvinnorna inte har en egen vilja, att de är förtryckta 

och männen är de som bestämmer över kvinnorna. I Pia Karlsson Mingantis studie har hennes 

respondenter varit måna om att betona deras fria val av att bära slöja eftersom samhället ska 

få en mer sann bild av den muslimska kvinnan och inte hävda att hon är förtryckt. I både 
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Otterbecks studie och Saba Mahmoods studie framkommer information om de intervjuades 

kamp med det inre jaget. Mahmoods respondenter berättade om kampen med jaget på deras 

arbetsplats då de måste samspela med män. Detta anses inte vara gudfruktigt, men Mahmoods 

respondenter anser att samspelet är viktigt för att de ska kunna träna sin gudfruktighet, då de 

väljer att avstå från exempelvis sexuellt begär och lust. I Otterbecks studie med de unga 

vuxna framkommer svårigheten med att leva i ett sekulärt samhälle där en del av de unga 

vuxna har svårt att bekämpa jagets lust och begär. Detta visar sig då de bland annat väljer att 

äta griskött och fira jul eftersom de vill passa in i den svenska normen.  
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5. Avslutning	
I detta avsnitt gör jag en avslutning med en didaktisk prägel. Det är främst mina åsikter som 

presenteras. I de stycken då det framkommit teoretisk fakta har en källa angivits. 

 

Det är ett faktum att muslimska kvinnor blir utsatta i det svenska samhället då islam 

framställs som en negativ religion i media bland annat. Majoriteten av samhället anser att 

muslimska kvinnor med hijab är förtryckta och att de är tvingade till att bära slöja på grund av 

att deras män har tvingat dem till det. Människor kommer alltid att ha fördomar och därför är 

det viktigt att försöka bryta dem så gott det går. För att få en bättre förståelse för hur 

muslimska praktiserande kvinnor har det är det viktigt att fråga dem om deras tro och 

livssituation, istället för att göra antaganden som eventuellt inte stämmer.  

 

Som framtida gymnasielärare i ämnet religion kommer jag att undervisa om islam. Därför är 

det viktigt att jag som lärare diskuterar de fördomar som förekommer i samhället för att slå 

hål på dem och visa att islam inte är så som media framställer den. Min föreliggande studie 

bygger på kvinnan i islam, vilket jag, av egen erfarenhet anser inte brukar belysas i 

religionsundervisningen. Istället är det främst män som belyses i undervisningen. Det som är 

relativt nytt i relation till undervisning är könsperspektivet och tidigare har det inte 

framkommit konkret att lärarna ska ta upp perspektivet i sin undervisning. Därför har det 

oftast glömts bort. Nuförtiden ska könsperspektivet lyftas då religion i relation till kön, 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet ska belysas, vilket gör att lärare inte kan 

förbise denna punkt.47 Det finns även rådande samhällsinfluenser som talar för islamofobi och 

tidigare läroböcker har beskrivit islam på ett negativt och nedvärderande sätt innan 

läroboksanalytiker sattes in.  

 

Media spelar en central roll i människors vardag som även skolan genomsyras av. Media gör 

ett urval och dess syfte är att visa nyheter, därav är även medias bild vinklad på grund av valet 

av nyheter och på vilket sätt nyheterna framställs, anser jag. Dessutom har media en tendens 

att visa ytterligheterna, det vill säga inte islam generellt utan extrema tolkningar av religionen 

och hur dessa tolkningar tar sig uttryck i samhället. Det kristna kulturarvet som det svenska 

samhället bygger på har också en tendens att lysa igenom vilket gör att islam skildras på ett 

negativt sätt. Däremot framkommer det i värdegrunden att man varken ska kränka eller  

																																																								
47	Skolverket,	2011:	138.	



	 31	

nedvärdera religioner och att man ska visa respekt och acceptans mot oliktänkande.48 Detta är 

något man måste ha med sig i bakgrunden när man talar om fördomar inom islam och 

dessutom tillsammans med elever skildra vad dessa fördomar bygger på och hur dem har 

uppstått. Det går inte förbise media, inte heller fördomar för att de alltid kommer att finnas. 

Det som är det viktiga är att man tillsammans med eleverna diskuterar fördomar och vad 

dessa fördomar består av samt tänker på vilken bild man vill ge av religionsämnet. 

 

Den muslimska kvinnan har lätt att bli en symbol på grund av sin klädnad och bli dömd 

därefter. I och med att religiösa symboler är relativt främmande i ett sekulariserat land som 

Sverige ses det som något ovanligt. Ofta vet man inte orsaken bakom valet att bära religiösa 

symboler, vilket innebär att samhällets fördomar lätt kan falla in. Orsaker till att bära religiösa 

symboler kan vara allt ifrån identitet, kultur, traditioner eller annat som ligger bakom valet. 

Det som man bör vara observant med i sitt klassrum är att elever inte bör stå till svars för sina 

symboler. Dock finns det en tendens att exempelvis en flicka som bär ett kors får stå till svars 

för kristendomen men att den egentliga orsaken var att flickan fick korset i 

konfirmationspresent. Samma sak gäller en flicka som bär hijab.  

  

  

																																																								
48	Skolverket,	2011:	5.	
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Bilagor	
I detta avsnitt presenteras de intervjufrågor som varit utgångspunkten för studien. Frågorna 

har varierat under intervjuerna samt inte tagits i ordningen som de är skrivna i. Dessutom 

uppkom även nya frågor under intervjuerna. 

 

1. Kan du berätta för mig om dig själv? – ålder, härkomst 

2. Vad innebär det för dig att vara muslim? 

3. Hur kommer det sig att du konverterade/tog på dig slöja? 

4. Hur bemöts du av andra icke – muslimer och muslimer? – Hur tror du att de sir på 

dig? 

5. Vad anser du är kvinnans roll inom islam? – inom släkten, samhället, familjen 

6. Anser du att du har samma rättigheter som andra kvinnor i samhället? 

7. Finns det någon problematik med att du bär hijab/slöja? 

8. Brukar du känna dig kränkt? – Om ja, i vilka situationer och av vilka? 

9. Hur har du hanterat situationen då du känt dig kränkt? – Hur har andra i omgivningen 

reagerat? 

10. Anser du att samhällets bild av islam/muslimer är rättvis? 

11. Trivs du som muslim? 

 

 

 

	
	
	
	
 

 

 

 


