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Abstract  

I denna uppsats undersöker jag hur den muslimska slöjan och slöjbäraren framställs i artiklar 

från de rikstäckande dags- och kvällstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Jag har genom att använda kritisk diskursanalys synliggjort vilka 

diskurser som finns i 15 utvalda artiklar från ovanstående medier under 2018-2019. För att 

förklara vilka diskurser som omger artiklarna har tre teorier valts ut: postkolonial teori, 

orientalism och postkolonial teori ur feministisk synvinkel. De slutsatser som framkommer är 

att slöjan och slöjbäraren innefattas av olika diskurser under 2018-2019 i de 15 artiklarna. 

Den största diskursen är att slöjan med ord som ”förtryck” och ”förbud” och slöjbäraren talas 

om som någon som behöver räddas från detta förtryck. Den förändringsdiskurs som denna 

undersökning hittar skildrar slöjan och slöjbäraren som en del av svensk kultur och i behov av 

representation. I slutet görs även en ämnesdidaktisk reflektion där uppsatsens slutsatser 

diskuteras i koppling till ämnet religionskunskap i gymnasieskolan. 

 

Nyckelord: diskurs, slöjan, slöjdebatten, kritisk diskursanalys, Fairclough   
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1. Inledning 
Om du precis som jag slår på din TV ibland och ser olika matlagningsprogram kanske du 

också har uppmärksammat att kvinnor som bär slöjor allt mer börjat synas i offentligheten i 

Sverige. Detta har dock inte skett friktionsfritt eller plötsligt. 2002 uppmärksammades det att 

en kvinnlig reporter inte fick tjänsten som programledare på Sveriges Television på grund av 

att hon bar slöja.1 Hon ska dock vid ett senare tillfälle fått en programledartjänst för 

matlagningsprogrammet ”Ät” i samma kanal.2 Några exempel från 2010-talet på kvinnor i 

slöjor som syns i tv är Camilla Hamid och Zeina Mourtada som båda driver bloggar kring 

matlagning och bakning och bär slöja när de är med i matlagningsprogram i TV4.3 I SVT:s 

dokumentär Jag är muslim som visades hösten 2018 skildras debatten om slöjan i Sverige ur 

olika perspektiv. I programmet berördes bland annat två perspektiv på slöjan som 

representerades av två biologiska systrar, båda bosatta i Sverige, där den ena valt att ha slöja 

och den andra inte.4 Islamexperten Anne Sofie Roald konstaterar att slöjan är ett unikt 

klädesplagg utifrån dess sätt att väcka debatt,5 något som under sent 2010-tal fortfarande 

tenderar att stämma. Som blivande religionskunskapslärare i gymnasieskolan intresserar 

slöjdebatten också mig då slöjförbud i skolan diskuteras i media men också då ämnet naturligt 

behandlar individ, samhälle och identitet. Dessa samtida händelser och 

religionskunskapsämnet fick mig att undra över hur skribenter i media skrev om och 

diskuterade slöjan under 2018 och 2019.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka, med hjälp av Norman Faircloughs metod som han kallar kritisk 

diskursanalys, de diskurser om slöjan och den som bär slöja i Sverige som finns under 2018 

och 2019 i de utvalda artiklarna från de rikstäckande dags- och kvällstidningarna Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Mitt syfte är också att diskutera de 

slutsatser som går att dra rörande diskurser om slöjan och slöjbäraren tillsammans med 

ämnesdidaktik i religionskunskap i gymnasieskolan. 

  

																																																								
1 Sveriges radio, 2002, ”Slöja hindrar kvinna från att bli programledare”, tillgänglig: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=147268 (hämtad 23/11 2019)  
2 Helsingborgsdagblad, 2004, ”Nadja bjuder på mat från hela världen”, tillgänglig: https://www.hd.se/2004-04-
16/nadia-bjuder-pa-mat-fran-hela-varlden (hämtad 23/11 2019)  
3 Köket.se, 2019, ”Våra kockar”, tillgänglig: https://www.koket.se/kockar 
(hämtad 15/11 2019) 
4 Svt.se, 2019, ”Jag är muslim”, tillgänglig: https://www.svtplay.se/jag-ar-muslim 
(hämtad 23/11 2019)  
5 Roald, A. S, 2009, Muslimer i nya samhällen, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg s. 199 



	 4 

För att besvara mitt syfte har jag valt att formulera tre frågeställningar: 

1. Hur framställs slöjan och slöjbärare år 2018 och 2019 i de 15 slumpmässigt utvalda 

artiklarna? 

2. Vilka diskurser finns det uttryckt om slöjan och slöjbäraren i de 15 slumpmässigt 

utvalda artiklarna?  

3. Hur kan slutsatserna i denna undersökning kopplas till undervisning och lärande i 

ämnet religionskunskap i gymnasieskolan?  

2. Bakgrund  

2.1 Slöjan och dess bakgrund 
Inledningsvis finns det flera olika namn, exempelvis niqab, hijab och burka på det 

klädesplagg som syftar till att täcka hår, kropp, och/eller ansikte till olika grad som en del 

muslimska kvinnor har. Precis som idéhistorikern Edda Manga i boken Slöjor gör kommer jag 

fortsättningsvis att använda slöja som samlingsnamn.6 Undantag till detta är citat samt om 

källorna specifikt pekar ut exempelvis niqab som central för en diskussion. 

 

Slöjan har haft olika betydelse för samhällen, grupper och individer genom historien, 

exempelvis användes slöjan som ett sätt att markera social status i den persiska kulturen under 

den förkristna tiden. Inom kristendomen har slöjan använts som en markör för att skilja 

kvinnans lägre status från männens högre status. Även färg på slöjan kan ha olika betydelse; i 

Indien hade kvinnor färgen röd på slöjan vid giftermål och vit vid sin mans begravning då hon 

blev änka. Slöjan markerade på så sätt olika stadier i kvinnors liv och kan vidare vara en 

markör för region, klass, ålder, grad av äktenskap, status eller religion. Slöjan förknippas idag 

med muslimsk kultur vilket Manga menar är ett kolonialt arv. Före 1800-talet förknippades 

inte slöjan med islam utan huvudduk var även förekommande bland kristna, exempelvis för 

att markera sörjande användes mörka heltäckande slöjor. Det är således efter att de europeiska 

kolonialmakterna framställde slöjan som starkt kopplad till muslimsk kultur som 

uppfattningen är att slöjan endast är ett islamskt påbud.7 

 

																																																								
6 Berge, E. & Manga, E, 2006, Slöjor, Bokförlaget Atlas s. 98 
7 Berge & Manga, 2006, s. 96-97 
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Anne Sofie Roald och Pernilla Ouis som bland annat är forskare på islam, beskriver den 

muslimska slöjan i sin bok Muslim i Sverige.8 Enligt dem finns det olika lagskolor som alla 

berör hur en muslimsk kvinna ska täcka sig. Roald och Ouis menar att grundtanken för alla 

lagskolor är att kvinnan ska bära slöja när hon är i närvaro av män som hon möjligen kan ingå 

äktenskap med. Det innebär att hon inte behöver ha slöja i närvaro av sin man, sina söner, far- 

eller morbröder samt svärfar och svärson. Vissa av de islamska lagskolorna anser att kvinnan 

ska täcka huvudet och kroppen medan andra anser att även kvinnans ansikte och händer ska 

täckas. I Koranen finns texter som berör klädsel för muslimska kvinnor.9 Jan Hjärpe, 

religionshistoriker, menar dock att frågan om slöjan är mer komplex än att det finns ett enda 

svar i Koranen. Han menar att olika svar kan fås gällande slöjans roll och krav för individen. 

En muslimsk kvinna kan svara att hon bär slöja för att det står i Koranen medan en annan 

muslimsk kvinna kan mena att surorna ska tolkas som en uppmaning till att klä sig 

anständigt.10  

 

Detta är två exempel på suror från Koranen som berör kvinnans klädsel:  

 

Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej 

visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja 

över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män […] Omvänden eder till Gud 

allesammans, I rättrogna, för den händelse i månden varda lyckliga!11 

 

Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att svepa sina kläder 

omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej 

förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.12 
 

Precis som Hjärpe skriver finns det utifrån dessa suror möjlighet att tolka slöjbärandet på 

olika sätt.  

																																																								
8 Ouis, P. & Roald, A. S, 2003, Muslim i Sverige, ScandBook AB, Smedjebacken  
9 Ouis & Roald, 2003, s. 190- 191 
10 Hjärpe, J (red.) 2004, 99 frågor om islam – och några färre svar Leopard förlag, Stockholm s. 52, 57-58 
11 Koranen, 1979, 24:31, översättning från arabiskan av K.V. Zetterstéen, Wahlström & Widstrand  
12 Koranen 33:59  
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2.2 Synen på religion och islam i Sverige 
År 2015 ansökte 163 000 människor om asyl i Sverige. Den enskilt största gruppen som sökte 

asyl var syriska medborgare13 vilket innebär att de människor som utvandrade från Syrien 

kommer från ett land där islam är den största religionen. Detta fick mig att söka efter 

forskning om attityder om islam och muslimer i Sverige. Inställning till trosuppfattning i 

Sverige, och bland annat islam, kartläggs kontinuerligt av SOM- institutet, en opartisk 

undersökningsorganisation vid Göteborgs Universitet.14 I undersökningen från 2018, gjord på 

en urvalsgrupp på 3 500 personer som bor i Sverige mellan åldrarna 16 till 85 år, undersöktes 

urvalsgruppens inställning till trosuppfattning.15 Urvalsgruppen får placera sin åsikt om 

världsreligionerna enligt en 10-gradig skala. Skalan är uppdelad på följande vis: siffran noll 

till fyra betyder negativ/mycket negativ, siffran fem betyder neutral och siffrorna sex till tio 

betyder positiv/mycket positiv. I undersökningen från år 2018 framkommer att andelen som 

är mycket positivt inställda eller positivt inställda till islam är nio procent och andelen som är 

mycket negativt eller negativt inställda till islam är 54 procent. Andelen som 2018 var neutralt 

inställda till islam var 35 procent. För att får perspektiv på dessa siffror svarade de tillfrågade 

följande till religionen buddhism: mycket positivt inställda eller positivt inställda till 

buddhism är 27 procent och andelen som är mycket negativt eller negativt inställda till 

buddhism är 22 procent. Andelen som 2018 var neutralt inställda till buddhism var 51 

procent.16  
 

Synen på religion i Sverige beskrivs även i boken Det gudlösa folket – de postkristna 

svenskarna och religionen av religionshistorikern David Thurfjell. 17 Författaren menar att 

Sverige ofta ses som ett land utan religion och således helt sekulariserat, men att detta inte 

stämmer. I begreppet postkristen menar han att den ”sekulära svensken” fortfarande kan gifta 

sig i kyrkan inför en präst och döpa sitt barn, men inte kalla sig religiös. Thurfjell menar att 

svensken trots giftermål i kyrkan och dop har uppfattningen om att ha lämnat religionen 

																																																								
13 SCB.se, 2016, ”Det stora antalet asylsökande under 2015 ökade inte flyktinginvandringen nämnvärt” 
tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/asylsokande-grund-for-bosattning-utlandsk-bakgrund-
medborgarskapsbyten-adoptioner-hushallsstatistik-och-medellivslangder-2015/ 
(hämtad 15/11 2019)  
14 SOM.gu.se, 2010, ”Om SOM”, tillgänglig: https://som.gu.se/om_som 
(hämtad 18/11 2019) 
15 SOM.gu.se, 2019, ”Den nationella SOM-undersökningen”, tillgänglig: https://som.gu.se/undersokningar/den-
nationella-som-undersokningen (hämtad 17/12 2019) 
16 Som.gu.se, 2019, ”Synen på trosuppfattning i Sverige 2019 av Lennart Weibull”, tillgänglig: 
https://som.gu.se/digitalAssets/1735/1735854_433-454-lennart-weibull.pdf (hämtad 20/11 2019)  
17 Thurfjell, D, 2015, Det gudlösa folket – de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei förlag 
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bakom sig.18 Religion i Sverige ska således beskrivas i termer av förändring istället för termer 

av försvinnande. Religion har blivit något som individen själv väljer och adderar till delar i 

sitt liv där det passar. Thurfjell menar sammantaget att tanken om Sverige som helt 

sekulariserat främst präglas av en självbild som svenskarna vill ha av sig själva och det 

svenska samhället.19 
 

Den första augusti 2018 var Danmark det åttonde europeiska landet att införskaffa lagar mot 

niqab och burka. Lagen innebär att plagg som täcker ansiktet är förbjudet på offentliga platser 

vilket också innefattar exempelvis masker och lösskägg. I Sverige är det fortfarande tillåtet att 

bära dessa plagg på offentlig plats, men det finns sätt för enskilda arbetsgivare och skolor att 

förbjuda användandet på arbetsplatsen och skolan om det försvårar arbetsuppgifterna eller 

kontakten mellan individer. I Frankrike har lagförslag som förbjuder exempelvis niqab och 

burka etablerats först i Europa. Sedan 2004 är plaggen förbjudna på statliga skolor och sedan 

2011 på offentliga platser.20 Några av de politiska partier som sitter i Sveriges riksdag har 

yrkat på att införa utredningar angående slöjförbud i den svenska skolan under 2019. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar dock i artikeln från augusti 2019 att 

religionsfriheten måste värnas, därför kommer inte en utredning av slöjförbud i skolan att 

ske.21 

3. Metod, material och teori 
Nedan kommer metod, teorier och material att presenteras. Först kommer val av metod att 

förklaras, sedan kommer en beskrivning av kritisk diskursanalys och därefter den modell jag 

har använt mig av vid min analys. Urval och studiens tillförlitlighet redogörs också för. Den 

teoretiska grunden för analys av materialet är postkolonial teori, orientalism och postkolonial 

teori ur feministisk synvinkel. Dessa teorier är sammanlänkade men har olika perspektiv, 

exempelvis finns ett muslimskt perspektiv med i orientalismen och ett feministiskt perspektiv 

i postkolonial teori ur feministisk synvinkel. De har även valts ut för att kunna förklara den 

tredje dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell. Denna modell förklaras i samband 

																																																								
18 Thurfjell, 2015, s. 9 
19 Thurfjell, 2015, s. 32, 37 
20 Svt.se, 2018, ”De här europeiska länderna har infört förbud mot niqab och burka”, tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-har-landerna-har-infort-forbud-mot-burka-och-niqab 
 (hämtad 15/11 2019)  
21 Expressen.se, 2019, ”Regeringen säger nej till slöjförbud i skolan”, tillgänglig: 
https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-sager-nej-till-slojforbud-i-skolan/ (hämtad 27/11 2019)  
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med val av metod och kritisk diskursanalys. I slutet av både metod- och teoriavsnitten belyses 

även den kritik som både metoden och teorierna har fått.  

3.1 Val av metod 
Jag har valt att använda mig av kritisk diskursanalys för att besvara mina frågeställningar. 

Denna metod beskrivs som en flexibel kvalitativ metod22 vilket innebär att fokus ligger på ord 

och hur exempelvis personer uppfattar och tolkar sin verklighet som har ursprung ur den 

ständigt dynamiska sociala verkligheten som konstrueras av människan.23 Metoden ger 

forskaren ett verktyg för att kunna analysera en text detaljerat samt dess diskurs och på så sätt 

få en indikation på hur människor påverkas av texten. Metoden utgår från att när människor 

konsumerar en text, aktivt eller passivt, ger den oss en uppfattning om samhället och 

människorna i det. Därför bidrar metoden till att kunna förstå människors föreställningar om 

världen.24 Andra möjliga metoder hade varit innehållsanalys eller diskursanalys men då det 

även i kritisk diskursanalys ingår en viss typ av textanalys och där det kritiska i metoden 

bidrar med ökad förståelse kring språkets praktiska roll valdes kritisk diskursanalys ut. 

3.2 Kritisk diskursanalys   

Winther Jørgensen och Phillips menar i sin bok Diskursanalys som teori och metod att den 

kritiska diskursanalysen är ett teoretiskt och empiriskt sätt att undersöka hur den diskursiva 

praktiken påverkar och påverkas av sitt sociala och kulturella sammanhang.25 Den kritiska 

diskursanalysen har diskursanalysen som grund. Diskursanalys är ett sätt att studera och 

analysera språket och dess effekter på samhället, människor och deras relationer i bland annat 

texter, diskussioner och samtal. Grundtanken är att språk är en aktiv handling. Detta innebär 

att forskaren ser denna aktiva handling som ett sätt att påverka människans förhållningssätt 

till samhället.26 Begreppet diskurs betyder konversation, diskussion och tal27 och kan konkret 

beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.28 Metoden grundar sig på 

föreställningen om att samhället är förändringsbart och påverkas av rådande diskurser.29 Ett 

sätt att påverka och påverkas är genom skrivna texter som tidigare nämnts. Som konkret 

exempel på skriven text som kan användas för olika typer av diskursanalys tas medias olika 

																																																								
22 Bryman, A, 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga två, Lundatext AB s. 474 
23 Bryman, 2011, s. 40-41 
24 Ahrne, G & Svensson, P (red.) 2011, Handbok i kvalitativa metoder, Liber, Malmö s. 131 
25 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66 
26 Svensson, P, 2019, Diskursanalys, Studentlitteratur AB, Lund s. 16-17 
27 Svensson, 2019, s. 20 
28 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7 
29 Svensson, 2019, s. 24 
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texter upp, exempelvis debattartiklar. Den som kontrollerar de ord och bilder som sprids om 

samhället kan ha stor påverkan på människors tankar, känslor och rädslor.30 

 

Det kritiska i kritisk diskursanalys menar Fairclough är strävan mot att kartlägga språkets 

praktiska roll i att upprätthålla ojämlika maktförhållanden och sociala förhållanden.31 Här är 

syftet specifikt att bidra till en möjlighet att förändra och förbättra samhället till ett mer 

jämlikt sådant. Med andra ord är kritisk diskursanalys ett angreppssätt med ett politiskt 

engagemang i att synliggöra och kartlägga den sociala diskursen och möjligheter till social 

förändring.32 I denna undersökning har jag valt att använda sociolingvisten Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys eftersom denna metod beskrivs som den mest utvecklade 

av de kritiska diskursanalyssätten.33 Faircloughs perspektiv på diskurs är att det är en viktig 

form av social praktik eftersom den reproducerar och förändrar identiteter, sociala relationer, 

makt och kunskap.34 Metodens fokus ligger på att undersöka relationen mellan språk och 

maktutövning i samhället. Fairclough menar att detta kan vara svårt att upptäcka för den 

enskilde individen, därför är den kritiska diskursanalysens syfte att belysa och lyfta perspektiv 

på språkets dolda ideologi.35  

3.3 Faircloughs tredimensionella modell 
Vid analysen av diskurser menar Fairclough att två dimensioner ska fokuseras på: den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är själva 

arenan där kommunaktionen sker, exempelvis i en tidningsartikel eller i ett politiskt tal. 

Diskursordningen är den samlade summan av diskurstyper och dess hierarkier som går att se i 

en social institution eller social domän, ett exempel är vilka diskurser medier innehar. Den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen förklaras sedan genom den tredje 

dimensionen ”den sociala praktiken” som förklaras vidare längre ner. Faircloughs modell 

utgår således ifrån att varje fall av språkbruk kan analyseras i tre steg:  

1. Text, analys av textens disposition och framträdande.  

2. Diskursiv praktik, hur texten produceras och konsumeras med fokus på hur textförfattaren 

stödjer sig på befintliga diskurser och genrer för att skapa sin text. 

																																																								
30 Svensson, 2019, s. 35 
31 Fairclough, N, 1993, ”Discourse & Society” i: Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public 
Discourse: The Universities,Publicerad av Sage 4:133 s. 135 
32 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67-70  
33 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66 
34 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71 
35 Svensson, 2019, s. 55 
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3. Social praktik, kartläggning av vilken social praktik den kommunikativa händelsen är en 

del av.36  

 

Winther Jørgensen & Phillips väljer att fördjupa sig i två av de analysverktyg som Fairclough 

tar upp: transitivitet och modalitet för att analysera steg ett, textens disposition och 

framträdande. När transitivitet analyseras ska forskaren se till hur händelser och processer 

sammanfogas eller hålls isär med hjälp av subjekt och objekt. I boken tar de upp ett exempel 

för att förklara praktiskt hur en textanalys kan se ut. I exemplet: ”50 sjuksköterskor 

avskedades igår” finns inget objekt eftersom de använder en passiv form av verbet och 

utelämnar agenten. Detta kan få följden att avskedandet kan ses som något som plötsligt 

hände utan någon förklaring och utan någon att ställa till svars. I analysen av modalitet, som 

betyder ”sätt”, ska graden av instämmande granskas i texten. Detta då instämmandet i en text 

påverkar diskursens konstruktion. Exempel på hur modalitet kan granskas är genom att se om 

och hur subjekt och satsadverbial används, exempelvis: ”Kanske är det kallt”, ”Det är kallt” 

och ”Jag tycker det är kallt”. Dessa meningar har olika grader av modalitet, från lägre till 

högre grad. En annan slags modalitet att uppmärksamma är sanning, om den som skriver 

instämmer helt i sitt eget påstående. Exempelvis: ”åderförkalkning angriper artärerna …” eller 

”åderförkalkning kan angripa artärerna” har olika grad av sanning. När skribenten använder 

sig av hjälpverb som ”kan” uttrycker detta en mindre grad av sanning än med verbet 

”angriper”.37 Både transitivitet och modalitet är relevanta för min undersökning av texterna.  

 

Tillvägagångssättet för att analysera steg två, den diskursiva praktiken, kan göras på olika 

sätt, exempelvis kan produktionsförhållandena för texten granskas samt hur läsare upplever 

texten.38 I denna undersökning kommer dock inte läsarens upplevelse av texten granskas på 

grund av tidsramen för undersökningen. Fairclough väljer i sina analyser att identifiera 

texternas diskursiva praktik ur ett interdiskursivt sätt, alltså vilka diskurser som texten bygger 

på. Som exempel granskar Fairclough en annons om utbildning som han menar har en hög 

grad av interdiskursivitet. Annonsens ansökningar till utbildningen innefattar ett främjande 

och lockande språk, dessa kallar han för promotionsdiskurs och varureklamsdiskurs. 

Fairclough menar att de är förändringsdiskurser då det tidigare inte gått att se denna diskurs 

enligt honom och annonsen bidrar således med en hög förändringsgrad av diskursen. En låg 
																																																								
36 Fairclough, N, 1995, Critical discourse analysis – The critical study of language, Longman Group Limited, s. 
2-10 
37 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87-88 
38 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 85-86 
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interdiskursivitet betyder således att texten främst reproducerar diskurser. Även begreppet 

intertextualitet tas upp under denna dimension. Intertextualitet belyser hur texten förbinds 

med andra texter och Fairclough påpekar att ingen text är helt fri från påverkan av andra 

texter och dess diskurser.39 Val av texternas genre spelar även roll för analysen och forskaren 

bör vara uppmärksam på detta. Inom mediagenren, som denna undersökning ska analysera, 

belyser Fairclough att det är vanligt förekommande att producera en hög grad av sanning då 

media tenderar att presentera åsikter och tolkningar som fakta.40 Vid analys av den diskursiva 

praktiken har jag även valt att ta med Svenssons tips om att ställa sig frågan till varje text och 

citat: ”vad sker här?” Detta ska hjälpa läsaren att inneha en så kallad ”diskursblick” på 

texten.41 Jag finner att både intertextualitet och interdiskursivitet är lämpliga att ta upp i min 

undersökning. 

 

Sist ska steg tre, den sociala praktiken och vilket sammanhang av diskurser texten ingår i, 

analyseras. Exempelvis kan forskaren titta på hur maktförhållanden i samhället förstärks eller 

ifrågasätts genom texten.42 För att göra detta menar Fairclough att ytterligare en teori måste 

appliceras då diskursanalysen inte kan analysera detta. Exempelvis kan en sociologisk teori 

eller en kultur teori förklara den rådande sociala praktiken.43 Fairclough använder själv 

exempelvis Giddens, Foucault och Habermas teorier för att förklara den sociala praktiken i 

sina undersökningar.44 Val av teori i denna undersökning blev postkolonial teori, orientalism 

och postkolonial teori ur feministisk synvinkel med hänvisning till att de förklarar den sociala 

praktiken för undersökningens val av ämne, slöjans diskurs i media.  

3.4 Kritisk reflektion kring vald metod 
Den kritik som Faircloughs metod får av Winther Jørgensen & Phillips är främst kring 

otydligheter på exempelvis gränserna mellan diskursanalysen och den sociala praktikens 

diskurs. Dessutom föreslår Fairclough att lägga till andra former av sociologiska teorier eller 

kulturteorier men ger inga förslag på vilka eller hur dessa ska komplettera den kritiska 

diskursanalysen. Dock använder han själv som tidigare nämnt exempelvis Giddens, Foucault 

och Habermas teorier.45 Annan kritik som metoden har fått är att den endast ser språk som 

																																																								
39 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 86-87 
40 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88 
41 Svensson, 2019, s. 138 
42 Svensson, 2019, s. 56 
43 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90 
44 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 93 
45 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 93 
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konstruerat. Det finns således en risk att kunskap, moral och sanningar ”urholkas” om de 

endast ses som konstruktionistiska. Peter Svensson, författare till boken Diskursanalys, 

påpekar att ifrågasättandet av vad som är sant riskerar att urholka metoden. Fenomenet 

”alternativa fakta” blev aktuellt 2017 och har troligtvis haft konsekvensen att diskursanalysen 

mist sin roll i att kritiskt granska diskurser och sanningar i samhället. Svensson menar dock 

att även om den roll fakta har i samhället problematiseras och diskuteras är diskursanalys 

fortfarande en relevant metod för forskning som vill skapa förståelse för samtiden.46 Den 

kritik som är framförd har tagits hänsyn till och även då andra teorier övervägdes, exempelvis 

innehållsanalys, valdes kritisk diskursanalys som metod för att på ett detaljerat sätt få fram 

vilka diskurser som omger slöjan och slöjbäraren i utvalda artiklar 2018-2019. I denna 

undersökning kommer jag undersöka diskursen om slöjan i media för att, precis som nämnt 

ovan, skapa förståelse för samtiden 2018-2019. 

 

3.5 Material, urval och tillvägagångssätt 
Urvalet av artiklar har gjorts utifrån att följande dags- och kvällstidningar är rikstäckande och 

når en stor del av Sveriges befolkning: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Tidningarna har olika ideologisk bakgrund vilket är väsentligt att vara medveten 

om. Aftonbladets ledarsida beskriver sig själva som oberoende socialdemokratiskt och 

tidningen ägs av mediekoncernen Schibsted och till nio procent av Landsorganisationen 

Sverige, LO.47 Dagens Nyheter beskriver sig inneha en politisk hållning som de beskriver 

som oberoende liberal och ingår i mediekoncernen Bonnier.48 Expressen beskriver sig själva 

som en liberal kvällstidning som ägs, precis som Dagens Nyheter, av mediekoncernen 

Bonnier49 och Svenska Dagbladets ledarsida är partipolitiskt oberoende med beteckningen 

obunden moderat och mediebolaget Schibsted Sverige AB äger majoriteten av aktierna i 

tidningen.50 Tidsramen, 2018-2019, har främst valts för att min undersökning ska bidra till ny 

kunskap. Jag är dock medveten om att dessa artiklar inte är representativa för alla artiklar 

under 2018 och 2019 men sett till undersökningens begränsningar krävdes ett urval. Vidare 

																																																								
46 Svensson, 2019, s. 153 
47 Aftonbladet.se, 2016, ”Om Aftonbladet”, tillgänglig: https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet 
(hämtad 19/1 2020)  
48 Dagens Nyheter, 2008, ”Om Dagens Nyheter”, tillgänglig: https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ 
(hämtad 19/1 2020) 
49 Expressen, 2017, ”Om Expressen” tillgänglig: https://www.expressen.se/om-expressen/valkommen-till-
expressen/ (hämtad 19/1 2020) 
50 Svenska Dagbladet, 2020, ”Om Svenska Dagbladet”, tillgänglig: https://kundservice.svd.se/omsvd/ (hämtad 
19/1 2020) 
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har jag valt att analysera ledarsidor, debattsidor samt skildringar och intervjuer då möjliga 

diskurser går att utläsa i exempelvis åsiktstexter. Jag har valt bort nyhetsartiklar eftersom de 

rapporterar om händelser och inte åsikter vilket inte ger mig samma möjlighet att se diskursen 

i dem.  

 

Jag inledde min sökning i Mediearkivet Retriever för att få en överblick över möjliga artiklar. 

Sedan fortsatte jag över till tidningarnas hemsidor för att få tillgång till hela texterna. De 

sökord som har använts självständigt och i kombination med varandra är slöja, muslim, 

muslimsk kvinna, islam, Sverige, och slöjdebatten. Ett urval av totalt 54 artiklar valdes ut som 

relevanta för att besvara mina frågeställningar. 31 artiklar valdes ut som relevanta hos Dagens 

Nyheter, 11 stycken hos Svenska Dagbladet, 8 stycken hos Expressen och 4 stycken hos 

Aftonbladet. Bryman menar att det är vanligt i kvalitativa studier att forskaren gör ett målstyrt 

urval för att kunna besvara sina frågeställningar.51 På grund av undersökningens tidsgräns 

blev först 17 artiklar utplockade via en digital slumpgenerator. Jag valde att använda 

slumpgenerator i detta skede för att få en slumpmässig spridning på utvalda artiklar då alla 54 

inte var möjliga att analysera. Vid läsning av de slumpmässigt utvalda artiklar plockades 

därefter två artiklar bort då de inte var relevanta för min frågeställning. Därför är det slutligen 

15 artiklar som analyseras i denna undersökning för att besvara mina frågeställningar. För 

fullständig lista på utvalda artiklar, se referenslistan. 

3.6 Studiens tillförlitlighet  
Angående studiens tillförlitlighet menar Bryman att begrepp som reliabilitet och validitet är 

vanligast för kvantitativa studier. Vid kvalitativa studier som i denna undersökning kan 

begreppen anpassas.52 Bryman ger olika förslag på anpassningssätt genom kriteriet 

tillförlitlighet som i sin tur har fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet till att styrka och konfirmera.  

 

Kortfattat innebär trovärdighet att forskaren säkerhetsställer att resultaten är trovärdiga och 

har utförts enligt de etiska reglerna framtagna av Vetenskapsrådet. Överförbarhet på 

kvalitativa studier kan stärkas genom att forskaren ger läsaren en tät beskrivning av empirin, 

då kan andra forskare bedöma själva hur pass överförbara resultaten är till vidare 

undersökningar. Kriteriet pålitlighet är motsvarande till reliabilitet inom kvalitativ forskning 

																																																								
51 Bryman, 2011, s. 350  
52 Bryman, 2011, s. 351 
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och Bryman menar att forskaren kan se till att forskningen blir pålitlig genom att anta ett 

granskande synsätt genom hela forskningen. Det avslutande kriteriet, möjlighet att styrka och 

konfirmera, innebär att forskaren har insikten att fullständig objektivitet i kvalitativ forskning 

inte går att uppnå, men forskaren ska agera professionellt utan att låta sina egna värderingar 

blandas in i forskningen. Sammanfattningsvis förutsätter kriterierna att forskningen strävar 

mot att komma fram till en slutgiltig bild av verkligheten, vilket är näst intill omöjligt. Därför 

är det väsentligt att känna till för forskaren att det kan finnas fler beskrivningar av 

verkligheten genom kvalitativ forskning.53 Med detta i åtanke är denna undersökning möjlig 

att tolka på flera andra sätt för någon annan som gör samma undersökning med andra metoder 

eller samma metod. Med avsikt för att hålla studien tillförlitlig har jag valt kritisk 

diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell som metod. Den tredimensionella 

modellen kommer användas detaljerat och objektivt för att inneha ett kritiskt förhållningssätt 

och agera professionellt. Angående beskrivning av empirin återger jag artikelns 

huvudinnehåll och återger det citat där diskursen går att finna med syftet att ge läsaren en 

beskrivning av artikeln.  

3.7 Teori 
Angående den teoretiska grunden, som består av tre teorier, finns ett begrepp för att beskriva 

den dualism som ”vi och dem” innefattar. Detta begrepp skrivs ibland ”den Andra” och ibland 

”den Andre”. Detta går att förklara grammatiskt men det som är väsentligt i min undersökning 

är dock att de benämner samma sak.  

3.7.1 Postkolonial teori 
I antologin Globaliseringens kulturer skildrar sociologerna Catharina Eriksson och Håkan 

Thörn tillsammans med freds- och utvecklingsforskaren Maria Eriksson Baaz olika perspektiv 

på postkolonial teori. 54 De menar att postkolonial teori är ett samlingsnamn för en rad teorier 

som berör hur kolonialismen har påverkat och påverkar ekonomi och kultur i världen. 

Postkolonial teori utgår från att dagens rörlighet av människor, kapital, varor och symboler, 

även kallat globalisering, har påverkats av kolonialismen.55 Franz Fanon beskrivs som teorins 

grundare då han skildrade förhållandet mellan det han kallar ”de vita människorna” och ”de 

svarta människorna”, även kallade ”de Andra”. ”De Andra” har främst genom 

																																																								
53 Bryman, 2011, s. 354-355  
54 Eriksson, C, Eriksson Baaz, M, & Thörn, H (red.) 1999, Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Bokförlaget Nya Doxa, Nora 
55 Eriksson et al, 1999, s. 13-14 
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kolonialiseringen setts som underordnade och alltid i behov av att finna sig i förhållande till 

vitheten och dess norm.56 Den postkoloniala teorins uppgift är att synliggöra kolonialismens 

arv av komplexitet och ojämlikhet i samhällen.57   

 

Inom postkolonial teori finns även aspekter på identitet. Eriksson et al beskriver identitet som 

individens självbild och som något som har formats hos individen och gruppen under lång tid. 

Exempelvis har individens identitet i Europa länge varit stabil och formats efter det 

industriella genombrottet, men en förändring har börjat ske sedan globaliseringen tog fart. 

Eriksson et al menar att vissa identiteter i det mångkulturella samhället tenderar att 

bestämmas och berättas av någon annan än individen och gruppen själv. Dessa grupper och 

individer träder idag tydligare fram för att själva berätta sin historia och identifiera sig själva. 

Den som har utrymme att definiera sin och andras identiteter är den som formar 

identitetspolitiken. Våra identiteter formas alltså av andra människors erkännande eller 

frånvaro av erkännande enligt författarna. Identitetspolitik handlar i grunden om individens 

självbild och politiken präglas av två olika strategier; att framhålla särart och kräva 

självbestämmande eller att kräva jämlikhet genom att belysa kulturella likheter och kräva 

medborgerliga rättigheter. Ett exempel på detta kan vara att kolonialiserade grupper får en 

egen självbild och då frigör sig från kolonialmaktens syn på dem vilket i sin tur kan leda till 

någon av ovanstående strategier enligt Eriksson et al.58 

 

I svensk kontext belyser Mc Eachrane & Faye, författare till boken Sverige och de Andra – 

postkoloniala perspektiv, hur ”vithet” och ”ras” är relevanta kategorier för att kunna förstå 

dagens samhälle.59 De menar att människor fortfarande kan associera olika egenskaper till 

”svarta” eller ”vita” människor vilket är en kvarleva sedan 1800-talets syn på rasbiologi. De 

understryker dock också att den rasism som finns idag inte behöver baseras på en fientlighet 

mot raser, därför finns det begrepp som nyrasism, etnisk rasism och kulturrasim för att belysa 

olika typer av rasism.60 Eriksson et al tar också upp att framväxten av två sidor kopplat till 

dagens rasism i Sverige står på agendan. Den ena sidan, det mångkulturella samhället, och 

den andra sidan, nya former av främlingsfientlighet och rasism där nya former av 

främlingsfientlighet och rasism utvecklas, tycks vara varandras ständiga antagonister. 
																																																								
56 Mc Eachrane, M & Faye, L, 2001, ”Inledning” i Mc Eachrane, M & Faye, L (red.) Sverige och de Andra – 
Postkoloniala perspektiv, Natur och Kultur s. 11 
57 Mc Eachrane & Faye, 2001, s.16 
58 Eriksson et al, 1999, s. 40-41 
59 Mc Eachrane & Faye, 2001, s.12 
60 Mc Eachrane & Faye, 2001, s.12 
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Främlingsfientlighet och rasism uppstår enligt författarna ur ett upplevt hot mot den kulturella 

egenarten när kulturer, exempelvis genom förflyttning av människor, blandas.61 Det 

konstateras att Sverige har påverkats av invandringen. Genom invandringen tycks Sveriges 

befolkning finna ett behov av en uppdelning av ”vi och dem”. Klassificeringen svenskar, ”vi”, 

kontra invandrare, ”dem”, grundar sig på att svenskarna innehar en gemenskap som den andra 

gruppen står helt utanför. Exempelvis osynliggörs olikheter så som kön, politisk åskådning 

och sexualitet inom invandringsfrågan medan etnicitet tenderar att hållas fram som viktigt att 

klassificera enligt Mc Eachrane & Faye.62 

 

Den kritik som finns om postkolonial teori är att den brister då den är relativistiskt och 

politiskt oförmögen samt att den flyttar fokus från handlingskraft till att endast belysa teorin 

om kolonialisering.63 Då det är väsentligt att känna till och förstå kritiken tar jag med mig det 

i mitt fortsatta arbete. 

3.7.2 Orientalism  

Eriksson et al beskriver orientalismen som sammanlänkad med den postkoloniala teorin då 

orientalismen fungerade som ett stöd åt kolonialmakternas dominans inom både politik och 

ekonomi där österlandet konstruerades som västerlandets ”diskursiva Andra.”64 

 

Edward Said beskriver i sin bok Orientalism att västs kolonialisering påverkade skapandet av 

”den Andra” där väst och öst blev varandras motpoler.65 Said menar att väst porträtterade sig 

själv som en självständig, demokratisk, överlägsen och progressiv civilisation medan öst 

beskrevs som bland annat irrationellt, sensualistiskt och bakåtsträvande. Detta var ett sätt för 

väst att stärka sin position och sin självbild under kolonialiseringstiden. Således producerade 

väst en ny bild av öst och orienten som något annorlunda till bilden av väst som inte funnits 

tidigare. Orienten ska ur västs perspektiv hanteras, exempelvis genom att härska över den, 

kolonisera den samt beskriva och undervisa den. Orientalismen grundar dig därför enligt Said 

i västs sätt att dominera, omstrukturera och utöva myndighet över Orienten.66 Även 

Mohammad Fazlhashemi, forskare på bland annat islam i väst och den muslimska bilden av 

väst, menar att européernas och orientalernas möten genom historiens gång har präglats av att 

																																																								
61 Eriksson et al, 1999, s. 13-14   
62 Mc Eachrane & Faye, 2001, s. 10  
63 Eriksson et al, 1999, s. 21-22 
64 Eriksson et al, 1999, s. 20 
65 Said, W. E, 1978, Orientalism, Ordfronts förlag, Stockholm s. 3 
66 Said, 1978, s. 3-5 
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beskriva varandra som motsatser. Båda sidor har sett sin egen kultur som det normala och 

rätta, och därmed beskrivit den andra som avvikande. Detta menar Fazlhashemi står som 

grund till skapandet av ”den Andre” i Europa inom flera områden, bland annat religion och 

kultur.67 

 

Gränsdragningen mellan väst och öst kan problematiseras men i denna undersökning används 

den för att beskriva väst som Europa, där Sverige ingår, och öst som de länder som ligger till 

öst om Europa.  

 

Enligt Said hör inte orientalismen till det förflutna utan den har växt sig starkare genom 

medias inflytande och den maktpolitik som länge varit framträdande. Författaren menar också 

att européernas definition av sig själva är betydande för hur ”den Andra” skildras. 

Européernas självbild är starkt kopplad till överlägsenhet över all ”icke europeisk” kultur och 

alla ”icke europeiska” människor enligt författaren.68 Said menar att orienten ”araben” allt 

mer porträtteras i media som hotfull. Said menar att när araberna porträtteras görs det som ett 

kollektiv där ingen individuell personlighet skildras utan de skildras som en irrationell 

folkmassa. Araberna är speciellt hotfulla mot det som väst håller högt: demokratin, friheten 

och moralen. Bakom dessa skildringar menar Said att hotet om jihad döljer sig, skräcken för 

att muslimerna eller araberna tänker erövra världen.69 Även Marta Axner, vars rapport från 

2015 finns redogjord för under ”Tidigare forskning”, menar att denna definition och självbild 

finns kvar även i mitten på 2010-talet.70 

 

Den kritik som Saids teori främst får är att han beskriver orienten som homogen och ger en 

enhetlig bild av den diskurs orienten berörs av utan att addera historiska förändringar. Enligt 

kritikerna har inte heller de olika kolonialmakternas sätt att producera orienten tagits upp i 

hans teori och han framställer orienten och alla de som är kolonialiserade som passiva och 

utan motståndskraft.71Jag är medveten angående denna kritik och instämmer i dessa punkter. 

 

																																																								
67 Fazlhashemi, M, 2001, ”Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land” i Mc Eachrane, M. & Faye, L. 
(red.) Sverige och de Andra – Postkoloniala perspektiv, Natur och Kultur s. 133 
68 Said, 1978, s. 6, 9 
69 Said, 1978, s. 285-286 
70 Axner, M, 2015, Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering – Rapport från mediaanalys om 
representationer av muslimer i svenska nyheter, tillgänglig: 
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-representationer-stereotyper-nyhetsvardering2.pdf (hämtad 
23/11 2019) s. 15-16 
71 Eriksson et al, 1999, s. 21 
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3.7.3 Postkolonial teori ur feministisk synvinkel  
Chandra Talpade Mohanty, som när boken skrevs var professor vid avdelningen för 

kvinnostudier vid Hamilton College, adderar en feministisk synvinkel till den postkoloniala 

teorin.72 Hon menar att färgade och/eller beslöjade kvinnor från tredje världens arbetarklass 

tenderar att målas upp som ”den Andre” då den västerländska feminismen har vita 

medelklasskvinnor som norm. Med andra ord menar hon att feministisk forskning och teori 

fortfarande tenderar att vara eurocentrerade när boken skrevs 1999. Feministisk forskning och 

teori ser således icke europeiska kvinnor som förtryckta utifrån sin egen verklighet och 

verklighetsbild.73 De västerländska feministiska texterna beskriver den som bär slöjan som 

kontrollerad och menar att det är en universell sanning. Ordagrant är argumentet följande: ”Ju 

fler kvinnor som bär slöja, desto mer universell är den sexuella segregationen och kontrollen 

av kvinnorna.”74 Mohanty menar att det finns en brist på insikt om att det finns kulturella och 

ideologiska variationer mellan kvinnor som bär slöja. Ett exempel som tas upp är att många 

iranska kvinnor tog på sig slöja under revolutionen 1979 för att på så sätt visa sitt stöd till de 

medelklasskvinnor som bar slöja. Det andra exemplet är att genom islamiseringen av Iran är 

nu slöjan tvungen att bäras av alla kvinnor. Författaren menar att betydelsen av slöjbärandet i 

de båda exemplen är helt olika och att det inte bör undgås vid diskussion om feminism och 

slöjdebatten. Hon belyser således att betydelsen av slöjbärandet kan vara allt från en 

solidarisk handling till ett tvång och att därför anta att slöjan endast handlar om förtryck är 

både inskränkt och felaktigt. Om analysen endast belyser förtryck blir den politiska strategin, 

att vara oppositionell, som den västerländska feminismen använder sig av helt oanvändbar.75 

Författaren menar att en diskursiv bild av västerländska kvinnor som sekulariserade, fria och i 

kontroll av sina egna liv i kontrast till kvinnor från tredje världen finns. Utan att kunna 

beskriva ”den Andre” som exempelvis den beslöjade kvinnan skulle den västerländska 

kvinnans självbild falla. Mohanty hävdar således att bilden av den västerländska kvinnan 

kontra kvinnan från den tredje världen möjliggör och upprätthåller varandra.76 

 

Mohanty och den feministiska synvinkeln på postkolonial teori får enligt Eriksson et al kritik 

som handlar om att den dominerande feminismen har skapat en enhetlig bild av kvinnan som 

																																																								
72 Mohanty, C, 1999, ”Med västerländska ögon – Feministisk forskning och kolonial diskurs” i Eriksson, C., 
Eriksson Baaz, M. & Thörn, H. (red.) Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala paradoxen, rasismen och 
det mångkulturella samhället, Bokförlaget Nya Doxa, Nora 
73 Mohanty, 1999, s. 195-196  
74 Mohanty, 1999, s. 202 
75 Mohanty, 1999, s. 202-203 
76 Mohanty, 1999, s. 209-210  
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inte stämmer för alla kvinnor. Den enhetliga bilden av kvinnan baseras på att hon upplevelser 

sig vara förtryckt av män och att hon har målet att avskaffa patriarkatet, vilket kritiker menar 

inte stämmer.77 Jag tar till mig att denna kritik finns och instämmer i att alla kvinnor inte ser 

sig som förtryckta eller har målet om att besegra patriarkatet. 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning på valt ämne att presenteras. Kategorierna speglar 

innehållet för smidigare läsning.  

4.1 Åsikter om slöjan	
Joan Wallach Scott är genushistoriker och tar i boken Slöjans politik från 2007 upp slöjan i 

västerländskt och europeiskt perspektiv.78 Hon belyser Frankrikes roll i att inta restriktioner 

mot slöjan vilket har påverkat resten av Europa. Författaren ställer sig frågande varför det är 

slöjan som kritiseras hårt av européerna då det inte är det enda attribut som muslimer har. 

Hon menar att debatten om slöjan ligger bortom motsättningarna om gruppen mot individen, 

jämlikhet, identitet och mångkultur. Debatten handlar enligt henne om tvisten angående 

vilken den ”rätta” kulturen är i ett samhälle där oförenliga kulturer beskrivs som varandras 

motsatser.79  

 

Tidigare nämnda Roald, religionshistoriker och expert på islam, tar i boken Muslimer i nya 

samhällen från 2009 upp olika infallsvinklar kring varför den muslimska kvinnan bär slöjan i 

det svenska samhället.80 Boken är en studie om hur muslimer upplever och förhåller sig till 

majoritetssamhället, exempelvis i Sverige, och hur majoritetssamhället förhåller sig till 

minoritetsgruppen muslimer.81 Hon menar att en kvinna i Sverige kan bära slöja i koppling till 

identitet, socialiseringsprocesser, kontroll, protest eller av moraliska skäl. Författaren berör 

också frågan om det är kvinnans rättighet att bära slöja eller om det uttryck för förtryck. Hon 

menar att muslimska kvinnor bär slöja utifrån föreställningen om att hon uppfyller Guds vilja, 

vilket kan ses som en handling av kollektivt förtryck då Roald menar att det är män som har 

haft tolkningsföreträde om vad ”Guds vilja” är inom den islamiska teologiska grunden. 

Sammantaget menar Roald att muslimska kvinnor saknar möjlighet att delta och tolka vad 

																																																								
77 Eriksson et al, 1999, s. 24 
78 Wallach Scott, J, 2007, Slöjans politik, Tankekraft förlag, Hägersten  
79 Wallach Scott, 2007, s. 10-14  
80 Roald, 2009, s. 198-201 
81 Roald, 2009, s. 10 
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plikterna är och vad det innebär att vara en god muslim. Detta menar Roald beror på 

uppfostran samt hierarkiska strukturer inom familjen och samhället som gör att kvinnan inte 

tillfrågas eller kommer till tals. Vidare finns det även en intern debatt om slöjan mellan 

muslimer och muslimska grupper. Islamisk feministiska rörelser har exempelvis ifrågasatt den 

traditionella synen på slöjan, som innebär att kvinnan måste bära den, och övrig klädsel för 

muslimska kvinnor genom manifestation där motstånd visas. Roald lyfter att ett argument 

som tas upp för att muslimska kvinnor ska ha slöja är för att skydda sig mot att bli ofredade. 

Dock påpekar författaren att muslimska kvinnor kan bli ofredade när de bär slöja, exempelvis 

i västvärlden. Detta gör att Roald ställer sig frågan om Koranens ord alltid ska tolkas 

ordagrant eller om det ska finnas möjlighet till anpassning beroende på situation och miljö. 

Roald konstaterar att anpassningen för muslimer i väst kommer diskuteras i framtida debatter 

om slöjan i Sverige.82 Men hon menar att det generellt är svårt att veta om slöjdebatten i 

Sverige med dess generella negativa inställning till slöjan har som mål att frigöra muslimska 

kvinnor eller om det är ett utryck för främlingsfientlighet mot muslimer och invandrare som 

representanter av ”de andra.”83 

 

I boken Muslima från 2007 tar etnologen Pia Karlsson Minganti upp hur nio unga muslimska 

kvinnor ser på sig själva som en minoritetsgrupp i Sverige.84 Genom intervjuer har Karlsson 

Minganti samlat material där bland annat tjejerna vittnade om att de hade blivit tilldelade en 

identitet som ”de Andra” av majoritetssamhället i Sverige. Till denna position tillkom flera 

negativa stereotypa uppfattningar, exempelvis att muslimska kvinnor är kuvade, och gav dem 

begränsningar i att kunna ha inflytande i den diskursiva ordningen. Karlsson Minganti menar 

att detta går att förklara med hjälp av begreppet dubbelt förtryck. Begreppet innebär att 

kvinnorna behöver utstå förtryck, mer konkret en underordning till männen, både från den 

egna muslimska gruppen men de behöver också utså förtryck från majoritetssamhället. En 

annan svårighet för kvinnorna kan vara att inneha en roll som kollektiva symboler för hela 

den muslimska gruppen.85 I boken lyfts olika perspektiv på slöjan, eller hijaben som hon 

fokuserar på i sin bok, och dess dubbla sätt att både framkalla skam men också en känsla av 

värdighet i att vara ambassadör för islam hos kvinnorna.86 	

 
																																																								
82 Roald, 2009, s. 198-201 
83 Roald, 2009, s. 192 
84 Karlsson Minganti, P, 2007, Muslima – islamsk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om 
genus i det samtida Sverige, Carlssons Bokförlag, Stockholm 
85 Karlsson Minganti, 2007, s. 13 
86 Karlsson Minganti, 2007, s. 229 
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4.2 Slöjan i västerländsk media 
Mattias Gardell, professor i religionshistoria, lyfter i sin bok Islamofobi från 2010 den 

svenska slöjdebatten i det offentliga samtalet.87 Till en början jämför han den svenska 

debatten om slöjan med debatter som förs i andra europeiska länder på samma ämne. Gardell 

menar att den svenska debatten ofta kommer efter andra europeiska länders debatter och att 

debatten om slöjförbudets vara eller icke vara endast varit uppe på riksnivå ett par gånger när 

boken skrevs. Därefter redogör han för några situationer som fått debatten om slöjan att 

uppstå i Sverige. Den första händelsen som berörde slöjan och slöjdebatten var under hösten 

2003 då ett par kvinnliga elever kom till skolan på Burgårdens gymnasium i Göteborg iförda 

niqab. Debatten som följde präglades av att debattörer pekade niqaben som 

kvinnoförtryckande. Mona Sahlin som var integrationsminister 2003 menade att niqaben 

används för att dölja och osynliggöra kvinnor. Händelsen och de kvinnliga eleverna sågs som 

representanter för en religion som ”gömmer sina kvinnor”. Gardell påpekar att utfallet av 

händelsen blev raka motsatsen till att gömma kvinnorna eftersom debatten synliggjorde dem i 

dagstidningar, tv och i Sveriges riksdag. En av kvinnorna uttryckte i en senare intervju att hon 

tyckte det var jobbigt att röra sig ute då människor kände igen henne och pekade på henne. 

Gardell belyser att de unga kvinnornas val att ta på sig niqaben väckte starka känslor hos 

debattörer och skribenter som i vanliga fall betraktades som lugna.88  

 

Ylva Brune, filosofie doktor i journalistisk och masskommunikation och numera 

medieforskare och journalist, har kartlagt hur media skildrar invandrare i sin artikel i 

antologin Migration och etnicitet – perspektiv på ett mångkulturellt Sverige.89 Brune menar 

att media inte skapar människors åsikter, känslor och sätt att agera men media anses ofta ha 

en nyckelroll i att strukturera hur människor ser omvärlden. Enligt Brune har media en 

möjlighet att ge plats åt människors åsikter och tankar, exempelvis som debattörer, vilket ger 

en chans till inflytande. Media kan också ha en opinionsbildande roll där de styr vad politiker 

och allmänheten bör agera på och diskutera. Brune poängterar att det finns få studier som 

berör medias rapportering och människors agerande och om det finns ett samband. En 

undersökning som berörde nyhetsrapporteringens samband till mordbränder mot 

flyktingförläggningar gjordes i Tyskland i början av 1990-talet. Undersökningen visade att 

medias sätt att rapportera om flyktinginvandringen som stor till antal, kostnader och illegal 
																																																								
87 Gardell, M, 2010, Islamofobi, Leopard förlag, Stockholm s. 170  
88 Gardell, 2010, s. 170-171 
89 Brune, Y, 2015, ”Bilden av invandrare i svenska nyhetsmedier” i Darvishpour, M. & Westin, C. (red.) 
Migration och etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, Studentlitteratur AB, Lund 
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invandring kunde användas som grund för att genomföra mordbränderna. Angående medias 

roll kring människors agerande tas även Håkan Hvitfelt och hans studie från 1998 upp om 

negativ nyhetsrapportering om islam och hur det påverkar synen på religionen bland den 

svenska befolkningen.90 Hvitfelt är professor i journalistik och menar att medias negativa 

framställning av islam och muslimer påverkar människors inställning till religionen och 

muslimerna. Det ska dock påpekas att Hvitfelt menar att detta är svårt att kartlägga, men att 

det ändå är troligt att människor påverkas av medias framställning av enskilda religioner och 

människor. Författaren menar att svenskarna tenderar att stödja religionsfriheten men när det 

kommer till islam är de mer tveksamma. Detta kan bero på att svenska folket uppfattar islam 

som en politisk ideologi och som något främmande enligt Hvitfelt. Han påpekar därför att de 

negativa attityderna om islam troligtvis har mer att göra med främlingsfientlighet än om 

religion.91 Brune menar avslutningsvis att media påverkar människor, men hur de påverkar 

måste undersökas i varje enskilt fall.92  

 

På uppdrag av diskrimineringsombudsmannen, DO, gjorde Marta Axner för centrum för 

forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet år 2015 en kartläggning av hur 

muslimer och förmodade muslimer skildras i svensk nyhetsmedia. Axner kartlagde var och 

när media rapporterar om islam och muslimer, hur denna rapportering går till och genom 

intervjuer kartlagdes också mediers förhållningssätt till olika typer av rapportering. Det 

konstateras att det saknas aktuell och vetenskaplig förankrad forskning på ämnet och att det 

därför är relevant att undersöka vidare.93 Jag kommer presentera de delar från rapporten som 

är relevanta för min undersökning. Det ska tilläggas att även då jag har valt bort nyhetsgenren 

för att fokusera på diskurserna i ledarsidor, debattsidor samt skildringar och intervjuer så är 

denna artikel relevant utifrån hur muslimer och slöjan skildras i media.  

 

Axner börjar med att ta upp tidigare forskningsresultat som menar att muslimer skildras 

generellt som främmande i relation till ”oss svenskar”. De resultat som Axner har fått fram i 

denna rapport sammanfattas till att media tenderar att reproducera en liknande bild av islam 

och muslimer som under 1990-talet och 00-talet: muslimer beskrivs stereotypiskt och ofta 
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med inslag av våld, terror och utanförskap.94 Rapporten lyften en artikel från Svenska 

Dagbladet 2014 där den muslimska kvinnan och slöjan skildras. Islams syn på kvinnan och 

jämställdhet beskrivs i artikeln som annorlunda mot västerländska värderingar genom att 

bland annat jämföra två flickors klädsel. Den ena flickans klädsel är heltäckande och hennes 

framtida liv beskrivs som ett liv med underkastelse och strikta regler. Den andra flickan som 

inte bär heltäckande klädsel beskrivs som att ha ett liv fullt med möjligheter och 

självutveckling framför sig. Axner poängterar med denna artikel som exempel att skildringen 

av kvinnor i slöja tenderar starkt att målas upp som omodernt och ovästerländskt. Författaren 

belyser också att medier tenderar då och då att ta upp andra perspektiv på den muslimska 

kvinnan, men då ofta som enstaka fall av speciellt starka och modiga kvinnor som gör något 

för att exempelvis bryta det vi i väst kallar förtryck.95 Axner belyser att mediekåren har en 

stark tilltro till sin yrkesprofession vilket delvis gör att de ser problemet med representation 

och hur en person gestaltas som ett internt representationsproblem än som ett praktiskt 

problem. Axner poängterar att resultatet i denna studie är slående likt tidigare studiers resultat 

kring hur muslimer skildras i media och hon pekar ut mediernas process och sätt att arbeta 

som den bakomliggande faktorn till detta.96 

5. Resultat och analys 
I denna del kommer de valda artiklarna att presenteras med vald metod, teorier och tidigare 

forskning. Jag har valt att dela upp mitt material i fyra kategorier där olika framställningar och 

diskurser av slöjan och slöjbäraren framkommer. Den fjärde kategorin har även två 

underkategorier för att synliggöra och förtydliga analysen. I varje kategori presenteras först 

dimension ett, textanalys av modalitet och transitivitet, och sedan dimension två, 

interdiskursivitet och intertextualitet, enligt Faircloughs modell för att påvisa diskurs. Sedan 

tas dimension tre, den sociala praktiken, upp för att påvisa vilken diskurs som omger den 

kommunikativa händelsen. 

 

Som tidigare nämnt spelar även genre roll för analysen. Mitt val av artiklar utgör en del av 

genren media. Detta innebär att en hög grad av modalitet, även benämnt som grad av 

instämmande och grad av sanning, är vanligt förekommande i mediagenren.97 Detta stämmer 
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även för majoriteten av de artiklar som presenteras i mitt resultat. För att få en överblick över 

artiklarnas placering till diskurs och framställning av slöjan och slöjbäraren, se bilaga 1. 	

 

5.1 Slöjan som en del av Sverige  
I denna del återfinns två skribenters texter fördelade på tre citat från tidningen Dagens 

Nyheter. 

 

Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter, beskriver slöjan som ett religiöst attribut i 

sin debattartikel ”Staten ska inte jaga skolbarn i slöja.”98 Skribenten menar att samhället ska 

bekämpa hedersförtryck men att det måste ske med precision för att inte, av misstag, förbjuda 

”allt.” Med detta menar han att debatten om böneutropets vara eller icke vara i det svenska 

samhället gav resultatet att även kyrkor fick begränsa sin klockringning. Han menar inte i sig 

att detta är fel, men att sådana debatter i det demokratiska samhället måste vara precisa.99 I 

följande citat tar han barn med slöja och slöjförbud kopplat till skolan då det tidigare hade 

diskuterats på Moderaternas partistämma: 

 
[…] Alla barn med slöja är inte förtryckta, alla förtryckta barn bär inte slöja. Personligen tänker 

jag att man kunde söka en lösning som ser ut ungefär så här: Låt föräldrarna bestämma hur deras 

barn ska klä sig. När barnen blir myndiga bestämmer de själva. Då får ingen annan – vare sig stat, 

religiös auktoritet eller familj – kräva eller förhindra att någon tar på sig slöja, kippa eller kors. Vi 

borde verkligen införa ett sådant system, om vi inte redan hade det.100 

  

Skribenten har ett sätt att framställa slöjan som något som borde inkluderas bland andra 

religiösa attribut och på så sätt bli behandlad jämlikt i det svenska samhället. Genom 

hänvisningarna till lag och ordning uttrycks ett logiskt och objektivt rättsperspektiv för 

läsaren. Transitivitet i texten visar sig i hur skribenten håller subjektet ”alla barn med slöja” 

och ”förtryckta” isär i första stycket, för att sedan gå över till att även hålla isär ”alla 

förtryckta barn” och ”slöja” visar skribenten ett nyanserat sätt att se på slöjan. Det som sker i 

den meningen är att skribenten menar att slöjan inte har med förtryck att göra: det är något 

eller någon annan som förtrycker. I den avslutande meningen går det även att utläsa en hög 

grad av modalitet genom orden ”borde verkligen införa”, vilket kommunicerar en stark åsikt i 

hur hanterandet av slöjans vara eller inte vara bör hanteras för att bli bättre än tidigare. 
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Således hålls slöjan isär från ordet ”förtryckt” och det finns ett sätt att framställa slöjbäraren 

som någon som kan och bör få ta beslutet om slöjan själv vid myndig ålder. 

 

Lisa Magnusson, ledarskribent på Dagens Nyheter, skildrar i sin artikel ”Vem lyssnar på de 

muslimska kvinnorna?” slöjdebatten efter tv-serien ”Skam” som hade sin sista säsong 2017 

där huvudpersonen spelades av en muslimsk kvinna med slöja.101 Magnusson problematiserar 

att slöjbäraren porträtteras som offer och kuvade när de väl nämns. Hon menar att muslimer 

generellt gestaltas enligt föreställningen om att de är ”en läskig, världsfrånvänd grupp som är 

omöjliga att interagera med.” Magnusson vill till skillnad från denna bild påpeka att muslimer 

främst är individer med egna val och viljor.102 

 

Magnusson ger även i sin artikel ett förslag på lösning kring slöjdebatten där hon lyfter in den 

beslöjade kvinnans slöja bland övriga kvinnors kläder: 

 
Ännu finare vore förstås om folk slutade ta sig rätten att alls bedöma – och döma – kvinnors kläder 

jämt och ständigt. Vore detta ens möjligt? En ordning där folk inte talar för, till, om och över 

huvudet på kvinnor. Det är uppenbarligen fortfarande så oändligt svårt att låta bli.103 

 

Detta citat ger en hög interdiskursivitet: slöjbärare är precis som andra kvinnor i Sverige och 

har samma, enligt skribenten, problem med att bli bedömd utifrån klädsel.   

 

Vidare beskrivs kritikerna av islam som enfaldiga och Magnusson separerar Sverige från 

andra länder: 
 

Samma sak är det med dem som kritiserar islam: De respekterar bara en sorts röst, en erfarenhet. 

Slöjan, menar de, är alltid förtryck. Och det är den definitivt i de länder där kvinnor tvingas bära 

den. Men i Sverige finns ingen lag om slöja. I den mån någon tvingas till den är det av närstående, 

och ett omvänt slöjtvång – ett förbud – skulle bara begränsa den redan förtryckta ytterligare.104 

 

Genom meningen ”Slöjan, menar de, är alltid förtryck” uttrycker Magnusson transitivitet 

genom att hålla isär subjektet ”slöjan” och objektet ”förtryck” i svensk kontext samt genom 

att påpeka att de som kritiserar islam endast gör en simpel tolkning av slöjans innebörd. 

																																																								
101 Magnusson, L, 2018-10-15, ”Vem lyssnar på de muslimska kvinnorna?” i Dagens Nyheter   
102 Magnusson, 2018-10-15  
103 Magnusson, 2018-10-15   
104 Magnusson, 2018-10-15   



	 26 

Genom att sedan jämföra länder som tvingar kvinnor till att bära slöja och Sverige som en stat 

utan några restriktioner kring slöjan påvisar Magnusson att ett förbud i Sverige kan vara lika 

problematiskt som ett slöjtvång i andra länder. 	

	

Magnussons och Helmersons sätt att framställa slöjan och slöjbäraren ger en hög 

interdiskursivitet, även benämnd som en förändringsdiskurs. Genom att se slöjan och 

slöjbäraren som en del av Sverige, precis som andra religiösa attribut och debatter om 

kvinnors klädsel, belyser de att slöjdebatten som medföljer med dess problem är Sveriges att 

ha hand om. Intertextuellt förbinds texterna främst genom att tillhöra samma tidning. 

Magnussons text förbinds också med Lernfelts artikel i denna undersökning, de berör båda 

serien ”Skam” och SVT Edits program efter serien. 

 

Den sociala praktik som omger dessa artiklar tenderar att gå emot synen på ”den Andre” och 

tillför en diskurs som berör jämlikhet och inkludering av slöjan och slöjbäraren. Inom den 

postkoloniala teorin finns ett perspektiv på att det skapas två sidor, en där rasism utvecklas 

och en där mångkulturalism lyfts som något positivt.105 Ovanstående citat visar på att de 

omges av åsikter och tankar som berör inkludering av slöjan och slöjbäraren in i ett ”vi” 

istället för ”dem.” Detta tyder på att röster från det mångkulturella samhället i Sverige 

fortsättningsvis kämpar mot uppdelningen av ”vi och dem” samt rasismen i Sverige.106 

Exempelvis belyser Helmerson, precis som den postkoloniala teorins syfte är,107 

ojämlikheterna i det svenska samhället kopplat till ”vi och dem” och flyttar slöjan och 

slöjbäraren närmare ett gemensamt ”vi.” Magnussons sätt att ge ett erkännande till identiteten 

”kvinnor i Sverige” för slöjbärande kvinnor och genom att ge slöjan ett epitet som vilket 

klädesplagg som helst går även emot den klassificering av ”vi och dem” som länge funnits i 

Sverige.108 Slöjan och slöjbäraren uppmanas således av skribenterna att falla in under de 

medborgerliga rättigheterna och att kulturella likheter109 bör iakttas vid samtal om slöjan och 

slöjförbud i en demokrati. Magnusson kritiserar även, precis som Mohanty110, debattörer i 

slöjdebatten för att vara allt för enkelspåriga och inte se nyanser som hon menar finns om 

slöjan. Mohantys tes är att den beslöjade kvinnan målas upp som ”den Andre” utifrån den vita 
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106 Eriksson et al, 1999, s. 13-14   
107 Mc Eachrane & Faye, 2001, s. 16 
108 Mc Eachrane & Faye, 2001, s. 10 
109 Eriksson et al, 1999, s. 40-41 
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kvinnan som norm111 vilket Magnusson i sina citat också belyser och ifrågasätter och stärker 

den sociala praktik som omger dessa citat. De diskurser som finns i dessa citat är därför 

diskurser kring inkludering, jämlikhet och ett individuellt perspektiv.  

	

5.2 Behovet av representation av slöjbäraren 
I denna del återfinns tre skribenters texter från tidningarna Dagens Nyheter och Expressen. 

 

I förgående diskurs nämndes skribenten Lisa Magnusson. I hennes artikel uttrycktes även en 

annan typ av diskurs som syns i detta citat: 

 
Det behövs fler bilder av muslimska kvinnor, fler … ja, representanter, även om den 

formuleringen kan bära emot. Uttrycket ”representant” antyder ju nämligen just någon enstaka 

företrädare för en hel grupp, trots att poängen snarare är att muslimer bara borde synas mer 

överlag, tills det offentliga galleriet är så varierat att ingen ses mer som en ”representant” […]112 

 

Det som sker i detta citat är att en önskan om att slöjbäraren borde synas mer för att på sikt 

normaliseras i det svenska samhället uttrycks med en hög grad av modalitet genom orden 

”behövs” och ”borde synas.” Orden ”det offentliga galleriet” tillsammans med ”varierat” 

tyder också på att skribentens tes är att representation är lösningen för de problem och hinder 

som uttrycks i slöjdebatten. Även om skribenten problematiserar begreppet ”representant” kan 

en representationsdiskurs utläsas. 

 

Rim Bayaa, signerar sin insändare ”Jag bär slöja med stolthet i svenska landslaget” på 

följande sätt: ”Sveriges yngsta VM-medaljör i slöja”.113 Hennes insändare är skriven till följd 

av tidigare nämna Ulla Gustavssons uttalande kring slöjans förknippning till bland annat våld 

kopplat till idrottsarrangemang. Bayaa skriver med egenskap av att själv vara elitidrottare och 

slöjbärare. Hon menar att det idag finns ett starkt fokus på kvinnors utseende och kroppar och 

att slöjan bärs av kvinnor och tjejer för att de ska kunna känna sig säkra och skyddade. I 

citatet nedan kan hennes tankar urskiljas: 

 
En kvinna ska inte behöva bli dömd för sitt utseende, särskilt inte 2019 då frihet borde ta allt större 

plats. Varför är det just slöjan som plagg som alltid ska pekas ut som ett hot eller problem? Vi 

																																																								
111 Mohanty, 1999, s. 195-196 
112 Magnusson, 2018-10-15, 
113 Bayaa, R, 2019-02-15, ”Jag bär slöja med stolthet i svenska landslaget” i Dagens Nyheter  
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människor måste lära oss att gå efter andra egenskaper som bortser från utseendet, som 

personlighet och intressen. Tjejer som bär slöja har lika stor rätt att visas på bild som andra barn. 

Människor som förknippar slöjan med våld, barnäktenskap och könsstympning är okunniga. De 

har i detta fall helt och hållet missuppfattat religionen islam.114 

 

Inledningsvis så uttrycker skribentens sätt att signera sin insändare ett inifrånperspektiv till 

läsaren. Med det menas att slöjan och slöjbäraren kommer porträtteras från någon som, enligt 

henne själv, anser sig förstå slöjans betydelse. Då den kritiska diskursanalysens fokus ligger 

på relationen mellan språk och maktutövning i samhället115 återger sättet insändarskribenten 

signerar sin text att hon besitter kunskap, kanske till och med den sanna kunskapen, om slöjan 

och elitidrottande. 

 

Kring textens disposition och framträdande sätts slöjan in i kontexten av ett samhälle som är 

utseendefixerat, vilket insändarskribenten menar är ett ofritt sätt att leva på. 

Insändarskribenten menar att det finns väsentligare saker att se hos en människa än utseendet, 

vilket slöjan således ingår i. Insändarskribenten uttrycker transitivitet i texten genom att hålla 

isär ”slöjan” och ”hot eller problem” vilket tyder på att hon själv inte ser slöjan som just detta. 

Sedan går insändarskribenten in på en representationsdiskurs där hon belyser rätten att synas 

för slöjbärande tjejer. I de avslutande två meningarna uttrycks ordet ”okunniga” och 

”missuppfattning” där hon menar att människor, i detta fall Ulla Gustavsson, inte förstår 

slöjans roll, religionen islam och att representationen av slöjbäraren är viktig enligt Bayaa. 

Insändarskribenten håller även här tydligt isär ”slöjan” med ”våld, barnäktenskap och 

könsstympning” och påvisar på så vis att hon som slöjbärare förstår slöjans syfte och roll. 

Därför uttrycks en stark modalitet för läsaren. 

 

I Expressen skriver Sarah Delshad, grundare av instragramplattformen Muslimska feminister, 

om hur viktigt hon tycker det är med inkludering av muslimska kvinnor och flickor i 

samhället.116 Varför hon skriver artikeln är på grund av den kritik som Svenska Dagbladet 

Junior fick efter att ha publicerat en text och bild. Texten som publicerades är skriven av en 

muslimsk flicka som skrev in och uppmuntrade andra barn till idrottande och rörelse. I texten 

fanns även en bild på henne där hon sprang iförd slöja. Delshad menar att en skam- och 
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skuldbeläggning pågår av muslimska flickor och kvinnor och att människors försök till att 

censurera slöjbärare är bakåtsträvande.117 

 

I följande citat uttrycker Delshad sina åsikter: 

 
[…] Att synliggöra slöjbärare i det offentliga rummet handlar förstås inte om att aktivt ta ställning 

för eller emot slöjans varande eller icke-varande – det behövs inte göras politik av hennes fysiska 

uppenbarelse. Den handlar endast om att visa på en befintlig samtid, en existerande realitet – det 

handlar endast om att visa på hur Sverige ser ut i dag. Inget mer, inget mindre. […] Låt oss 

avdramatisera slöjbärande unga tjejer och ta två djupa andetag.118  

 

Skribenten framställer slöjbäraren som en del av Sverige. Transitivitet utrycks genom att 

skribenten håller isär slöjbäraren från den politiska tonen om slöjan och istället för ihop 

slöjbäraren med orden ”synliggöra” och ”avdramatisering.” Med imperativformen av verbet 

”att låta” uttrycker skribenten i sista meningen en uppmaning till de som läser. Det ska dock 

uppmärksammas att denna mening hade kunnat skrivas på olika sätt. Att hon skriver ”oss” ger 

en inkluderande ton, jämfört med om hon hade skrivit ”Ni borde avdramatisera slöjbärande 

unga tjejer.” Vidare håller skribenten tydligt isär slöjbäraren och politik genom sina ord och 

menar istället att detta är hur Sverige, och med det skrivet även svenskar, ser ut idag.  

 

Intertextuellt förbinds Bayaas och Delshads texter med den debatt som finns om barn, slöjan 

och idrott. Interdiskursivt uttrycks en hög interdiskursivitet då artiklarna bygger på en 

motreaktion eller ett svar på kritik som uppkommer när en slöjbärare skildras i media. Den 

kan beskrivas som hög då den jämfört med övriga artiklar innehar en förändringsdiskurs. 

Därför ska titeln till denna diskurs understrykas: behovet av representation. Skribenterna 

belyser att det inte finns tillräcklig representation av slöjbärare idag och att det uppkommer 

motstånd när slöjbäraren väl visas i media. 

	
Den sociala praktiken som dessa artiklar befinner sig i kan förklaras enligt Wallach Scott	som 

menar att konflikten rörande slöjan grundad i vilken som är den rätta kulturen.119 Detta 

skildras under denna diskurs då artiklarna tyder på att det finns en kamp när det kommer till 

representation av slöjbäraren. Enligt Mc Eachrane & Faye har invandringen till Sverige 

bidragit med klassificeringen ”vi och dem”. ”De andra”, invandrarna, målas då upp som 
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119 Wallach Scott, 2007, s. 10-14 
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annorlunda, underordnande och ständigt i förhållande till svenskarna.120 Även Said menar att 

européernas sätt att definiera sig själva i förhållande till ”icke europeisk” kultur och alla ”icke 

europeiska” människor är fortsatt aktuell. Européerna tenderar att vilja skilja sig från dem och 

stärka sin ställning och således känna sig överlägsna.121 Detta kan ligga till grund för den 

respons skribenterna menar uttrycks när slöjbäraren representeras och visas i media. Något 

som också kan förklara varför det uppstår en kamp om representationen är det Gardell skrev 

hände i Göteborg 2003. Kvinnorna iklädda niqab sågs som representanter för en hel religion 

och allt vad den står för.122 Därför kan det tolkas som att den enskilde slöjbäraren ses som en 

representant för orienten, irrationell och bakåtsträvande.123 Motsättningen om vilken ”den 

rätta kulturen” är framkommer sammanfattningsvis genom dessa artiklar där skribenterna 

menar att slöjan och slöjbäraren är en del av ”den rätta kulturen” i Sverige. Därför är den 

diskurs som produceras i dessa artiklar en behov-av-representationsdiskurs.  

5.3 Slöjan som val men också som hinder 
I denna del återfinns tre texter från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet. 

 

Robin Folkö, reporter på Svenska Dagbladets Nyheter, intervjuar boxaren Sarah Ameziane i 

artikeln ”Boxaren Sarah chockad: Slöjan är min krona”.124 Denna intervju är direkt anslutning 

till Ulla Gustavssons, ordförande i Svenska simförbundet, uttalande i Aftonbladet där 

Gustavsson i början av 2019 uttryckte att Riksidrottsförbundets användande av bilder på 

flickor i slöja var ett sätt att uppmuntra till hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och 

hedersvåld. Gustavsson fick även medhåll från Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren som 

tillade att bilden likväl kunde varit en rekryteringsannons för en militant organisation. Sarah 

Ameziane intervjuas i egenskap av idrottare och slöjbärare och Folkö ställer frågor kring 

fördomar, idrotten och samhället kopplat till slöjan. I slutet av artikeln framkommer det att 

Ameziane fått avsluta sin karriär till följd av slöjbärandet.125 

 

I följande citat får Sarah Ameziane frågan om händelsen med riksidrottsförbundet samt 

hennes syn på hedersförtryck: 
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	 31 

	
Sarah Ameziane säger att hon blev chockad över de båda idrottshöjdarnas ord.  

- De avhumaniserar den här tjejen: Bara för att hon har hijab på sig så har hon ingen rätt i 

samhället, eller rätt att synas. […] Samtidigt är Sarah Ameziane noga med att påpeka att hon inte 

blundar för att det finns problem med hedersförtryck i samhället. 

-Det kan man inte förneka. Problemet folk gör är att de förknippar den hederskulturen med 

religionen. Jag har hijab och känner folk som bär hijab. Vi vet att det står för så mycket annat än 

förtryck.126 

 

Eftersom artikeln är en intervju har den ett naturligt skildrande perspektiv. Det ska därför 

uppmärksammas att informantens ord är tolkade genom Folkö med undantag för citat. 

I citatet framställs slöjbäraren som någon som har problem med att synas i det svenska 

samhället och informanten uttrycker två specifikt starka ord: chock och avhumanisering. 

Ordet ”chock” ger tolkningen av att informanten är förvånad och tar avstånd till det som är 

sagt. Informanten menar att hijaben används som ett hinder för flickan och som ett sätt att 

frånta henne de mänskliga rättigheter hon besitter, men att så borde det inte vara. Det 

kategoriska uttrycket ”hon har ingen rätt i samhället, eller rätt att synas” belyser också att 

informanten ser ett problem med det svenska samhällets syn på slöjan. Vidare belyses 

hedersförtryck där Folkös sätt att skriva ger en bild av vilken diskurs som artikeln vilar på. 

Genom att skriva ut orden ”samtidigt” och ”noga med att påpeka” lyfts ett perspektiv om att 

hedersförtryck, och därmed en förtryckardiskurs, står över det som precis sades. De sista två 

meningarna skildrar både ett individperspektiv på slöjan men också att det finns en annan syn 

på slöjan än som förtryckande. Informanten uttrycker transitivitet genom att först uttrycka att 

slöjan kan hållas ihop med förtryck men sedan problematiserar hon att slöjan och dess 

religiösa anknytning alltid förknippas med hederskultur. Därefter håller hon orden ”vi 

slöjbärare” tätt ihop med ordet ”vet” vilket uttrycker att slöjbäraren själv har gjort valet och 

förstår slöjans innebörd. 

 

I den andra delen av Arbmans & Lerners artikel ”Förtryck eller frihet – två kvinnor med olika 

syn på slöjan” intervjuas 26-åriga Bilan Osman som menar att hon bär slöja för att visa sin 

tro. Hon menar att det perspektivet sällan lyfts i media.127 Varför jag har kategoriserat denna 

del av artikeln under ”Slöjan som val men också som hinder” är då informanten får frågor om 

slöjan som val och hinder:  
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Slöjan kan vara en del av ett hedersförtryck, men många som bär den i Sverige i dag är stolta och 

självständiga kvinnor. Kritikerna gör de enkelt för sig när de klumpar ihop alla kvinnor med slöja i 

en enda stor grupp. 

- Det är som att det bara finns plats för en berättelse om slöjan. Vi måste lära oss att se till 

helheten. Slöjan är både en symbol för förtryck, för frihet och för religiös tillhörighet – och det 

samtidigt.128  

 
Informanten ger inledningsvis en lägre grad av modalitet genom att säga att slöjan kan vara en 

del av ett hedersförtryck. Det innebär också att den inte kan vara det – vilket hon sedan 

påvisar genom att lyfta att många kvinnor bär den med stolthet och självständighet. Hon 

påvisar sin åsikt genom orden ”vi måste lära oss att se helheten.” Helhetsbilden av slöjan är 

enligt henne mångdimensionell då hon sammanför subjektet ”slöjan” med orden förtryck, 

frihet och religiös tillhörighet och på så sätt visar transitivitet. Detta kommunicerar att texten 

bygger på diskursen om slöjan som förtryckande men också andra diskurser som en 

frihetsdiskurs och en identitetsdiskurs. Det som är anmärkningsvärt är användningen om att 

slöjan kan vara allt samtidigt. Det ger en förändringsdiskurs där slöjan kan inneha fler 

egenskaper på samma gång.  

 
Ann Heberlein, teologie doktor i etik, skriver i sin debattartikel om de konsekvenser som 

individens val att bära slöjan som en identitetsbärare kan få i det svenska samhället.129 

Heberlein har en inriktning i sin text som berör diskriminering på grund av slöjan på 

arbetsmarknaden i Sverige där tesen är att slöjan är ett fritt val och därför inte kan klassas som 

en diskrimineringsgrund. Heberlein har två exempel där två slöjbärare inte fått det jobb de 

sökte på grund av sin slöja och skribenten menar i sin text att arbetsmarknaden och 

arbetsgivaren bör stå över religionen.130 I citatet nedan uttrycker skribenten sin åsikt: 

 
Religiösa människor behandlas med silkesvantar på ett sätt som faktiskt är tämligen 

nedvärderande. Ingen ställer frågan till Aye eller Hoda vad som händer om de tar av sig slöjan. Av 

artighet väljer vi att godta en argumentation som är helt orimlig. Det borde vi sluta med. Religiösa 

människor är också fullt ut ansvariga för sina val och handlingar.131 
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Heberlein poängterar att religion och den religiösa, och specifikt religionen islam och 

muslimen, inte bör hanteras annorlunda än icke religiösa och icke muslimer. Det som sker i 

ovanstående citat är således att skribenten, genom att kritisera ”vi:ets”, vilket kan tolkas till 

Sverige eller svenskarna, sätt att hantera slöjbäraren menar att slöjbäraren måste anpassa sig 

till den sekulariserade arbetsmarknaden. Skribenten har hög grad av modalitet genom att göra 

konstateranden och genom meningen ”Det borde vi sluta med.” Transitivitet visas i citatet 

genom att Heberlein håller subjektet ”religiösa människor” till ord som ”behandlas med 

silkesvantar” och ”fullt ut ansvariga för sina val och handlingar.” Detta skildrar den religiösa 

människan och slöjbäraren som både i en speciell position men också som någon som kan och 

bör ta ansvar för det val som, skribenten påpekar, att bära slöjan är. 

 

Intertextuellt förbinds Folkös intervju med Ameziane med Bayaas insändare i diskurs 5.2. 

Båda baseras på Gustavssons uttalande om slöjan inom idrottsvärlden. Interdiskursivt grundar 

sig samtliga artiklar på diskursen om slöjan som förtryck men tar avstånd från den eller lägger 

till perspektiv. De reproducerar därför en förtryckardiskurs men producerar också flera 

förändringsdiskurser där slöjan benämns i termer av frihet, identitet, valfrihet och med ett 

individualistiskt perspektiv.  

	
Enligt Roald kan slöjan ses på olika sätt, bland annat som val och rättighet för kvinnan eller 

som kollektivt förtryck.132 Thurfjell menar att religion i nutida Sverige beskrivs som personlig 

och valbar. Individen kan själv välja och addera sin tro till delar i sitt liv där det passar.133 

Dessa olika aspekter på religion och slöjan framkommer i ovanstående artiklar. Slöjbäraren 

skildras som benägen att själv kunna beskriva slöjans roll och som en individ med möjligheter 

till ett val i det svenska samhället. Slöjan beskrivs som ett plagg med olika betydelser för 

olika individer men också som ett hinder för vissa delar i slöjbärarens liv, exempelvis inom 

arbets- och idrottsliv. Slöjan och slöjbärarens rättigheter och skyldigheter i svenska samhället 

vänds och vrids på och det framkommer en gemensam diskurs som baseras på ett 

individualistiskt perspektiv på slöjan och slöjbäraren. Vidare till den sociala praktiken som 

omger denna diskurs kan den förklaras genom det postkoloniala perspektivet. Detta då 

identitet och individens självbild tas upp. Eriksson et al menar att i det mångkulturella 

samhället tenderar vissa människors identiteter att bestämmas av någon annan, men att dessa 

människor ibland säger ifrån och kräver att få identifiera sig själva. Strategier för att få 
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identifiera sig själva kan vara att kräva samma rättigheter som övriga samhället har.134 I 

artiklarna finns en ton som skildrar att slöjbäraren behandlas på ett annat sätt än en kvinna 

utan slöja gör och att detta är fel. I citatet med Ameziane beskrivs slöjbäraren ha färre 

rättigheter gällande att synas offentligt, i citatet med Osman påpekas att slöjbäraren till 

skillnad från icke slöjbärare alltid beskrivs i grupp och inte som enskild individ och Heberlein 

menar att slöjbäraren behandlas, felaktigt, med silkesvantar. Alla skribenter tar således upp att 

slöjbäraren bör ha samma rättigheter som alla andra i det svenska samhället.  

 

Sammantaget lyfter både Ameziane och Osman den komplexitet som de tycker finns gällande 

slöjbärandet i respektive artiklar. De framhäver slöjans roll i att visa identitet för dem, men 

menar samtidigt att den kan vara förtryckande beroende på situation och individ. De påpekar 

alltså det individuella synsättet som Roald också skriver om: det finns olika anledningar till 

att en muslim har slöja på sig i Sverige idag. Exempelvis att visa sin identitet, som ett resultat 

av socialiseringsprocesser eller på grund av förtryck.135 Heberleins text reproducerar synsättet 

att se på slöjbäraren som ”den Andre” samt som oanpassningsbar och omoralisk på den 

svenska arbetsmarknaden. Said menar att européernas definition av sig själva som moraliska, 

fria och demokratiska samt orienten araben som dess motsatser påverkar synen på ”den 

Andre.”136 Heberleins text bygger också synsättet där den muslimska kvinnan ses som ”den 

Andre.” Mohanty menar att detta synsätt baserar sig på att kvinnor i väst har en självbild av 

att vara självständiga och i kontroll av våra liv, vilket inte den beslöjade kvinnan är och har.137  

Även Ameziane speglar ett ”vi och dem” men från motsatt håll. Hon menar att till skillnad 

från Ulla Gustavsson förstår hon och andra slöjbärare slöjans betydelse. Fazlhashemi menar 

att även orienten genom historien har beskrivit sin egen kultur som det normala och rätta, och 

därmed beskrivit den andra, i detta fall väst, som avvikande.138 I Amezianes citat kan en 

kategorisering utläsas vilket tyder på att även hon är påverkad av ”vi och dem” i det svenska 

samhället.  

 

Osman avviker dock i synsättet på ”vi och dem” då hon inkluderar sig själv i meningen ”vi 

måste lära oss att se till helheten.” Detta ger en förändringsdiskurs och kan beskrivas som att 

Osman ser sig själv som en del av Sverige och därför framhåller de kulturella likheter som 
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hon ser samt de medborgerliga rättigheterna.139 

 

Avslutningsvis påvisar artiklarna under denna diskurs ett sätt att framställa slöjan som just 

individuell och med olika betydelser. Individen kan välja slöjan men det är inte utan hinder 

och problem.  

	

5.4 Slöjan som problem och förtryck  
I denna diskurs förekommer åtta citat som framställer slöjan och slöjbäraren på ett liknande 

sätt från samtliga tidningar i denna undersökning. Därför har jag valt att sammanställa de citat 

som producerar liknande åsikt i två kategorier för att sedan applicera vald metod. Artiklarna 

är uppdelade i två kategorier, den första berör beslöjade barn i den svenska skolan och den 

andra berör slöjan som symbol. 

5.4.1 Beslöjade barn i den svenska skolan 

I dessa tre artiklar tas beslöjade barn i den svenska skolan och upp.  

 

I Svenska dagbladet skriver Özge Öner, kolumnist för tidningen och bland annat 

nationalekonom, i sin artikel om hijab på barn i grundskolan.140 Öner menar att hijaben 

kommer med normer om hur kvinnan ska vara, exempelvis blygsam, och att det därför är 

problematiskt med barn som bär den i skolan: 141 

 
Eftersom jag kommer från ett land där makthavarna ofta beslutar över kvinnors kroppar och liv är 

det för mig självklart att framhålla kvinnors rättigheter, inte minst deras rätt till att på olika sätt 

uttrycka sin religion. […] Men frågan om huruvida vi bör tillåta barn att bära hijab i grundskolan 

handlar inte om religiös manifestation eller individuellt val. Debatten är klädd i religionsfrihetens 

skrud, men staten och samhället får aldrig se mellan fingrarna när barn sexualiseras.142 

 

Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna, skriver denna artikel för att 

diskutera den undersökning som Göteborgsposten gjort angående slöjor på förskolebarn. Den 

rundringning som gjorts till olika förskolor visade enligt undersökningen att det fanns 

																																																								
139 Eriksson et al, 1999, s. 40-41 
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förskolepersonal som vittnar om att de aktivt övervakar och tillrättavisar barn så att de har på 

sig slöjan under skoltid.143 Hennes syn på slöjan framkommer i detta citat: 
 

Slöjan är ett plagg som i allra högsta grad befäster de traditionella könsroller som förskolan aktivt 

säger sig vilja motverka.[…] Slöjan är ett plagg med många dimensioner. För en del, är slöjan en 

del av identiteten och för andra ett religiöst plagg. Men det är när slöjan används för att tvinga in 

kvinnor i underordning och hedersförtryck som vi måste dra gränsen i ett demokratiskt 

samhälle.144 

 

Likaså Maria Rashidi, ordförande för Kvinnors rätt, skriver om barn som slöjbärare.145 Hon 

menar att även om en niqab bärs frivilligt är det ett tecken på förtryck. Hon påpekar att svensk 

lagstiftning har vissa restriktioner mot religiös praktik, exempelvis religiös djurslakt, men inte 

mot att ha burka och niqab, vilket hon efterfrågar:146 
 

I Sverige är inte ens barn skyddade från könsapartheid. Flickor får gömmas bakom slöja dygnet runt. 

Till och med i skolor, den enda platsen där många barn annars kan vara fria från tusenåriga dogmer. 

Varför kan inte Sverige följa Tunisien och förbjuda burka och niqab?147  

 

I citaten ovan beskrivs slöjan som ett verktyg som används med tydlig intention att begränsa 

och förtrycka både flickan och kvinnan. Slöjan framställs som omodern, sexualiserande, 

odemokratisk och könssegregerande. Öners sätt att beskriva slöjan görs genom att påvisa 

transitivitet där slöjans hålls isär ifrån individuellt val, religiös manifestation och 

religionsfrihet. Hon använder orden ”religionsfrihetens skrud” där religionsfriheten benämns 

som något positivt, men att den används som en förklädnad för att ge slöjan en legitimitet i 

det svenska samhället. Rashidi sammanfogar slöjan till orden “könsapartheid” och ”dogmer” 

där även tidsaspekten ”tusenåriga” gör att slöjan presenteras som förtryckande, religiös och 

tillhörande en annan tid än 2019. Avci beskriver slöjan som ett mångdimensionellt plagg men 

i koppling till förskolan beskrivs den som starkt förankrad med traditionella könsroller, vilket 

hon ger en indikation på är negativt då hon strax efter tillägger att förskolan vill motverka 

dessa. Slöjan tillskrivs också vara ett hot mot demokratin då den tvingar in flickor och 

kvinnor i en underordning och ett hedersförtryck. Alla citat innehar hög grad av modalitet då 

presensformerna av verben producerar en tydlig sanning för läsaren. Tydligast är 
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användningen av verbet ”är”: slöjan är det skribenterna skriver att den är och det tycks inte 

finnas någon annan sanning av det. 

 

Slöjbäraren som anses vara förtryckt är barn i ovanstående citat. Öner tar upp skillnaden på 

flickor och kvinnor i slöjdebatten. Hennes artikel bygger på inställningen om att slöjan är ett 

påbud från föräldrar och att någon, exempelvis staten, borde skydda den muslimska flickan 

från hennes föräldrars uppfattning. När det gäller vuxna kvinnor menar artikelförfattaren att 

individen står för sina egna val. Detta signalerar att slöjan både kan vara förtryckande för 

kvinnan men definitivt är ett förtryck på barn. Även Avcis text speglar att förtrycket kan gälla 

kvinnor men hon är fokuserad på barn i förskolan genomgående i texten förutom när det 

kommer till sista raden. Här tas den muslimska kvinnan in och hur slöjan används för att 

förtrycka henne. Även om skribentens tanke troligtvis är att är att flickor växer upp till 

kvinnor signalerar bytet från ”småflickor” till ”kvinnor” att problemet med slöjan är större än 

att flickor tvingas ha den på förskolan. Rashidi benämner endast barn i sitt citat. Slöjbäraren 

beskrivs således sammantaget i ovanstående citat som passiv, oskyldig och att hon inte har 

valt slöjan själv.  

 

Interdiskursivt reproducerar dessa citat en diskurs som forskning visar har funnits kring slöjan 

sedan 1990-talet.148 Exempelvis belyser Gardell att debatten i Göteborg 2003 också uttryckte 

en förtryckardiskurs149 vilket gör att dessa citat har låg interdiskursivitet. Intertextuellt länkas 

texterna samman genom att de alla berör skolan vilket i Avcis fall är en direkt reaktion på en 

granskning av förskolor i Göteborgsområdet. De andra artiklarna har publicerats efter denna 

händelse men det framkommer inte i texterna om de är länkade till samma granskning.   

 

Samtliga skribenter använder skolan som den arena där slöjan enligt dem inte hör hemma och 

uttrycker således en förbuddiskurs. I delen ”bakgrund” i denna undersökning belyses att det 

även finns politiska partier idag som vill se en utredning om slöjförbud i den svenska skolan. 

Dock har ansvarig minister pekat på att slöjan går under religionsfrihetslagen och att det 

därför inte kommer bli någon utredning eller något förbud i svensk skola.150 Uttalandet från 

ministern kom före två av artiklarna var skrivna, men Öners artikel är publicerad strax efter 

vilket kan tyda på att slöjförbud i skolan, och en förbuddiskurs, kommer fortsätta diskuteras 
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och produceras framöver. När Öner lyfter förbud av slöjan i koppling till skolan, gör hon det 

med orden: ”huruvida vi bör tillåta barn att bära hijab i grundskolan.” Även Avci skriver om 

ett ”vi” som måste dra gränser mot slöjan på barn och Rashidi använder Sverige som subjekt.  

Detta tyder på att den sociala praktik som omger texterna baseras på ett postkolonialt tänk och 

på en uppdelning av ”vi och dem.” Klassificeringen ”vi och dem” grundar sig i Sverige på en 

gemenskap svenskarna har men inte invandrarna.151 Samtidigt lyfts den svenska skolan som 

en avgörande del i hur slöjbäraren har möjligheten att inkluderas i gemenskapen och i ett ”vi” 

– men då utan slöjan. Skolan ses således som en plats som borde vara utan religiös påverkan, 

detta kan grunda sig i svenskarnas självbild av att Sverige är ett land utan religion och religiös 

påverkan.152 Said menar att skapandet av ”den Andra”, där väst tillskrev sig själv vara bland 

annat demokratisk, självständig och progressiv medan öst var dess motsats, är ett sätt för väst 

att upprätthålla sin egen självbild.153  

 

Vem är då ”den Andre” i ovanstående citat? I ovanstående citat skrivs inte agenten ut vid 

passiv form av verben, exempelvis i Rashidis mening: ”Flickor får gömmas bakom slöja 

dygnet runt.” Detta blir alltså något för läsaren att själv fylla i. I Avcis text nämns föräldrar 

som vill att deras dotter ska ha slöja på sig på förskolan men det är förskolor och 

förskolepersonal som målas upp som de som tvingar barnen att ha slöjan på sig. Samtliga 

skribenter framställer slöjan som ett starkt hot mot den svenska demokratin och friheten, 

vilket Said menar är allt vanligare att muslimers religiösa praktik tillskrivs vara. Bakom denna 

kritik döljer sig en skräck över att muslimerna tänker ta över världen,154 vilket i detta fall kan 

tolkas som att skribenterna uttrycker en oro över att den svenska demokratin utsätts för ett hot 

genom beslöjningen av flickor i den svenska förskolan och skolan. 

 

Sammantaget ses skolan som en plattform där slöjan inte är välkommen och där någon, 

exempelvis staten eller samhället, kan skydda slöjbäraren från det skribenterna menar är 

förtryck. 

5.4.2 Slöjan som symbol och alltid som förtryck  
I kommande sex citat beskrivs slöjan som en symbol på olika sätt. En del av skribenterna ger 

även en bild för läsaren om vad slöjan egentligen är, vilket som tidigare nämnt påvisar en 
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stark modalitet och sanning. 

 

I insändaren i Svenska Dagbladets Debatt ”Vi måste våga diskutera slöjförbud” skriver 

Alexandra Anstrell från Moderatkvinnorna och Sarah Mohammad, ordförande för 

organisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), om att slöjan är ett förtryck som borde 

förbjudas på offentliga platser i Sverige precis som i Danmark:155 

 
De [Danmark] väljer att stå upp för kvinnors frihet och det gratulerar vi. Sverige kan också. Det har 

inget med invandrarfientligheten att göra, inget med religionsfrihet att göra, inget med mössa på 

eller av i skolan att göra. Slöjan är i grunden en symbol för kvinnoförtryck, att täcka hår och kropp 

görs för att inte flickor/kvinnor ska väcka begär hos männen. Kvinnor som utsätts för hedersförtryck 

vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. […]156 

  

Omar Makram, projektledare för GAPF, skriver sin debattartikel till följd av den debatt som 

uppstod när tidigare nämnda Ulla Gustavsson uttalade sig om slöjan i samband med ett 

informationsblad från Riksidrottsförbundet. 157 Han skildrar slöjan som ett attribut som visar 

att den muslimska kvinnan behöver gömmas, vilket han menar är problematiskt:158 
 

Ordet hijab på arabiska betyder ”barriär” eller ”sköld”, och refererar till isolering och segregering 

av kvinnor gentemot män. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och 

ett syfte inom en religiös kontext, inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara ”awrah”, ett 

arabiskt ord som bokstavligt översatt betyder att något är ”defekt” eller ”bristfälligt”. I detta 

avseende är detta ”något” kvinnokroppen, som anses bringa skam eller leda till frestelse och 

synd.159 

 

Faw Azzat, goodwill-ambassadör för GAPF, skriver i sin insändare om den påverkan hon 

tycker företag, kommuner och organisationer har när de visar slöjbärare i 

reklamsammanhang.160 Hon lyfter att det finns slöjbärare som bär slöjan av tvång som ett 

viktigt perspektiv att ha med sig: 
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Gävle kommun och Unionen bidrar till normaliseringen av en symbol för politiskt, sexuellt, 

kulturellt och religiöst förtryck mot kvinnor genom att använda sig av slöjan i sin reklam.  

Länder som Saudiarabien, Iran, Afghanistan och Irak använder slöjan för att upprätthålla 

kvinnan underordnande mannen och i tre av dessa länder är det ett brott att ta av sig den.161  

  

I tidigare nämnd artikel av Arbman & Lerner skildras också Mahshid Rasti, en 56-årig kvinna 

som flydde från den islamistiskt styrda iranska republiken 1986 där hon tvingades bära slöja. 

Idag bor hon i Sverige och bär inte slöja.162 I artikeln säger informanten följande: 

 
Jag accepterar att vuxna kvinnor i Sverige tar på sig slöja, men inte att de kallar den för en 

frihetssymbol. Om man vet vad slöjan står för och om man upplevt en islamsk revolution, då kan 

man aldrig se den som en frihetssymbol, utan som en symbol för förtryck, säger hon.163 

 

Catia Hultquist, chef på DN Stockholm och krönikör för kultursidan i samma tidning, ger i sin 

artikel en typ av inifrånperspektiv då hon använder sig egen vardag och dotter för att skildra 

sina tankar om slöjan. Ingen av dem bär slöja och hon beskriver i sin text hur hon borstar sin 

dotters hår och hur befängt hon tycker att det skulle vara att sedan täcka det.164 I följande citat 

uttrycker hon sin åsikt om slöjan: 

 
Samtidigt går det inte att komma ifrån, slöjan är inte bara ett plagg. Den är fortfarande en laddad 

symbol. Slöjan blir en tydlig påminnelse om synen på kvinnan som ett byte och kvinnokroppen 

som ett nöjesfält som bär täckas och övervakas.165 

 

Malin Lernfelt, liberal skribent och debattör, problematiserar att slöjbärande muslimer syns i 

TV.166 Hon argumenterar utifrån att SVT Edit sände en serie vid namn ”Vad händer efter 

Sana?” som refererar till tidigare nämnda serien Skam där huvudpersonen i säsong fyra bar 

slöja. Lernfelt menar att de muslimer som har slöja är dogmatiskt troende och därför inte 

representerar alla muslimer.167 I citatet nedan skildras skribentens åsikter i frågan: 
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[…] Det [huvudduk] är en religiös och inte minst politisk symbol för kvinnans underordning sunt 

om i världen. Själva syftet med att kvinnor skall täcka sitt hår har även sexistiska dimensioner.168 

 

I ovannämnda citat beskrivs slöjan vara en symbol som är direkt kopplad till religionen islam, 

hedersförtryck och det arabiska språket. Alla citat har en stark grav av modalitet, 

instämmande och sanning genom exempelvis: ”Slöjan är” och ”Slöjan bidrar till.” 

Transitivitet visas genom att subjektet ”slöjan” beskrivs med ord som laddad, sexistisk, 

generellt förtryckande, hedersförtryckande och som bidragande med en barriär för slöjbäraren 

mot omvärlden. De som visar upp slöjan och slöjbäraren beskrivs skapa problem i form av 

normalisering och att ge en missvisande bild av slöjan. Exempelvis menar Azzat att Unionen 

och Gävle kommun bör likställas med länder som Afghanistan och Iran när de har med slöjan 

i marknadsföring. Informanten Rasti uttrycker att hon accepterar slöjbäraren men inte att den 

skulle få epiteten ”frihetssymbol.” Lernfelt pekar på att slöjbärande muslimer i TV inte är 

representativa för hela den muslimska befolkningen, och att det därför är problematiskt att ha 

med slöjbärande muslimer i TV. Det som sker i dessa citat är att slöjan alltid är en 

förtryckande symbol och det finns inga undantag enligt skribenterna och informanten.  

 

Slöjbärarens kropp och hår tas upp av fyra av skribenterna, Hultqvist, Anstrell & Mohammad 

och Makram. Slöjan beskrivs skildra kvinnosynen inom islam där kvinnans kropp och hår 

objektifieras och sexualiseras. Anstrell & Mohammad påvisar transitivitet genom att hålla isär 

slöjan från invandringsfientlighet, religionsfrihet och andra omdiskuterade plagg i skolkontext 

för att sammanföra slöjan med kvinnoförtryck. De menar att syftet är att täcka kvinnans 

kropp, vilket även Makram skriver om i sin text. Makram problematiserar synen på 

kvinnokroppen där han menar att slöjan har en avgörande roll. Hultqvist menar också att 

slöjbärarens kropp porträtteras som ett ”nöjesfält” vilket ger läsaren en bild av att muslimer 

sexualiserar och objektifierar kvinnokroppen. Genom skribenternas sätt att framställa slöjan 

och dess roll uttrycks en förbud-och förtryckardiskurs. Det går även att läsa från hur Anstrell 

& Mohammad beskriver Danmark som ett föregångsland gällande förbud: de menar att 

Sverige kan bli som Danmark och välja att stå upp för kvinnors frihet genom ett offentligt 

förbud på slöjan.  

 

Interdiskursivt reproducerar ovanstående citat en förtryckardiskurs i koppling till slöjan, de 

bygger således på den diskurs som tenderar att synas mest i de utvalda artiklarna i denna 
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undersökning. Intertextuellt kan texterna som är skrivna från personer som representeras 

organisationen GAPF förbindas med varandra då organisationen, utifrån dessa citat, verkar 

arbeta för ett Sverige fritt från slöjan och normaliseringen av den. Makrams artikel kan också 

förbindas intertextuellt med texter från diskursen ”Behovet av en representation av Slöjan” 

där debatten efter Ulla Gustavssons uttalande om slöjan skildras. Lernfelt benämner också 

serien Skam och SVT:s efterproduktion av serien, något som Magnusson i diskurs ett också 

gör.  

 

Sammantaget presenteras ett sätt att tala om slöjan som sexualiserande och förtryckande av 

kvinnorna som bär den i ovanstående artiklar. Slöjbäraren porträtteras som främmande och 

utanför det svenska samhället vilket Axners rapport menar har varit sättet att skriva om 

muslimer sedan 1990-talet.169  

 

Den sociala praktik som dessa citat existerar i kan förklaras genom Mohanty och Said. 

Mohanty menar att den beslöjade kvinnan tenderar att skildras som ”den Andre” då den 

västerländska kvinnan och hennes frihet står som norm och bör vara eftersträvningsbar även 

för ”icke europeiska” kvinnor.170 Detta dualistiska synsätt skildras genom att slöjan och dess 

betydelse beskrivs som enbart negativt och slöjbäraren behöver bli räddad från det förtryck 

som slöjan symboliserar. Med andra ord porträtteras motpolerna öst och väst tydligt upp i 

denna diskurs då skribenterna utgår från att västs levnadssätt, utan slöjan, är enbart positivt 

och att orienten har tagit med sig sin odemokratiska och bakåtsträvande kultur där slöjan ingår 

hit till väst. Said påpekar att väst under lång tid har tillrättavisat och utövat myndighet över 

Orienten med utgångspunkt från att väst har den rätta kulturen.171 Européernas starka självbild 

av sig själva som överlägsna alla som är icke europeiska172 träder också fram genom att 

skribenterna Anstrell & Mohammad hänvisar till att Sverige kan göra precis som Danmark 

och införa ett förbud. 

 

Hvitfelt menar att islam ofta uppfattas som en politisk ideologi än som en religion173 vilket 

också kan förklara den sociala praktiken som denna diskurs befinner sig i. Exempelvis går 

sättet slöjan hålls ifrån religionsfrihet och istället hålls tätt ihop med politik och 
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förtryckarkultur att tolkas som att islam uppfattas som en politisk ideologi och inte som 

religion.  

6. Avslutande diskussion och slutsatser  
I denna undersökning har slöjbärarens och slöjans diskurs och framställning i artiklar från 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen från 2018-2019 undersökts.  

Med metoden kritisk diskursanalys och den tredimensionella modellen har texternas 

framställning om slöjan och slöjbäraren samt diskurs tagits fram. Analysen av den tredje 

dimensionen har gjorts med postkolonial teori, orientalism och postkolonial teori ur 

feministisk synvinkel. 

 

Värt att uppmärksamma är fördelningen av artiklar. Diskurs 5.1 ”Slöjan som en del av 

Sverige” innehåller två artiklar vilket gör den till den minsta kategorin och båda artiklarna är 

från Dagens Nyheter. Diskurs 5.2 ”Behovet av representation” innehåller tre citat från artiklar 

från Dagens Nyheter och Expressen. Detta visar att förändringsdiskurserna där slöjan och 

slöjbäraren ses som en del av svensk kultur och i behov av representation är i minoritet och de 

diskurser som uttrycks i diskurs 5.1 och 5.2 kan delvis förklaras utifrån vilka tidningar 

skribenterna skriver för då dessa tidningar beskriver sig som liberala eller oberoende liberala. 

Diskurs 5.3 ”Slöjan som val men också som hinder” innefattar tre artiklar där ett perspektiv 

på slöjan som individuell och med flera betydelser finns inom slöjdebatten. I denna diskurs är 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet representerade. Detta kan förklara den 

spridda diskurs som finns i denna del som både talar om slöjan som förtryck samt identitets- 

och frihetssymbol då tidningarna har denna ideologiska spridning: oberoende liberal, moderat 

och socialdemokratisk Den största diskursen i denna undersökning är diskurs 5.4 ”Slöjan som 

problem och förtryck” där åtta och en halv artikel av totalt 15 artiklar ingår. I denna diskurs är 

alla utvalda tidningar i denna studie representerade. Detta visar att den största diskursen med 

flest skribenter framhåller slöjan som förtryckande och ser på slöjbäraren som någon som bör 

räddas från slöjan. Den slutsats som går att dra av att alla tidningar är representerade i denna 

diskurs är att diskursen om slöjan som förtryckande är utbredd hos olika ideologiska 

inriktningar och skribenter, informanter och insändarskribenter.  
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Något som också är värt att anmärka på är att i några av artiklarna efterfrågas slöjbärarens 

eller före detta-slöjbärarens åsikter i intervjuer och det finns även en insändare. Då metoden 

bidrar till att kunna förstå människors föreställningar om världen174 fungerar även de 

intervjuer och insändare som har blivit utvalda till denna undersökning att analysera enligt 

vald metod. De insändare och intervjuer som är med ger dessutom en bild av vad några av de 

”vanliga” människorna tycker om slöjan och inte endast skribenter. Eftersom genren media 

generellt producerar en hög grad av sanning och instämmande175 skildras skribenternas, 

informanternas eller insändarskribenternas åsikter tydligt. Utifrån detta kan slutsatser dras.   

 

För att besvara mitt syfte formulerades tre frågeställningar, varav två kan besvaras genom min 

analys:  

 

1. Hur framställs slöjan och slöjbärare år 2018 och 2019 i de 15 slumpmässigt utvalda 

artiklarna? 

2. Vilka diskurser finns det uttryckt om slöjan och slöjbäraren i de 15 slumpmässigt 

utvalda artiklarna?  

	

Slöjan framställs på flera sätt i de utvalda artiklarna. Den framställs som ett religiöst attribut 

och därmed berättigad att hanteras som andra religiösa attribut men också specifikt som ett 

muslimskt attribut vilket associeras med förtryck. Den framställs även i några av artiklarna 

som ett ”vanligt” klädesplagg och då inte som något som förtrycker. Den framställs som 

något som bär med sig identitet, säkerhet och som något som bör har rätten att existera och 

synas och som ett val men då också som hinder. Framställningen är också komplex i en av 

artiklarna då den kan inneha flera egenskaper samtidigt: förtryck, identitet och frihet. Den 

framställs som något som förtrycker och som behöver förbjudas. Och den framställs som 

något som har en tydlig funktion i att täcka slöjbäraren. De skribenter som tar upp detta menar 

att syftet är att avsexualisera kvinnan men de menar att denna handling visar på ett 

sexualiserande av slöjbäraren.  

 

Slöjbäraren framställs också på flera sätt i de utvalda artiklarna. Slöjbäraren framställs som 

svensk, självbestämmande, självständig och som någon som bör representeras. Hon framställs 

som ansvarstagande och medveten och som någon med rättigheter att visa sig i slöjan. 

																																																								
174 Ahrne & Svensson, 2011, s. 131 
175 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88 
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Framställningen av slöjbäraren är också som någon som behöver anpassa sig till det svenska 

samhället och arbetsmarknaden. Hon framställs som någon som är förtryckt och som behöver 

bli räddad och som någon vars kropp och hår sexualiseras. Och slöjbäraren framställs som 

någon som är utanför det svenska samhället på grund av slöjan.  

 

Min slutsats om vilka diskurser, alltså hur slöjan och slöjbäraren talas om eller framställs, som 

finns i de 15 slumpmässigt utvalda artiklarna är följande: inkluderingsdiskurs, behovet-av-en-

representationsdiskurs, förbuddiskurs, förtryckardiskurs, valfrihetsdiskurs, identitetsdiskurs, 

individualistisk diskurs samt slöjan-som-ett-hinderdiskurs.  

 

Slutsatsen för denna undersökning är därför att framställningen och diskursen av slöjan och 

slöjbäraren är spridd i utvalda artiklar 2018-2019. Slöjan och slöjbäraren framställs på en rad 

olika sätt och det uttrycks flera olika diskurser. Genom detta skildras att slöjdebatten tenderar 

att uppröra till starka känslor och vara polariserad. I några av artiklarna finns dock även 

åsikter som inte är starkt för eller emot, men de är i minoritet. Det som är gemensamt är att 

majoriteten av artiklarna omges av en liknande social praktik där slöjan ses som ett förtryck. 

Sedan finns det skribenter som reproducerar denna diskurs och skribenter som genom att 

erkänna den försöker skildra andra perspektiv. Även ett par av de slöjbärare som finns med i 

artiklarna vittnar om att slöjan kan vara en symbol för förtryck. För de som förespråkar att 

slöjbäraren bör välja slöjan själv främjas det att hon ska vara myndig för att göra sitt val men 

också att hon måste vara beredd på eventuella konsekvenser som slöjbärandet kan ge. Således 

finns det 2018-2019 en stark diskurs i majoriteten av de valda artiklarna om att slöjan är ett 

förtryck och att den kommer skapa problem för slöjbäraren. I denna diskurs utgör slöjan ett 

tydligt religiöst och/eller politiskt attribut för något som är osvenskt, odemokratiskt och 

ojämställt. De artiklar som producerar en förändringsdiskurs är i minoritet och anser att slöjan 

är en markör för identitet och att slöjbäraren bör inkluderas in i det svenska samhället och ses 

som svensk.   

 

Det som kan tolkas som nytt genom denna undersökning är den diskurs som ser till individens 

val och rätt att välja slöjan och där den inte ses som ett förtryck. Några delar av den tidigare 

forskningen som är använd i denna undersökning belyser ett identitetsperspektiv men min 

uppfattning är att mer forskning kring detta är möjlig att genomföra. Därför efterfrågar jag 

mer forskning om slöjan och slöjbäraren i svenska samhället. 
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Under tiden som denna undersökning gjordes pågick fortfarande slöjdebatten ute i samhället. 

I början på januari 2020 publicerade det politiska riksdagspartiet Sverigedemokraterna en bild 

på Instragram, som ett socialt nätverk för bild och text, med texten ”Slöjan har ingenting i den 

svenska skolan att göra.” Ett par dagar senare gick Instagram-profilen Imane Asry, som går 

under namnet ”Fashion with Faith” i samma sociala nätverk upp på scen under Elle-galan och 

mottog pris i kategorin ”Årets look 2019” i slöja. Dessa händelser anser jag sammanfattar min 

undersökning: slöjdebatten är polariserad och kommer troligtvis fortsätta diskuteras även in 

på 2020-talet.     

7. Ämnesdidaktisk reflektion 
I denna del kommer undersökningens slutsatser att diskuteras i förhållande till 

religionskunskapen i gymnasieskolan. Frågeställningen som ska besvaras är följande:  

 

3. Hur kan slutsatserna i denna undersökning kopplas till undervisning och lärande i ämnet 

religionskunskap i gymnasieskolan?  

 

Slutsatserna i denna undersökning visar på att det finns en diskurs om slöjan som 

förtryckande och slöjbäraren som förtryckt av slöjan. Den visade också att det finns en 

förändringsdiskurs som hänvisar till individens rätt till självbestämmande och representation 

men den är dock i minoritet. Eftersom religionskunskapsämnets syfte bland annat är att ge 

eleverna möjlighet till att se mångfalden i samhället och individers olikheter med öppenhet176 

finner jag det väsentligt att arbeta med diskurserna om slöjan och det svenska samhället i min 

undervisning. 

 

Forskaren Karin Kittelmann Flensner menar att religionslärare i Sverige bör inneha synen på 

sin undervisning att den överför kunskap men också normer och värderingar.177 Hennes 

undersökning är en avhandling vid Göteborgs universitet, avdelningen för litteratur, 

idéhistoria och religion. Hon har följt 13 olika lärare på tre större gymnasieskolor i Sverige 

som har religionskunskap och menar att ämnet är omgivet av en sekulär diskurs vilket gör att 

religiositet och den troende individen ses som något ovanligt. Lärarens dilemma kring ämnet 

																																																								
176 Skolverket, 2010, Religionskunskap SKOLFS 2010:261, utges av Regeringen s. 1 
177 Kittelmann Flensner, K, 2015,”Religious education in contemporary pluralistic Sweden” 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40808/1/gupea_2077_40808_1.pdf 
 (hämtad 8/12 2019) s. 275 
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beskrivs vara att det är få undervisningstimmar vilket ger risken att ämnet blir förytligat. 

Kittelmann Flensners resultat visade också att hur läraren organiserade undervisningen 

resulterade också i att olika diskurser kunde triggas fram. Exempel på dessa diskurser är 

religion som något ”människor från förr” trodde på innan vetenskapen tog plats. Därför 

skapas en diskurs av religion som omodern. Avslutningsvis visade forskningen att genom att 

definiera religioner förekom ett starkt ”vi och dem”- klimat. ”De andra” tenderade att bli de 

religiösa människorna och speciellt troende muslimer.178 

 

Leif Stenberg, docent i islamologi vid Lunds Universitet, menar att ett sätt undervisa om 

islam är att spegla den som en process istället för att försöka definiera vad ”sann” islam är.179 

Han menar också att religion ska ses som ett socialt och mänskligt fenomen och som en del av 

samhället. Stenberg lyfter även att begreppet diskurs kan användas för att lyfta frågor rörande 

islam och vad som är aktuellt nu bland exempelvis muslimer på ett lyckat sätt i 

religionsundervisningen.180 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatserna i denna undersökning användas och förstås på ett 

medvetet sätt för religionskunskapsläraren för att inte reproducera eller trigga diskurser som 

inte medför lärande eller belyser mångfald hos eleverna. Utifrån ämnets syfte bör eleven ges 

möjligheten att med handledning av läraren få undersöka, förstå och diskutera exempelvis 

slöjan, slöjdebatten och islam. Läraren bör ha förståelse för hur normer och värderingar 

överförs i klassrummet och läraren bör också arbeta aktivt med att inte producera en diskurs 

som bygger på ”vi och dem”. Detta kan göras genom att undvika att definiera religionerna och 

söka en sanning om dem. Istället bör läraren undervisa om religion som en dynamisk del av 

samhället och lyfta aktuella ämnen i koppling till teman. Inom Religionskunskap 1 kan en 

tematisering av ämnet fungera. Exempel på teman kan vara: ”identitet”, ”människosyn och 

gudsuppfattning”, ”relationen mellan religion och vetenskap” och ”etiska frågor och 

dilemman”.1 Därför tror jag själv att det är bra för elevens inlärningsförmåga men också 

skildringsförmåga att få arbeta mer fördjupande och tematiskt på gymnasiet och att 

källkritiskt få problematisera olika diskurser. Att även, precis som Stenberg menar, inte söka 

																																																								
178 Kittelmann Flensner, 2015, s. 275-276 
179 Stenberg, L, 2006, ”Förändringsprocesser, makt och diskurs: Ett islamologiskt verktyg i studiet av islam” i 
Liljefors Persson, B. & Gustafsson Lundberg, J. (red) Religion, politik och globalisering – religionsdidaktiska 
perspektiv. Föreningen lärare i religionskunskap, s. 39 
180 Stenberg, 2006, s. 48 
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efter det ”sanna” bilden av islam tror jag är viktigt, i synnerhet i ett klassrum med elever som 

har med sig åsikter om exempelvis islam eller som själva är muslimer. 

  

 

Avslutningsvis efterlyser jag mer forskning på den svenska skolan om 

religionsundervisningens roll i Sverige. Det är viktigt för lärare att ständigt hålla sig 

uppdaterade om forskning i ämnet men även om didaktiska perspektiv. 
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9. Bilagor  
Bilaga 1: Överblick över diskurs, artiklar samt hur slöjan och slöjbäraren framställs. 
	
	

Diskurs 
5.1:  
Slöjan 
som en 
del av 
Sverige 
 

Den diskursiva händelsen: 
 

1. Helmerson, E, 2019-08-
25, ”Staten ska inte 
jaga skolbarn i slöja” i 
Dagens Nyheter 

2. Magnusson, L, 2018-
10-15, ”Vem lyssnar på 
de muslimska 
kvinnorna?” i Dagens 
Nyheter   

Slöjan framställs som: 
 
- ett religiöst attribut 
- ett klädesplagg 
- inte som ett förtryck 

Slöjbäraren 
framställs som: 
 
- svensk 
- självbestämmande 
 

Diskursordning: 
 
- Inkludering 
- Individualistisk 
- Jämlikhet 

 

Diskurs 
5.2: 
Behovet 
av en 
represen
tation av 
slöjbärar
en 

1. Bayaa, R, 2019-02-15, 
”Jag bär slöja med 
stolthet i svenska 
landslaget” i Dagens 
Nyheter 

2. Delshad, S, 2019-07-12, 
”Klart tjejen med slöja 
får synas på en 
tidningsetta” i Expressen 

3. En del i Magnusson, L, 
2018-10-15, ”Vem 
lyssnar på de muslimska 
kvinnorna?” i Dagens 
Nyheter   

- en identitetsbärare 
- något som ger 
trygghet 
- något som bör få 
synas 

 

- någon som bör 
synas och 
representeras 

-Behovet av 
representation av 
slöjbäraren 

 

Diskurs 
5.3:  
Slöjan 
som val 
men 
också 
som 
hinder 

1. En del ur Arbman, H. & 
Lerner, T, 2019-03-21, 
”Förtryck eller frihet – 
två kvinnor med olika 
syn på slöjan” i Dagens 
nyheter 

2. Folkö, R, 2019-02-13, 
”Boxaren Sarah chockad: 
Slöjan är min krona” i 
Svenska Dagbladet 

3. Heberlein, A, 2018-05-
18, ”Ingen föds med en 
slöja på huvudet” i 
Aftonbladet  

- ett val 
- ett hinder 
- komplext 
- en frihetssymbol 
- ett religiöst attribut 

- ansvarstagande 
- som någon som bör 
anpassa sig 
självständig 
- medveten 
- någon med 
rättigheten att bära 
slöjan 
 

- Förtryck 
-Individualistisk 
-Identitet 
- Frihet 
- Valfrihet 
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Diskurs 
5.4: 
Slöjan 
som 
problem 
och 
förtryck  

2 En del ur Arbman, H. & 
Lerner, T, 2019-03-21, 
”Förtryck eller frihet – 
två kvinnor med olika 
syn på slöjan” i Dagens 
nyheter 

3 Avci, G, 2018-06-05, ”Nej, 
förskolor får aldrig tvinga 
barn att ha slöja” i 
Aftonbladet 

4 Anstrell, A. & Mohammad, 
S, 2018-08-19, ”Vi måste 
våga diskutera slöjförbud” i 
Svenska Dagbladet 

5 Azzat, F, 2019-03-07, ”En 
märklig normalisering av 
slöjan pågår i Sverige” i 
Dagens Nyheter 

6 Hultquist, C, 2018-02-04, 
”Slöjan är inte bara ett 
plagg. Den är fortfarande 
en laddad symbol” i 
Dagens Nyheter 

7 Lernfelt, M, 2018-11-29, 
”SVT:s märkliga idé” i 
Expressen 

8 Makram, O, 2019-02-22, 
”Hijab sexualiserar 
småflickor i Sverige”, 
översättning av Carolin 
Ekman, ambassadör för 
GAPF, i Aftonbladet  

9 Rashidi, M, 2019-07-19, 
”Niqab är förtryck även om 
den bärs frivilligt” i 
Expressen 

10 Öner, Ö, 2019-08-31, 
”Slöjor på skolbarn är inte 
en religionsfråga” i 
Svenska dagbladet 

- ett religiöst attribut 
- något som borde 
förbjudas 
- något som förtrycker 
- något med funktionen 
att täcka slöjbäraren 
- sexualiserande 
 

- någon som är  
förtryckt 
- Som någon som 
behöver räddas 
- någon vars kropp 
och hår täcks och 
därför sexualiseras 
av religionen 
- någon som är 
utanför samhället 
eller riskerar att bli 
utanför 

- Förbud 
- Förtryck 
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