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Abstrakt 
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Bakgrund: I dagens Europa finns aktörer med delade åsikter kring hijab och dess betydelse. 

Debatten handlar om att eventuellt förbjuda slöjan i det offentliga rummet, detta på grund av att den 

bland annat anses vara en symbol för kvinnoförtryck. Ett förbud kan eventuellt leda till att de 

muslimska kvinnorna isoleras från samhället och integrationen försvåras.  

Syfte: Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka en grupp muslimska 

slöjbärande kvinnors erfarenheter kring hijab. Det är även intressant hur föreställningar och 

upplevelser om slöjan hänger samman med processer som rör identitet och kultur. En människas 

identitet och kulturella tillhörighet kan krocka med omgivningens, därför är det intressant att 

undersöka om dessa muslimska kvinnor upplever sig som stigmatiserade.  

 Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod. I de kvalitativa intervjuerna användes en 

halvstrukturerad intervjuguide med tre övergripande teman. Insamling av materialet har skett via 

livsvärldsintervjuer med tio respondenter och under samtalets gång har följdfrågor ställts som varit 

relevanta i det unika mötet.  

Teori: Studiens teorietiska utgångspunkter är identitet, kultur, kulturmöten och stigmatiseringen. 

Dessa har varit till hjälp i analyseringen av materialet samt i besvarandet av syftet och 

frågeställningarna. 

Resultat: Resultatet visade att det fanns delade uppfattningar om hijab och dess betydelse i 

samhället. Kvinnorna i studien har en stark självbild liksom identitet och kultur som bidrar till att de 

känner självsäkerhet gällande valet av att bära slöja. Delar av samhället har dock en annan uppfattning 

om slöjan och vidtar i många fall diskriminerade åtgärder för att visa deras inställning. 
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Background: Today in Europe there are actors with shared views about the hijab and its importance. 

The debate is about possibility of banning the veil in public places. Hijab is particularly considered a 

symbol of female oppression. A ban could lead to the point that Muslim women would isolate 

themselves from society and integration gets more difficult. 

Purpose: The purpose of this essay is that through qualitative interviews analyze experiences of the 

veil in a group of Muslim women. It is also interesting how perception and experience of the veil is 

linked to processes related to identity and culture. A person’s identity and cultural affiliation may 

collide with its surroundings. We are therefore also interested if the Muslim women see themselves as 

stigmatized.  

Method: The study is based on a qualitative method. Qualitative interviews which is a half structured 

interview, has been used in this essay. An interview guide with three overarching themes has also been 

used. The collection of material has been through life-world interviews with ten respondents, and 

during the interviews, the following points were raised which were relevant in the unique meeting.  

Theory: The theoretical starting point is identity, culture, cultural encounters and stigmatization. 

These have been helpful in the analyze and to answer the question of our purpose. 

Results: The results showed that there were different views on the hijab and its importance in society. 

The women in the study have a strong self-image, identity and culture that contribute to the self-

assured security when it comes to the choice of wearing a veil. Parts of society have a different view 

of the veil and take different discriminating actions.  

 

 



 

 

Förord 

Tack 

Vi vill inledningsvis tacka de personer som har varit ett stöd för oss under arbetets gång. Våra 

vänner som har stöttat och motiverat oss. Även ett stort tack till de kvinnor som valt att dela 

med sig av sina erfarenheter och historier. Med er hjälp har vi fått en större förståelse för 

vilken betydelse hijab har och hur viktig den är. Slutligen vill vi även tacka vår handledare 

Niklas Westberg. 
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1. Inledning 

Intresset för utsatta grupper i samhället väcktes under tre års studier i ämnet sociologi. 

Nyfikenheten på minoriteter och grupper som beskrivs som avvikande är motivet till denna 

studie i vilket vi uppmärksammar kvinnor som bär slöja. Det är viktigt att göra denna grupps 

röst hörd eftersom, som sociologen Anna Johansson menar, så finns det maktförhållanden i 

samhället som bestämmer vems erfarenheter som blir hörda (Sixtensson, 2009).  Och vi 

menar just att muslimska kvinnor sällan blir hörda i den offentliga debatten. 

Det finns delade meningar om hijab och vad den representerar. Meliha är en av kvinnorna i 

vår studie och hon berättar om de positiva känslorna som slöjan frambringar.  

”För mig betyder slöjan väldigt mycket den representerar mig och är min identitet och den 

representerar väldigt många känslor så som ödmjukhet, respekt, moral och mycket mer. 

Den står för rättvisa, harmoni och Islam”. Meliha 26 år 

Ledande politiker och andra aktörer i Sverige samt Europa har kritiserat och visat motstånd 

gentemot kvinnor som bär hijab. Slöjan sägs vara en symbol för kvinnoförtryck och aktörerna 

menar att ett förbud av hijab skulle gynna kvinnan, dock anser de indirekt med sina uttalanden 

att det är den muslimska kvinnan som ska ändra på sig och göra uppoffringar för att passa in i 

samhället. Hajria är också en av kvinnorna som deltar i studien och hennes historia samt 

erfarenheter ger en inblick i vilka åsikter det kan finnas gentemot slöjan.  

”Idag är jag arbetslös och det är på grund av den nya chefen.  Han sa rakt ut till mig att sådana 

som ni inte ska jobba här. Här döljer vi inte våra ansikten eller vårt hår. Jag sa då upp mig”. 

Hajria, 34 år 

Hur kan en tygbit skapa en utbredd debatt i samhället och hur kan grupper i samhället ha så 

pass olika åsikter om slöjan? Faktorer som påverkar en människas åsikter och värderingar är 

bland annat dennes identitet och kultur. Sociologerna Lidskog och Deniz (2009) menar att 

identitet skapas delvis av den primära gruppen som vi tillhör, men även via interaktion med 

andra. Genom livets ändras och utvecklas vår identitet, dock finns det en del av oss som är 

svårföränderlig. Det sistnämnda uppstår oftast i tidig ålder och via påverkan av den primära 

gruppen (Lidskog & Deniz, 2009). Den andra faktorn som påverkar oss och synen på andra är 

kultur vilket innefattar värderingar, traditioner, levnadsätt, normer och regler. Många 
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muslimska kvinnor har en kultur som skiljer sig från majoritetssamhällets kultur. När 

skillnader uppstår kan minoriteters kultur och identitet uppfattas som avvikande från 

samhället.  

 

Hajrias erfarenhet från arbetsmarknaden är ett exempel på de diskriminerande åtgärderna som 

kan uppstå när två kulturer möts. En individ som samhället anser vara avvikande kan 

stigmatiseras (Goffman, 2001). I samhället finns det normer och värderingar som efterföljs av 

majoriteten och när en individ avviker blir hon snabbt kategoriserad som ”den andre” (ibid.) 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka en grupp muslimska 

slöjbärande kvinnors erfarenheter kring hijab. Särskilt intresserar vi oss för föreställningar och 

upplevelser om hur slöjan hänger samman med processer som rör identitet och kultur. Och 

eftersom en människas identitet och kulturella tillhörighet kan krocka med omgivningens 

intresserar vi oss också för om dessa muslimska kvinnor upplever sig som stigmatiserade .  

1.3 Frågeställning 

1. Vilken betydelse har slöjan för kvinnorna och hur påverkar den deras identitet? 

2.  Hur påverkar kulturtillhörighet och möten med andra kulturer dessa slöjbärande kvinnor? 

3. Upplever vår grupp av muslimska kvinnor sig vara stigmatiserade av samhället på grund av 

att de bär slöja och hur påverkar detta kvinnorna? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel ett behandlas inledning, syfte och vår 

frågeställning. I kapitel två presenteras bakgrund som innehåller globaliseringens roll i det 

multikulturella samhället, islam, huvuddukens betydelse, debatten kring hijab, burqa och 

niqab samt två sociologiska forskningar. Vidare i kapitel tre presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter som belyser identitet, kultur och kulturmöten samt stigmatisering. I kapitel 

fyra beskrivs det metodologiska angreppssättet som är kvalitativ metod. I kapitel fem 

presenteras materialet som också är indelat i identitet, kultur och stigmatisering. I kapitel sex 

finns analysen och slutligen i kapitel sju presenteras en sammanfattning samt egna 

reflektioner.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras globaliseringens roll i det multikulturella samhället, islam, 

huvuddukens betydelse och den debatt om hijab, niqab och burqa som pågår. 

Globaliseringens roll i det multikulturella samhället har lett till nya kulturmöten som 

eventuellt kan försvåra situationen för olika grupper (Lidskog & Deniz, 2009). Sverige kan 

anses vara ett multikulturellt samhälle där alla individer har rätt att uttrycka sin kulturella 

tillhörighet och identitet (ibid.)Men det finns olika sidor i debatten om förbudet av slöja och 

det är viktigt att beskriva för läsaren hur religionen kan tolkas, men även hur praktiserande 

muslimers liv kan se ut. För människor med en annan kultur kan det vara lätt att kritisera samt 

analysera andras kulturer och på så vis finna ”fel” (Ringquist, 2005). Att presentera islams 

normer och värderingar är relevant då det kan bidra till tydlighet för läsaren om varför det 

finns en problematisering kring ämnet. Vidare beskrivs huvuddukens historia och varför den 

idag är en symbol för islam. Läsaren kan på så vis få en uppfattning om varför slöjan är 

viktig. Avslutningsvis tas det med olika uttalanden som aktörer i Europa gjort gällande förbud 

av slöja. Detta för att visa det hårda motstånd som finns mot hijab och vilka argument som 

framförs.  

2.1 Globaliseringens roll i det multikulturella samhället 

Globaliseringens framfart har lett till att de demokratiska staterna har blivit mer öppna och 

mottagliga för mångfald (Lidskog & Deniz, 2009). Följden av detta är att de olika kulturerna 

som finns i vårt land inte längre ska eller behöver underordna sig en dominerande 

samhällskultur (ibid.) 

Globaliseringen innebär inte att bara se till det som händer utanför staten som till exempel 

relationer mellan nationalstater eller organisationer utan det handlar även om att titta på det 

som sker i vår egen stat, det vill säga relationen mellan individ och grupp och hur dessa 

omförhandlas och förändras (ibid.) Begreppet mångkulturalism har idag inte samma innebörd 

som det hade tidigare. Idag påverkas synen på mångkulturalism beroende på vilket land man 

bor i och vilket samhälle man lever i. Det är en skillnad på hur mångkulturalism ses i till 

exempel Japan, USA eller Indien etc. Alla dessa länder har olika syn på hur mångkulturalism 

ska utvecklas samt vilka villkor och regler som gäller. Sverige är ett land som vill ha etnisk 

pluralitet och tolerans för kulturella skillnader. Politiker, organisationer och föreningar arbetar 

aktivt för en ökad tolerans och jämställdhet (ibid.) 
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Tidigare när mångkulturalism har diskuterats så har detta lett till en fråga om etnicitet, men 

enligt sociologerna Lidskog och Deniz är detta vilseledande eftersom de anser att den kultur 

individen tillhör innefattar mer än ursprung. Det handlar även om medlemskap i en kulturell 

gemenskap (ibid.) Att reducera mångkulturalism till etnicitet leder till att det osynliggör andra 

grupper (kulturella grupper) som inte ser sig som en etnisk baserad grupp. Mångkulturalism 

handlar om de rättigheter en individ och grupper har för att uttrycka sin kulturella tillhörighet 

och identitet. Globaliseringen har lett till en senmodernitet, en omstrukturering av det 

moderna samhället har skett och bidragit till en ökad mångfald av värderingar och livsstilar 

samt individualisering (ibid.)  

2.2 Islam 

Grundtanken inom islam är att människan hela livet ska styras av samma tro, det vill säga att 

vara muslim. Religionen appliceras på verkligheten och på många håll i världen talas det om 

islam som kultur och inte bara som en religion (Palmlund, 1981). Det är viktigt att 

understryka att det finns många tolkningar av islam och inom dessa tolkningar finns det olika 

värderingar och normer för hur muslimer ska förhålla sig till religionen (ibid.) Islam är idag 

världens näst största religion och det finns ungefär 1, 3 miljarder utövare (Fazlhashemi, 

2008). För fjortonhundra år sedan var islam revolutionerande. Lagar gav kvinnan rättigheter 

till att bland annat starta eget företag, råda över sin egendom och ha rätt till lika lön som 

mannen då det utförde samma arbetssysslor. Dessa lagar gäller även idag (Armstrong, 2004).  

När islam används som en ideologi och levnadssätt så kan individen anamma det kollektiva 

tänkandet och de handlingar som utförs blir en angelägenhet för gruppen (Palmlund, 1981). I 

Koranen finns det föreskrifter om hur människan ska leva när det kommer till äktenskap, 

skilsmässa, arv, bestraffning, straff etc. (ibid.) Vissa muslimer anser att lagarna är givna av 

Gud och att dem inte ska ändras eller utvecklas till nutid (ibid.) Här kan det uppkomma 

splittringar inom Islam som kan handla om vilka regler som tillämpas i samhället samt vem 

som avgör vad som är rätt och fel. En uppfattning inom islam är att mannen styr över familjen 

när det handlar om försörjning, han har rätt till vårdnaden av barnen samt att bestämma över 

sin kvinna. Hon ska i sin tur lyda mannen och uppfostra barnen (ibid.) Inom islam anses 

jämställdhet mellan könen vara meningslöst då båda redan har lika värde, men blir tilldelade 

olika uppgifter. Mannen och kvinnan är jämställda inför Gud och om kvinnan inte har samma 

rättigheter som mannen menar vissa att detta inte beror på islam (Armstrong, 2004).  

Problemet anses ligga i att andra kulturer försöker överskugga det som islam egentligen lär ut. 
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(ibid.) Om kvinnan skulle göra revolt mot den traditionella familjebilden skulle det anses vara 

ett angrepp mot islam (Palmlund, 1981).  

 

2.3  Huvuddukens betydelse.  

Att bära huvudduk är ingen ny företeelse utan den har burits långt tidigare av kvinnor runtom 

i världen och motiven för att bära huvudduk har varit både religiösa och icke religiösa (Berge 

& Manga, 2006). Idag förknippas slöjan oftast med muslimska kvinnor och islam. Slöjan fick 

en annan betydelse först när de europeiska kolonialmakterna kom i kontakt med muslimer och 

muslimska kvinnor (ibid.) Huvudduken blev en symbol för islam istället för en kulturell 

företeelse. Slöjan har många olika benämningar som t.ex. chador, hijab, burja, mursak, 

tesstür. I Sverige används orden sjal eller huvudduk (ibid.) 

Under profeten Muhammeds tid var slöjan något som enbart bars av hans fruar. Det var först 

efter Muhammeds död som huvudduken började användas av överklassens kvinnor och den 

förknippades med social status (ibid.) Efter Profetens död växte en samling av traditioner 

fram och det gavs förklaringar till hur Koranen skulle konkretiseras (Palmlund, 1981). Dessa 

traditioner och levnadssätt bygger på vad Muhammed och hans efterföljare har sagt och gjort 

samt deras sätt att leva, även vad som ansåg vara rätt eller fel (ibid.) I Koranen skrivs det inte 

tydligt och konkret att en kvinna ska bära slöja, men texter antyder att kvinnan ska täcka vissa 

delar. Nedan följer ett utdrag ur Koranen: 

 

Sura 24: 30-32: 

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 eller sina fäder eller 

sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina 

bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över vilka de 

råda, eller sådana stackare till män, som ej hava något sinne därför, eller barn, som ej förstå 

sig på kvinnors nakenhet. (Sura 24: 30-32)( S. 267 i K.V. Zetterstens översättning av Koranen, 

2009) 

 

I boken Slöjor (2006) berättar muslimska kvinnor om deras erfarenheter och betydelsen av 

hijab (Berge & Manga, 2006).  Några utvalda citat ur boken presenteras för att visa att 
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betydelsen av huvudduken är olika. Det är viktigt att inte se de slöjbärande kvinnorna som en 

homogen grupp utan som enskilda individer med olika erfarenheter samt motiv. Tre citat visar 

den variation kvinnorna har gällande betydelsen av hijab. De visar också att det inte behöver 

finnas en generell uppfattning (ibid.) 

Det är så mycket fokus på hur kvinnan beter sig. Det beror nog på att den muslimska mannen 

inte tar lika mycket synligt ansvar. Om de gjorde det tror jag att frågan om kvinnan inomislam 

skulle bli mer dämpad. Då ser de att vi är lika. Männen ligger efter i att göra sin plikt, de 

verkar inte tycka att deras klädsel är så viktig. Imaan 30 år, Stockholm (Berge & Manga, 

2006 sid 18). 

Vissa av mina kompisar tar av sig sjalen innan skolan. De säger att de inte vill ha sjal och att 

deras mammor tvingar dem. De ska vara barnets egna val, de ska inte behöva känna sig 

tvingade. Då kommer de inte att tycka om sjalen. Inte förrän man själv har tagit beslutet 

kommer det att kännas bra. Suad 17 år, Västerås (Berge & Manga, 2006 sid 67). 

Sjalen är det som skiljer oss från andra. Den visar att vi är muslimer. Det är jätteviktigt att folk 

ser att jag är muslim. Folk ser olika ut. Muslimer har sjal, kristna har kors. Suada, 18 år, 

Stockholm (Berge & Manga, 2006 sid 70). 

2.4 Debatten kring hijab, burqa och niqab 

Debatten om hijab har haft störst fokus i Frankrike och det var där den första lagen om förbud 

av slöjan verkställdes (Ghasemiani, 2004). År 2003 fastställde den dåvarande franska 

presidenten Jacques Chirac ett förbud mot att bära slöja i det offentliga rummet. Den 

nuvarande presidenten Nicolas Sarkozy gick ett steg längre och förbjöd alla religiösa 

handlingar, symboler och yttringar i skolor (ibid.) Sarkozy har uttryck sitt ogillande mot 

kvinnor som bär slöja eftersom han menar att den är kvinnoförtryckande samt att det strider 

mot den franska republikens grundprinciper (DN, 2010-01-26). Debatten om slöjan har 

intresserat många aktörer i länder som Belgien, Sverige, Schweiz, Italien, Österrike och 

Nederländerna. Dessa aktörer har tagit upp debatten på agendan och presenterar olika 

argument om varför hijab, burqa och niqab skall förbjudas. Vissa aktörer påstår att slöjan är 

en symbol för kvinnoförtryck och ska därför förbjudas medan andra aktörer ser burqa och 

niqab som ett medel för att terrorister och kriminella ska kunna anonymisera sig. Via 

anonymisering kan de utföra illdåd och kan därför vara en fråga om landets säkerhet (Svenska 

dagbladet 2010-04-26). De som är kritiska till förbudet av hijab, niqab och burqa anser att 
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förbudet kan leda till stigmatiseringen av den muslimska kvinnan och det kan resultera i att 

kvinnorna undviker att vistas i det offentliga rummet (ibid.) 

I Sverige finns det en försiktighet jämfört med Frankrike när det gäller att uttala sig om hijab. 

Det kan bero på att aktörer i Sverige inte vill stämplas som främlingsfientligt eller 

islamofobiskt (Sydsvenskan, 2007-01-23), men det kan även vara så att det svenska samhället 

har en annan inställning till mångkulturalism och anser att individen har rätten att utöva sin 

tro. De två ledande politiker i Sverige Mona Sahlin och statsministern Fredrik Reinfeldt har i 

tv-debatter och intervjuer tagit ställning till förbudet (DN, 2010-01-27). Sahlin anser att 

Sverige är ett land där det råder religionsfrihet och människan ska acceptera andras religioner 

och kulturer. Sahlin har även uttalat sig om att hon ska kämpa för kvinnornas rätt att bära 

hijab men inte burqa eller niqab då hon anser att det är förtryckande (ibid.) Reinfeldt menar 

också att burqan är kvinnoförtryckande, men att lagstiftning inte är den rätta vägen för att 

hjälpa kvinnorna (ibid.) Enligt diskrimineringsombudsmannen kommer det dagligen in 

anmälningar från muslimska kvinnor som har upplevt diskriminering på grund av hijab eller 

burqa (Sydsvenskan, 2007-01-23). Enligt svensk lag är det tillåtet att bära slöja och burqa i 

skolor, men lärarna kan be eleverna ta av sig den om det stör undervisningen. En del lärare 

menar att denna sort av religiösa symboler kan vara farlig till exempel under kemi eller 

fysiklektioner (ibid.) 

2.5 Tidigare forskning 

I arbetet med denna uppsats har vi tagit del av två studier som berör vårt ämne och syfte. 

Sixtenssons studie (2009) liknar vår studie till viss del då hon har samma utgångspunkt. Den 

berör erfarenhetsbegreppet och vikten av att kvinnorna ska få chansen att berätta om sina 

erfarenheter och kunskaper i ämnet. Forskningen visar både de negativa och positiva 

erfarenheterna som kvinnorna upplevt. Body- Gerdots (2007) studie beskriver hur en grupp 

franska muslimska flickor uppfattar sig själva samt hur andra uppfattar dem. Studien 

presenterar även kategorier som visar olika motiv för bärandet av slöjan. Det är viktigt att visa 

att detta ämne är aktuellt i flera europeiska länder och att problematiseringen av slöjan ser 

ungefär likadan ut.  

2.5.1 ”Hemma och främmande i staden” 

Sixtenssons studie (2009) är avgränsad till Malmö och undersöker hur kvinnor med slöja 

bemöts i stadens offentliga rum. Den tar även upp om kvinnorna upplever diskriminering, 
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våld eller hot. I forskningen används kvalitativ metod och det är kvinnornas erfarenheter som 

är i centrum och frågor som nationalitet, ålder, sysselsättning och hur länge dem vistats i 

Sverige är inte lika relevanta (ibid.) Sociologen och genusforskaren Anna Johansson menar att 

det är de rådande maktförhållandena i samhället som avgör vems berättelse som blir hörd och 

hon anser att kvinnornas berättelser inte tas på lika stort allvar som männens (ibid.) Under 

intervjuerna som utfördes gavs intrycket av att kvinnorna vill bli hörda och sedda samt dela 

med sig av sina erfarenheter. I intervjuerna med kvinnorna framkommer det att flera av dem 

blivit utsatta för diskriminering och de menar att det beror på att dem är muslimer och bär 

slöja. Respondenterna anser att de negativa attityderna som finns i samhället gentemot 

slöjbärande kvinnor är ett stort problem. Det framkommer även att dessa slöjbärande kvinnor 

måste kämpa hårdare i samhället för att bli accepterade (ibid.) 

Studien visar dock att det inte bara är negativa händelser som uppkommer i det offentliga 

rummet. Många av kvinnorna har även stött på människor som varit trevliga och visat 

acceptans. De menar att det är viktigt för dem att få berätta för andra om motivet bakom 

slöjan och en av respondenterna anser att det är bra med frågor för det visar på en nyfikenhet 

och att omgivningen inte har dragit förhastade slutsatser (ibid.) 

2.5.2”French upside down over a headscarf?” 

Body- Gerdot (2007) skriver om hur muslimska kvinnorna uppfattas av andra och av sig 

själva. Studien behandlar tre teoretiska frågor 1) frågan om acceptansen av olika identiteter i 

det offentliga rummet, 2) huruvida skolan ska inta en neutral roll och 3) uppfattningen om 

muslimska kvinnor från allmänheten och hur de uppfattar sig själva (ibid.) 

I studien skrivs det även om Frankrikes försök att ta hänsyn till alla nationaliteter, hur landet 

står för demokrati, men även om Frankrikes misslyckade försök med social integration och 

den rådande nationalismen (ibid.) Vissa muslimska flickor i Frankrike väljer att markera sin 

religiösa identitet och ju mer man avgränsar och förbjuder den desto mer angelägna blir de om 

att behålla sin identitet och markera den. Det nämns även att dessa flickor har fler än en 

identitet och att motivet till att bära hijab är olika. Det ligger mer bakom hijab än vad dess 

synliga karaktär ger oss. En undersökning har gjorts bland hundra slöjbärande kvinnor och har 

funnit fyra olika kategorier (ibid.) 

1). De som bar hijab på grund av traditionen (deras mor, mormor osv. bar den). 
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2.) De som vill undvika konflikter med sina familjer, speciellt sina fäder och bröder då de 

förväntar att dottern ska skydda sin heder och oskuld. 

3.) De som bär hijab för att inte bli störda, trakasserade eller utsatta för något negativt av sina 

landsmän eller andra män. 

4.) Och till slut presenteras den kategorin som bär hijab av en mer militant karaktär där de 

visar och markera sin identitet genom att göra revolt mot samhället.  

Denna kategorisering kan vara användbar, men den behöver nödvändigtvis inte ge en korrekt 

bild då tid och rum inte tas i åtanke. Body-Gerdot tar även upp vilka som har rätt att definiera 

kvinnornas rättigheter och självständighet samt vem som har rätten att bestämma om det är 

acceptabelt att bära eller inte bära hijab i det offentliga rummet (ibid.) 

3. Teoretiska utgångspunkter 

De tre valda teorierna är relevanta genom att de hjälper oss besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Den första teorin handlar om identitet och identitetsskapande och den 

beskriver hur en individs identitet uppkommer och hur den kan påverka människan. Vi anser 

det vara viktigt att studera hur kvinnornas identitet påverkar valet av att bära slöja samt hur 

slöjan påverkar deras identitet. Vidare presenteras kultur och kulturmöten och vi använder 

denna teori för att förstå kulturmöten samt varför det kan uppstå spänningar mellan olika 

kulturer. Vi anser också att kulturen kan kopplas till identitet och vilket levnadssätt, 

traditioner, normer och regler en människa har och väljer att anamma. När det uppstår en 

konflikt mellan två kulturer kan minoritetsgrupper uppleva en form av utanförskap och 

stigmatisering (Goffman, 2001). Den avslutade teorin handlar därför om stigmatisering och 

dess påverkan för de utsatta (ibid.) 

3.1 Identitet 

Begreppet identitet är komplext och det är relativt svårt att ge en entydig definition på vad 

som anses vara identitet (Lidskog & Deniz, 2009). Identitet är kopplad till tid och rum och 

den kan till viss del ändras, detta på grund av att normer, regler och tankemönster byts ut och 

ersätts av nya. Vi föds alla in i ett socialt sammanhang där normer och värderingar utvecklas 

och där förpliktelser införlivas. Det är där vårt medlemskap tilldelas och våra identiteter 

skapas (ibid.) 



 

10 

 

Under de tidiga levnadsåren skapas en uppfattning om vilka vi är och vilka vi bör vara och 

dem som påverkar oss mest under denna tid är den primära gruppen. Denna grupp har oftast 

en ledare som sätter upp regler och normer för hur dem ska leva. De som deltar i gruppen vet 

vilka som tillhör den och vilka som inte har medlemskap(ibid.) I vår studie kan det handla om 

familjens tidiga påverkan på hur kvinnornas identitet . Vidare i livet och i mötet med andra 

individer kan vi förändra oss samt bli reflektiva över vår identitet. Vi kan bli medvetna om 

vårt levnadssätt och kan göra en förändring om det krävs (Lidskog & Deniz, 2009). 

Identiteten skapar en känsla av tillhörighet och att tillhöra ett socialt sammanhang är viktigt 

för vår identitet. Människan är med i olika grupper av olika anledningar, det kan dels vara att 

personen tillhör en grupp rent biologiskt, det vill säga familjen eller så blir hon ”medlem” i ett 

socialt sammanhang. När individen tillhör en grupp så förväntas hon vara och bete sig på ett 

visst sätt och det finns en del tydliga markörer inom grupperna som kallas för 

identitetsmarkörer (ibid.) Identitetsmarkörer kan vara allt ifrån val av frisyr, språk, klädstil 

eller andra symboler. Slöjan är en identitetsmarkör och genom att bära denna så visar 

kvinnorna vilken grupp de tillhör. För många av oss är grupptillhörighet något som vi strävar 

efter, men samtidigt är det krävande då informella regler och outtalade krav finns (Lidskog & 

Deniz, 2009). Identitet handlar inte bara om vem personen är utan det handlar även om att 

visa vem personen inte är och vilken grupp denne inte vill tillhöra (ibid.) 

Identitetsbildningen är sammanflätade med samhällets utveckling, globaliseringen och det 

mångkulturella samhället (Bauman, 2002). Mångkulturalism är en effekt av globaliseringen 

då denna har sett till att gränserna mellan staterna har blivit mer flexibla och att de även är 

beroende av varandra. Något som också är viktigt och påverkar vår identitetsbildning är 

individualiseringen och den har påverkat individens attityder, värderingar och beteende. 

Individer är idag mindre beroende av de traditionella sociala institutionerna som familj, 

nationalstat, kön och klass. Genom medvetna val kan individer bryta eller minska de 

traditionella sociala institutionernas betydelse och inflytande (Bauman, 2002). 

Bauman menar att identiteten idag har omvandlas till en uppgift (ibid.) I dagens samhälle är 

det inte frågan om hur vi ska uppnå de identiteter vi vill ha utan det handlar mer om vilken 

identitet vi ska välja. Bauman menar att vi är uppmärksamma på vår valda identitet eftersom 

det kan bli läge att välja bort den för att ta till en ny då den ”gamla identiteten” inte är lika 

attraktiv och har förlorat sin dragningskraft (ibid.) 
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Nästa teori som presenteras är kultur och kulturmöten och hur vi i relation med den nära 

gruppen lär oss dess kultur och levnadssätt. Traditioner, normer och regler som människan 

blivit uppfostrad i kan vara svåra att ändra på och anpassa till majoriteten i samhället.  

3.2 Kultur och kulturmöten 

När människor flyttar till nya platser så tar hon med sig en del av sin kultur. Inom begreppet 

kultur inräknas värderingar, traditioner och levnadssätt (Lidskog & Deniz, 2009). När hon 

sedan befinner sig på den nya platsen så kommer hon möta individer som i sin tur har andra 

normer och regler. I vissa fall kan dessa kulturmöten resultera i att det uppstår konflikter eller 

spänningar grupper emellan (ibid.) 

Människan gör i vissa fall medvetna val för att visa sin kulturella grupptillhörighet (Ringquist, 

2005). Det kan handla om klädval som antingen representerar vår kulturella bakgrund eller 

vår tillhörighet till en specifik grupp eller rörelse. Valet av klädsel blir då en symbol för en 

gemensam kulturell överenskommelse. De muslimska slöjbärande kvinnorna har gjort ett val 

att bära slöjan och på så vis visar dem vilken kultur de tillhör.  Eftersom kulturen vi lever i är 

något som vi lärt oss under uppväxten, kan vi ha svårt att beskriva den eller reflektera över 

den (Ringquist, 2005). Den blir en självklarhet och ”den finns bara inom oss. Den är som vårt 

språk. Vi känner språkets nyanser, men vi kan i allmänhet inte förklara hur det 

grammatikaliskt är uppbyggd” (Ringquist, 2005, sid 26). Begreppet etnocentrism betyder att 

människan sätter sin egen kultur i centrum och använder den som måttstock i möten med 

andra kulturer. Om en människa är etnocentrisk så tillåter denne inte andra individer till att 

vara annorlunda på deras egna villkor (Ringquist, 2005). 

 

I möten med människor med en annan kultur kan det vara enklare att se kulturmönster och 

reflektera över den motsattas kultur (ibid.) Det är även i detta möte som vår egen kultur blir 

synlig för oss. En kultur kan vara grupporienterad och med det menas att individen inordnar 

sig i en grupp. Individen ses inte som en självständig person utan den är en del av det 

kollektiva, till exempel släkt eller familj (ibid.) Det är viktigt att överföra sitt kulturarv till de 

andra inom gruppen och det är gruppen som helhet som är viktigast. Tillhör individen en 

grupporienterad kultur kan denne uppleva en speciell trygghet och tillhörighet. Vissa aktörer 

anser att inom den muslimska kulturen så är familjen viktigast och individens intressen 

underordnas familjens intressen. Det finns grupporienterade kulturer inom kristna samhällen, 

så det behöver inte vara kopplat till endast religionen, men den är en av faktorerna som 
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påverkar traditionerna inom kulturen (ibid.) 

 

Ett viktigt begrepp när det gäller kultur är integration. Genom integration ska minoriteter delta 

i samhällets gemensamma institution och på så vis reproducera sin gruppidentitet och sina 

etniska gränser (Hylland Eriksen, 1998). Vissa hävdar att andra och tredje generationens 

invandrare i europeiska städer kan uppleva identitetsproblem. De kan uppleva sig ”leva i två 

kulturer samtidigt”. När detta sker kan andra och tredje generationen invandrare bli avvikare 

från samhället. Detta behöver inte bero på kulturen utan det kan även bero på att de upplever 

ett misslyckande med att passa in i de dominerade kategorierna i samhället (ibid.) 

Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen hävdar att invandrarnas barn eller barnbarn 

integreras snabbare in i samhällen än vad deras föräldrar gör. Vidare menar Eriksen att den 

etniska identiteten som en människa har får avgörande betydelse då den upplevs som hotad 

(ibid.) 

Detta kapitel avslutas med en presentation av Goffmans teori om stigmatisering. Den identitet 

en enskild individ har kan i många situationer uppfattas som ”fel” eller ”avvikande” från 

samhället. Ens identitet kan vara sammanvävd med ens kultur och när majoriteten i det nya 

samhället öppnar en debatt om huruvida det är lämpligt att leva enligt en viss kultur kan 

stigmatisering uppstå och den utsatta gruppen kan uppleva ett utanförskap. 

3.4 Stigmatisering 

Ett stigma kan manifestera sig på olika sätt och det kan bemötas och upplevas på olika sätt. 

En individ som annars skulle varit accepterad av samhället har en egenskap, ett beteende eller 

en tro som får ”dem andra” att se ner på individen (Goffman, 2001). Människor väljer att 

bortse från de andra egenskaper som den utsatta har och fokuserar sig endast på stigmat. 

Goffman redovisar tre kategorier då stigmatisering kan uppstå (ibid.) De stigman som oftast 

uppmärksammas är kroppsligt stigma som kan vara missbildningar av olika slag, men det kan 

också handla om ”fläckar” på den personliga karaktären som av andra anses vara annorlunda 

eller rent av fel. Exempel på detta är alkoholism, homosexualitet, missbruk, hemlöshet osv. 

Slutligen finns det tribala stigman vilket innebär att en person blir stigmatiserad på grund av 

nationalitet, ras, religion, etnicitet (ibid.) 

Personer som stämplas som avvikande av samhället kan anse sig själv vara ”normala” och 

detta för att hon upplever sig ha samma referensramar och därmed samma värderingar som 
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”de andra”. När den avvikande upplever att samhället fördömer henne kan det leda till att den 

avvikande blir förvirrad. Hon kan då uppleva en kontrast mellan den faktiska identiteten och 

den tillskrivna identiteten och det är då ett stigma uppstår (ibid.) Goffman menar att 

erkännandet av stigmat leder till flera olika reaktioner. Antingen korrigeras stigmat eller så 

kan det resultera i att personen anammar sitt stigma och gör det till något positivt och unikt. 

När individen känner sig utsatt och avvikande kan denna också välja att knyta hårdare band 

till ”sina egna”. Dessa människor kan ha liknande erfarenheter, vilket gör att den utsatta 

känner gemenskap med gruppen. När samhället inte accepterar en grupps levnadssätt leder det 

till gruppstigmatisering (ibid.) 

Vidare menar Goffman att när en människa bryter mot normrådande livsmönstren så vidtar de 

”normala” diskriminerande åtgärder. De ”normala” bygger upp en teori om varför den 

normbrytande är farlig och Goffman skriver även om mötet mellan den stigmatiserade och 

den ”normala”. Den stigmatiserade kan då bli orolig för hur den ”normala” kommer att 

uppfatta och bemöta denne. Under våra liv finns det tillfällen då vi inte känner till de normer 

och regler som gäller och på så vis menar Goffman att vi alla på något sätt är avvikare. Han 

kallar detta för primär avvikelse. Individen kan skapa en självbild beroende på hur denne blir 

bemött av de andra i samhället. Omgivningen kan välja att ha överseende med avvikelsen 

eller så kan den utsatta välja att korrigera sitt stigma för att passa in. När överseende inte sker 

från ”de andra” så förstärks stigmatiseringen. Detta kallar Goffman sekundär avvikelse (ibid.) 

I samhället finns det rådande normer och regler som efterföljs av majoriteten. De individer 

som väljer att avvika från normerna kategoriseras snabbt in som ”de andra”. Även vad som 

uppfattas som naturligt och normalt i dessa grupper bestäms av samhället. I demokratiska 

länder råder det oftast religionsfrihet och yttrandefrihet och enligt lag ska en individ inte 

behöva känna sig förtryckt eller kränkt av omgivningen (ibid.) 

4. Metod 

I metodkapitlet redogörs för läsaren om vårt val av metod, tillvägagångssätt, urval och arbetet 

med intervjuguiden och intervjuerna. Vi presentar även argument för varför den valda 

metoden är mest lämpad för vår studie.  

4.1. Kvalitativ metod 

I studien använder vi enbart kvalitativ metod, vilket innebär att vi söker efter karaktären eller 

egenskaperna i ämnet, detta till skillnad från kvantitativ metod som handlar om att mäta en 
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mängd (Wideberg, 2002). Det är omöjligt för oss att finna en objektiv verklighet som kan 

mätas då kunskap söks genom subjektet som är skapad och befinner sig i en viss kontext. 

Studiens syfte är att redovisa en grupp muslimska kvinnors subjektiva erfarenheter kring 

hijab. Både vi och respondenterna har en subjektiv tolkning vilket påverkar materialet på det 

vis att det är omöjligt att vara objektiv. Den kvalitativa metoden är förknippad med induktiva 

metoden, vilket innebär att vi använder data som utgångspunkt och därefter valde teorierna 

(Watt- Boolsen, 2007).  

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

I vår studie använde vi kvalitativa intervjuer vilket är samhällsvetenskapens mest använda 

metod för insamling av data (Watt- Boolsen, 2007). Att genomföra intervjuer kan vara 

komplicerat då det är viktigt att ställa frågorna på rätt sätt. Det krävs inlevelse, eftertanke, 

övning och kunskap för att få fram de svar som är mest intressanta (ibid.) Genom de 

kvalitativa intervjuerna skapades ett direkt möte mellan oss och intervjupersonerna och mötet 

blev därför unikt och personligt (Wideberg, 2002). De kvalitativa forskningsintervjuerna är 

oftast halvstrukturerade vilket innebär att det varken är ett öppet samtal eller en hård 

strukturerad intervjuguide (Kvale, 2004). I vår studie användes kvalitativa livsvärldsintervjuer 

och syftet med intervjuerna var att förstå och beskriva de centrala teman som respondenterna 

förhåller sig till. Genom intervjuerna försökte vi förstå och tolka det dem berättar för oss och 

deras relation till ämnet (ibid.)  

4.1.3 Hermeneutiska perspektivet  

Vi har utgått från det hermeneutiska perspektivet som är en tolkningslära och bygger på 

någon form av förförståelse eller förväntningar (Thurén, 2007). Det innebär att de kunskaper 

vi redan har blir bakgrunden till vår tolkning av slöjan. Tolkningen blir en del av analysen i 

det insamlade materialet och enligt hermeneutiken går det inte att få fram en absolut sanning. 

Handlingar är skapta av människor och dessa handlingar är en del i en hermeneutisk tolkning. 

Faktorer som påverkar handlingar är bland annat kultur, tradition och identitet och det handlar 

om att vi ska förstå forskningsobjektet och inte bara begripa det (ibid.) Det hermeneutiska 

perspektivet är användbart i vår studie och detta för att studera kvinnorna och deras 

erfarenheter av hijab. 

4.2 Urval 

Vårt urval till den kvalitativa studien byggde på en variation bland respondenterna och det 
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enda kravet var att kvinnorna skulle bära huvudduk och vara muslimer. Det som dock 

påverkade urvalet var att kvinnorna inte skulle vara under 18 år då det strider mot etiken 

(Thurén, 2007). Respondenterna fann vi på Komvux, SFI (Svenska För Invandrare), via 

personliga kontakter samt genom att sätta upp information med våra kontaktuppgifter. Det har 

dock varit svårt att finna intervjupersoner då några kvinnor inte hade tillräckliga 

språkkunskaper för att delta i intervjuerna och några kvinnor hade heller inget intresse av att 

berätta om huvudduken. Det har varit en del motgångar för oss gällande uppsättning av 

informationsblad då det inte tilläts sättas upp på offentliga platser.  

Vi har genomfört tio kvalitativa livsvärldsintervjuer med muslimska kvinnor. Några av dem är 

födda i Sverige. En kvinna var etnisk svensk och hade konverterat till islam. De resterande var 

utlandsfödda, men lever och bor i Sverige. Vi genomförde intervjuerna på olika platser runt 

om i södra Sverige. Vi informerade kvinnorna innan intervjustarten om vårt syfte och även 

om att de kunde avbryta intervjun om de så önskade. Det var viktigt för oss att låta 

respondenten få ta plats då det är hennes historia som är intressant och relevant för oss. Under 

intervjuerna tillät vi tystnad och pauser för att respondenten skulle få tid att tänka igenom 

frågorna (Wideberg, 2002). Kvinnorna är anonymiserade och har figurerade namn. 

 

En kort beskrivning av respondenterna:  

Meliha är 26 år gammal och arbetslös. Hon kommer från Bosnien och är gift. 

Almira är 23 år gammal, hon studerar på folkhögskola och kommer också från Bosnien. 

Fatimah är 24 år gammal, hon studerar på högskola och kommer från Egypten. 

Elin är 33 år gammal, hon arbetar och är sambo. Hon kommer från Sverige. 

Sebahat är 22 år gammal, hon studerar på högskolan och kommer från Somalia. 

Ayat är 22 år gammal även hon studerar på högskolan och kommer från Libanon. 

Shenai är 29 år gammal, hon studerar och arbetar. Hon kommer från Slovenien. 

Suada är 19 år gammal och arbetslös. Hon är förlovad och kommer från Somalia. 

Hajria är 34 år gammal och också arbetslös. Hon är gift och har fyra barn. Hon kommer från 

Turkiet.  

Aisha är 42 år gammal, hon arbetar. Hon är gift och har tre barn. Hon kommer från Iran.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Uppsatsarbete startade med insamling av litteratur och vetenskapliga artiklar som berörde 

ämnet slöjan och den muslimska kvinnan. Det fanns mycket att läsa inom ämnet och den 

litteratur som vi fann tolkade oftast islam negativt, tillexempel att islam är kvinnoförtryckande 

och en våldsam religion. Ett försök att finna texter som presenterade de slöjbärande 

kvinnornas erfarenheter om hijab gjordes, detta eftersom kvinnorna skulle vara i fokus.  

4.3.1 Intervjusituation 

Under intervjuerna antecknade en av oss medan den andra intervjuade, detta gjordes för att 

respondenterna inte skulle bli förvirrande eller stressade. Det enda hjälpmedlet som användes 

under intervjuerna var en bandspelare. Platserna där vi genomförde intervjuerna var bland 

annat ett biblioteksgrupprum, där vi kunde stänga dörren till rummet och på så vis skapa en 

lugn och behaglig miljö. Andra intervjuer genomfördes på lugna caféer och vid tidpunkter då 

det var få människor som vistades i lokalen. Två av intervjuerna genomfördes i 

respondenternas hem och vid dessa intervjuer blev det mer fylliga och intressanta svar, detta 

kunde bero på att respondenten upplevde en större trygghet. Ett problem som påverkade våra 

intervjuer var kvinnornas språkbegräsningar då deras svar ibland blev korta och outvecklade.  

4.2.3 Arbetet med intervjuguiden 

Innan intervjuerna genomfördes tog vi fram en intervjuguide, vilket har varit en hjälpreda i 

intervjusituationerna (Kvale, 2004). I den halvstrukturerade intervjuguiden valdes arton 

övergripande frågor som var indelade i teman. Dessa teman berörde begreppen identitet, 

kultur och kulturmöten samt stigmatisering, vilket fanns med i vårt syfte. Under våra 

huvudfrågor skrevs följdfrågor för att få mer utvecklade och målande svar av respondenterna. 

Följdfrågorna besvarades inte av alla då vissa upplevde att en del frågor var särskilt känsliga. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dem ordagrant. Intervjuguiden finns som 

bilaga.  

4.3 Analys 

Eftersom det fanns få intervjuer så använde vi oss av en matris som gjorde det lätt att få en 

översikt över materialet. Matrisen innehöll kolumnhuvuden där kategorier, underrubriker, 

frågor etc. skrevs och i radhuvudena skrevs kvinnornas namn (Kylen & Vestlund, 1980). 

Exempel på kategorier var; känslor som slöjan frambringar, kultur, anpassning till kultur, 

möjligheter, diskriminering etc. I cellerna skrev vi därefter några ord som varje respondent 
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hade svarat. Dessa ord framkom när vi läste matrisen vågrätt och på det viset fick vi fram 

skillnader och likheter. När vi läste matrisen lodrätt fick vi en övergripande sammanfattning 

av svaret på respektive fråga. Matrisen var till för att kunna hitta en gemensam struktur och vi 

använde den för att få en bild av materialet som vi sedan arbetade vidare med (ibid.)  

4.4 Förförståelse 

Vi har diskuterat vår förförståelse gällande forskningsresultatet. Förförståelsen är våra egna 

erfarenheter om ämnet och våra eventuella fördomar (Thurén, 2007). Vlora är uppväxt i en 

familj med islamsk tro, men familjen är inte praktiserande muslimer. Hennes tankar om islam 

är positiva, men hon anser att det finns regler, normer och värderingar inom religionen som 

inte är förenliga med dagens samhälle. Camilla är uppväxt i en etnisk svensk familj och hon 

har alltid försökt att ha en objektiv inställning till nya kulturer samt försökt att möta den 

muslimska kulturen på ett öppet sätt. Arbetet har påverkats väldigt lite av den förförståelse 

som finns och det lilla är den kunskapen som Vlora har om islam och hijab. Under arbetets 

gång har vi båda ifrågasatt fakta som funnits i litteratur och därmed varit källkritiska. 

5. Presentation av materialet 

Presentationen av materialet har tematiserats i tre kategorier som vi har kopplat till frågorna i 

frågeställningen, det vill säga 1) identitet 2) kultur och - kulturmöten samt 3) stigmatisering. 

Dessa tre kategorier har delats in i ett antal underkategorier för att få fram strukturerade svar.  

5.1 Identitet  

5.1.1 Positiva känslor av slöjan 

I intervjuerna med de slöjbärande kvinnorna framkom det att dem flesta har stor entusiasm för 

slöjan och dess betydelse. Majoriteten beskriver positiva känslor som slöjan frambringar hos 

dem och att sjalen hade blivit en del av dem och många av kvinnorna skulle inte tänka sig ett 

liv utan slöjan. Meliha säger; ”Slöjan för mig betyder väldigt mycket, slöjan är min 

identitet!”. 

Fatimah anser att; ”Det är endast positiva känslor jag får av slöjan. Oavsett vad andra tycker, 

jag bryr mig inte, alla får har sin egen tro” 

Elin är etnisk svensk och har konverterat till islam och för henne representerar slöjan frihet. 

Hon menar att det finns flera klädkoder inom islam som också står för frihet. Dock anser hon 

att i dagens samhälle har hijab blivit mer laddad än de andra klädkoderna.  
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Meliha beskrev med många positiva ord om hur hon upplever slöjan;  

”För mig betyder slöjan väldigt mycket den representerar mig och är min identitet och den 

representerar väldigt många känslor så som ödmjukhet, respekt, moral och mycket mer. 

Den står för rättvisa, harmoni och islam” 

Suada berättar att hon också anser att slöjan står för självständighet och frihet. Hon menar att 

slöjan representerar muslimska kvinnan och när hon bär den så känner hon sig glad och stolt.  

Almira berättar: 

”För mig betyder slöjan min tro och min styrka. Slöjan representerar en skön känsla av att jag 

gör något rätt och jag blir glad för varje dag som går. Då inser jag att jag hade fel när jag 

trodde att jag inte skulle bli accepterad om jag bär den. Jag känner mig stark”. 

Aisha anser att slöjan är hennes identitet och att hennes identitet är troende muslimsk kvinna 

som följer Allahs regler och normer. Hon menar att slöjan symboliserar hängivenhet till gud 

och genom att bära slöjan visar hon respekt för sin kultur och tro. Majoriteten av 

respondenterna beskriver positiva ord som slöjan frambringar. Den är en viktig del av dem 

och den är deras identitet. De bär slöjan dels för att visa sin tro och hängivenhet till Allah, 

men också för att bärandet av hijab stärker deras självbild. 

5.1.2 Slöjan som skydd 

De flesta av kvinnorna beskriver hijab som något som stärker dem som individer. Slöjan 

bidrar till att de blir accepterade för vad dem anser vara deras riktiga jag och inte på grund av 

det yttre utseendet. Många av kvinnorna anser också att slöjan är ett skydd för dem gentemot 

männens blickar.  

Fatimah berättar:  

”För det första så måste kvinnan bära slöja. För det andra så har gud sagt att vi ska ha det på 

grund av att män kan bete sig annorlunda när dem ser en kvinna som är naken och en kvinna 

som är täckt. Han kan inte gå och våldta en kvinna som är heltäckt. Dem blir inte lika 

attraherande som på en naken kvinna. Det är ett skydd för sig själv.” 

Almira säger:  

”Den är i första hand för att skydda tjejen. Hon ska vara anonym och inte visa sin utsida för 

männen som kan framställa henne attraktiv. ” 
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 Ayat instämmer och menar att en muslimsk kvinna inte ska väcka uppmärksamhet och därför 

ska hon skydda sin kropp för främmande män.  

Sebahat menar att slöjan blir ett skydd mot de ideal som finns i västvärlden; 

”Jag tycker att västvärldens skönhetsideal är förtryckande för kvinnor. Det finns hur många 

unga tjejer som helst som just nu spyr upp det dem har ätit just för att passa in. Jag behöver 

inte oroa mig för vad folk tycker och tänker om mitt yttre. Jag vill bli bedömd som en 

personlighet, inte som ett objekt” 

Elin berättar att enligt Koranen så är det viktigt att bära slöjan för att den skyddar kvinnan 

mot männens blickar och den hjälper kvinnan att bli anonym. Hijab är enligt respondenterna 

även en symbol för moral och respekt. 

5.1.3 Vem bestämmer när kvinnan är redo för att bära slöja 

Vi frågade kvinnorna om de själva valt att bära slöja eller om de fanns påtryckningar från 

släkt eller familj. Alla respondenter utom Shenai berättar att det var deras egna val och att 

ingen hade tvingat dem. I och med att vi hade utformat följdfrågor så diskuterade vi även 

familjens roll i bärandet av slöjan och varför dem anser det vara viktigt att bära slöja. 

Aisha säger:  

”Jag tror att det är viktigt att bära slöja om man är muslim, för att gud har sagt att vi ska täcka 

oss och då ska vi göra det och det finns ingen diskussion kring frågan! Men man bestämmer 

själv när man är redo för att ta den steget och sätta på sig det, vare sig man är 10, 18, 27, 50 år, 

det spelar ingen roll. Jag skulle också vilja säga att i en annan vers i Koranen står det "inget 

tvång i religionen" så det är upp till var och en, sen finns det ju flickor som blir tvungna att 

bära slöjan, men om man inte vill då har det ingen betydelse för att gud ser inte vad du har på 

dig utan vad du har på hjärtat!” 

Att kvinnor blir tvingade till beslöjning anser Sebahat bero på att vissa muslimer saknar 

kunskap samt att det råder missuppfattningar inom och om islam. Almira anser att slöjan är en 

plikt för muslimska tjejer och att den ska börja bäras vid puberteten, det vill säga när flickans 

menstruation börjar.  

Fatimah säger att:  
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”Mina föräldrar har inte tvingat mig, men de har uppmuntrat mig. De är redan muslimer så det 

har pratat om slöjan, men det är inget som man ska bli tvingad till”. 

Flera av kvinnorna anser sig inte vara tvungna att bära hijab, men att deras föräldrar har talat 

mycket om kulturarv samt traditioner, religionen och levnadssätt vilket kan ha påverkat deras 

val.  

Hajria berättar:  

”När jag var liten blev min far glad när jag valde att försök lära mig en vers ur Koranen eller 

att fasta en dag. Ja de var väl inte svårare än så att lära barnen. De lärde oss barn att ta egna 

beslut. Sjalen är det enda rätta för mig, men man kan inte tvinga någon vara religiös.” 

I intervjuerna framkom det att det är viktigt att bära slöjan för att visa vilken religion 

kvinnorna tillhör. De anser sig inte vara tvungna till att bära slöja, men de påpekar ändå att en 

muslimsk kvinna någon gång i livet helst ska börja bära hijab. Vissa av kvinnorna anser att 

när de bär hijab så känner dem att de tillhör en grupp och de känner gruppgemenskap med 

andra muslimska kvinnor. 

Aisha menar att det är tryggt att veta att andra slöjbärande kvinnor har samma tro som hon 

och även fast dem inte känner varandra så vet hon att dem har liknande värderingar och 

normer. Almira anser att hijab är en symbol för islam och när hon vistas i det offentliga 

rummet så ser omgivningen vilken grupp hon tillhör. På så vis hon sprider hon ett budskap 

om hennes religion.  

Två av kvinnorna har en annorlunda syn på hijab jämfört med de resterade åtta kvinnorna. 

Den första kvinnan Shenai berättar att hon egentligen inte vill bära slöja, men känner att det är 

ett måste eftersom det finns press från hennes släkt och familj. De menar att slöjan är en plikt 

för muslimska kvinnor. Shenai säger:  

”Om jag skulle ta av mig sjalen skulle moralen försvinna med den. Jag kan tänka mig att dem 

flesta i min familj ser det som en skam och att jag då skulle svika dem.” 

Ayat är den andra kvinnan vars tankar liknar Shenai´s. Hon har länge känt att slöjan varit bra 

för henne, men den synen har förändrats sedan hon började studera på högskolan. Där kom 

hon i kontakt med andra muslimska kvinnor som inte bar sjal men var troende muslimer. Hon 

beskriver: ”min sjal står för en form av trygghet och tillhörighet, men samtidigt så känner jag 

att jag kan vara den jag är utan min sjal”. Om Ayat bestämmer sig för att ta av sig sjalen så 

kommer hon fortfarande ha kvar sin identitet som muslimsk kvinna. Hon berättar att de 
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traditioner och den kultur som hon har växt upp i alltid kommer vara en del av henne. Dock 

vill hon utvecklas och finna nya normer och regler som finns i dagens samhälle. 

5.1.4 Sammanfattning 

De resultat som kom fram gällande betydelsen av slöjan och vad den står för tyder på att hijab 

är en viktig del av kvinnorna oavsett om den är negativ eller positiv för dem. Åtta av 

respondenterna anser att slöjan enbart frambringar positiva känslor och stärker kvinnornas 

identitet och självbild. Hijab är en symbol som visar vilken tro, normer, värderingar samt 

regler de förhåller sig till och deras identitet är starkt kopplad till deras religion. Kvinnorna 

har skilda identiteter och erfarenheter, men hijab skapar även en gruppidentitet.  

5.2 Kultur 

5.2.1 Sverige och Islam 

Majoriteten av kvinnorna tycker att andra har fel uppfattning om dem och menar att 

omgivningen kan se dem som lättpåverkade och manipulerade. De anser att omgivningen har 

fördomar och förutfattade meningar om deras val av att bära hijab. De påpekar att de finns 

muslimer som använder islam som en grund till att utföra illdåd och rättfärdiga deras 

våldsamma handlingar som till exempel självmordsbombare, terrorister och extremister. De 

flesta av kvinnorna anser att det är massmedia som ger en negativ bild av islam till 

allmänheten och de anser att detta påverkar muslimer negativt i mötet med andra. 

Elin upplever att omgivningen ser henne på olika sätt, hon berättar: 

”En del anser att jag är stark. Men andra tycker nog att jag är en idiot som inte kan tänka själv. 

Alltså de försöker säga till mig att jag inte kan ha valt detta "hemska" själv. Jag tycker det är 

hemskt när människor påstår sådant. För mig är en stor förnedring av oss muslimska kvinnor 

att vi ses som ointelligenta nickedockor.” 

Fatimah tycker att hon har upplevt svårigheter i Sverige. Hon säger att det kan vara jobbigt att 

stöta på dessa fördomar om hennes religion och påpekar att det aldrig hade varit så i hennes 

hemland. Hon anser att vissa saknar respekt för religionsfriheten som råder i Sverige och hon 

känner sig orättvist behandlad samt att hon inte får en chans att visa den hon är. Aisha 

instämmer med Fatimah och menar att etniska svenskar har svårigheter när det gäller hennes 

slöja: ”Jag kan inte förstå varför dem bryr sig så mycket om mig”. 

Fatimah berättar vidare: 



 

22 

 

”Det är svenskar som inte har rätt uppfattning om islam tyvärr, dem får det av sådana dåliga 

personer som visar islam på fel sätt. Eftersom egentligen är islam fredlig, det är en fredlig 

religion, det är samma som alla religioner, det är ingen som i religionen hävdar att man ska gå 

ut och bomba eller man ska visa hat eller hot. Det här är emot religionen, det här står inte 

någonstans” 

Meliha säger ”Jag vet inte hur andra ser mig? Borde de se mig på ett konstigt sett? I sådana 

fall har vi inte kommit lång med integrationen”.  

De flesta av respondenterna anser att det finns en orättvis syn på islam. Omgivningens 

fördomar som kan finnas enligt kvinnorna om islam kan påverkar kulturmötet på det sätt att 

den fördomsfulle dömer i förhand.  

5.2.2 Kulturmöten 

Frågan om kvinnorna upplever sig själva leva i två kulturer ställdes. Alla anser att de lever i 

två kulturer samtidigt förutom Elin eftersom hon är etnisk svensk och har ingen annan kultur 

än den svenska. Aisha påpekar skillnaden mellan traditionerna i hennes kultur och de som 

finns i Sverige. Hon menar att det är traditionerna som skiljer kulturerna åt och ramadan är en 

av dessa traditioner (högtider) som muslimer firar. Hon anser att många svenskar inte har 

förståelse för deras högtider. Meliha anser att hon lever i en muslimsk-svensk kultur och att 

hon försöker vara delaktig i dem båda. Sebahat upplever någon form av identitetskris då hon 

är svensk-somalier. Hon känner att i Sverige ses hon som invandrare från Somalia och när 

hon är i Somalia ses hon som svensk. Även om det finns en uppfattning om att de lever i två 

kulturer samtidigt så menar samtliga att det inte är svårt att möta den svenska kulturen, dock 

menar de att det kan uppstå vissa kulturella utmaningar och svårigheter som är 

traditionsbundna. Kvinnorna anser att omgivningen har svårt eller inte vill förstå deras 

traditioner och kultur. 

 

Fatimah berättar; 

”Jag anser att jag lever i två kulturer samtidigt, jag lever i muslimsk, svensk kultur. Jag tycker 

inte det är jobbigt, utan det som jag tycker är jobbigt det är att dem dömer folk utan att de har 
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den rätta uppfattningen och det tycker jag är fel. Men man får nya erfarenheter, kunskaper om 

andra kulturer. Den är många positiva saker som jag lärt mig när jag flyttat hit.” 

Almira säger; 

”Jag kan inte säga att jag ser någon konsekvens mer än att barn som går i skolan inte har rätt 

till att vara lediga vid sin Eid och måste ta om det på påsklov, vilket jag tycker är fel” 

Den svenska kulturen har inte varit svår att anamma enligt samtliga kvinnor och de anser att 

det är positivt och spännande att möta nya kulturen då de lär sig något nytt. Dock anser de att 

omgivningen inte är lika måna om att lära sig om och acceptera deras kultur samt levnadssätt.  

5.2.3 Anpassning till den svenska kulturen och möjligheter i samhället 

Samtliga av respondenterna anser att det inte har varit svårt att anpassa sig till den svenska 

kulturen. Många upplever dock att de kunde komma i kläm mellan två kulturer. Fatimah 

berättar: ”Jag hade mest svårigheter med språket, men annars har jag inte känt att det har varit 

svårt att komma in i den svenska kulturen”, medan Shenai säger: ”Jag har inte alls haft svårt 

att anpassa mig till den svenska kulturen, men min familj har haft det. Det har varit många 

diskussioner mellan oss”. 

Kvinnorna anser att dem inte har samma möjlighet som andra i samhället, det vill säga de som 

inte bär hijab. De känner sig diskriminerade samt att fördomar finns gentemot dem. Suada 

upplevde att en arbetsgivare fokuserade sig mer på vad hon bar för kläder och hennes hijab än 

den kompetens hon hade. Hennes hijab hindrade henne från att få det jobbet hon sökte. 

Suada: 

”Tyvärr har jag inte samma valmöjligheter som en kvinna utan slöja. Arbetsgivarna går utifrån 

vad man bär och det tycker jag är synd för att jag kan prestera lika bra som en utan slöja så 

vad är det som skiljer oss åt egentligen? En liten tygbit på huvudet? ”. 

Fatimah instämmer med Suada och menar att slöjbärande kvinnor inte får jobb och att dem 

blir dömda av omgivningen: ”Jag vill gärna veta varför, jag vet inte, men jag vill. Vi gör inte 

något, vi lever som alla andra”. 

Elin berättar: 
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”Jag har rätt till allt enligt Svensk lag, jag har rätt till att utbilda mig jobba starta företag osv. 

Men självklart så finns det vissa saker som blir svårare när man har slöja, och då jämför jag 

mig med mig själv hur det såg ut innan och efter jag tog på mig slöjan. Men det är inget stort 

problem för mig, men jag har tyvärr hört skräckexempel. Folk som blivit extremt 

diskriminerade på grund av slöja, men jag vill inte berätta deras historia här” 

Meliha:   

”Ja, jag vet att jag har samma rättigheter som alla andra i detta samhälle, ni kanske tror jag är 

blåst och blundar för den rasism som ibland kan råda i detta samhälle, men jag har starka 

känslor om att det kommer vända någon gång och folk kommer acceptera  

slöjan och kommer att fatta att vi faktiskt inte är korkade” 

Sebahat: 

”Jag har blivit diskriminerad flera gånger, men då har det varit p.g.a. mitt ursprung och inte 

p.g.a. min religion. Jag har aldrig blivit nekad ett jobb i hela mitt liv p.g.a. min slöja. Men jag 

känner många tjejer som har blivit det”. 

Majoriteten av kvinnorna menar att de inte har samma möjligheter som andra i samhället 

därför att omgivningen anser att deras huvudduk utgör ett hinder. De ser inte kvinnan bakom 

slöjan utan låter sin förförståelse komma i vägen. 

5.2.4 Sammanfattning  

De flesta av kvinnorna anser att etniska svenskar har fel uppfattning om islam och deras 

kultur. De menar att det alltid kommer finnas människor som förvränger bilden av vad 

gruppen egentligen representerar och att massmedia har en stor roll när det gäller 

feltolkningen av islam. Kvinnorna menar också att det finns en liten förståelse från 

omgivningen när det gäller deras traditioner och levnadssätt. Majoriteten av kvinnorna anser 

att de inte har samma möjligheter i samhället som icke slöjbärande kvinnor.  

Majoriteten av respondenterna beskriver endast positiva känslor när de talar om slöjan, men 

deras uppfattning av hijab krockar dock med andras uppfattningar och i detta fall kan det bero 

på en kulturkrock. Något som var utmärkande i vårt material var den spänning som kvinnorna 

upplever finnas mellan dem och omgivningen. Kvinnorna anser även att de har större 

förståelse än omgivningen och att de är mer anpassliga till nya kulturer. Det reflekterades inte 
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vidare mycket om varför omgivningen har förutfattade meningar och fördomar förutom att 

massmedia har skapat en missledande syn på islam och hijab. Kvinnorna menar att den 

svenska kulturen påverkar dem positivt och att de har anammat den nya kulturen samt 

accepterat den. Dock upplever kvinnorna att det inte råder samma acceptans från samhället 

och i kulturmöten kan det uppstå en spänning mellan kvinnorna och omgivningen.  

5.3 Stigmatisering 

5.3.1 Diskriminering på grund av slöjan 

Vi ställde frågor gällande diskriminering och hur kvinnorna ställer sig till ett eventuellt förbud 

av hijab och burqa i det offentliga rummet. Detta för att framkalla en reaktion hos kvinnorna 

och på så vis stimulera fram intressanta svar om hur de ser på samhällets inställning till slöjan. 

Majoriteten av kvinnorna har blivit utsatta för någon form av diskriminering, men en 

genomgående reaktion var att dem inte blev berörda av detta. 

 

Hajria har blivit utsatt för diskriminering och rasistisk påhopp, hon berättar: 

”Idag är jag arbetslös och det är på grund av den nya chefen. Han sa rakt ut till mig att sådana 

som ni inte ska jobba här. Här döljer vi inte våra ansikten eller vårt hår. Jag sa då upp mig”.  

Meliha säger: 

”Jag har faktiskt inte blivit utsatt för något sådant, det kan hända att jag blivit kollat på med 

äckliga förtryckande blickar, men jag är en person med mycket tålamod så jag har valt och 

ignorera det, ”and go on with my life”. Men vem har inte fördomar liksom, jag tror att det 

kommer ta sin tid innan alla vänjer sig. Men det är inte någon ursäkt för att man ska stirra och 

prata illa om folk, de finns vissa människor som är omöjliga”. 

Suada instämmer med Meliha och har inte heller stött på extrem diskriminering, men att 

andras blickar och åsikter inte går att undvika. ”Jag har väl stött på människor som har skrikit 

påskkärring tvärs över gatan, men bortsett från det har det vart lugnt hittills”. 

Elin säger: 

”Ja det har hänt att jag har blivit diskriminerad, men inte så att jag har blivit berörd av det. Till 

exempel var jag på en jobbintervju på ett bemanningsföretag. Jag såg att det satt en stor post it 
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lapp på min ansökan att jag var lämpad för en viss arbetsplats. När vi sedan satt där och 

pratade så hävdade hon att de inte hade några uppdrag just nu utan att de endast har intervjuer 

för att ha i en slags anställningsbank. Hon sa att jag kommer att läggas in i deras system och 

om de inte har hört av sig inom 1 1/2 månad så får jag skriva in mig på nytt. Men sådana 

händelser tar jag inte till mig för jag anser att det är deras förlust och inte min”. 

Ayat och Shenai instämmer med Elin om att arbetsgivaren ofta tror att kvinnor som bär slöja 

är ointelligenta och att de måste anstränga sig mer för att visa deras kunskap inom specifika 

områden. 

 Shenai säger:  

”En gång fråga arbetsgivaren mig om jag hade läst på högskolan. Jag förstod inte varför han 

frågade det. På mitt CV stod det exakt vad jag hade läst, men han trodde mig inte”. 

Suada berör även diskussionen som råder i Europa, hon säger: 

”Det är så dumt att man hela tiden får höra i media att muslimska kvinnor med slöja är 

förtryckta. Bara för att en på miljonen säger att hon är förtryckt bör man väl inte dra slutsatsen 

att vi alla är det.” 

Almira är den enda kvinnan som inte blivit diskriminerad enligt henne själv. Hon gav oss ett 

kort svar ”Absolut inte, hittills har jag inte bemött något sådant”. 

De flesta av kvinnorna säger att de har stött på någon form av diskriminering men att de inte 

berörs av detta, men de är å andra sidan medvetna om att det sker. Kvinnorna har olika etniska 

bakgrunder, men delar en gemensam nämnare och det är att de har samma tro. Omgivningen 

ser dem inte som en heterogen grupp utan utgår oftast från att de är en homogen grupp. Enligt 

de erfarenheter kvinnor har angående diskriminering så finns det en uppfattning om att vissa 

aktörer inte fokuserar sig på individen utan reducerar henne till en grupp. Detta kan leda till 

en form av gruppstigmatisering och därmed skapa distans och segregation. 

5.3.2 Diskussion om förbud av slöjan och burqan i det offentliga rummet 

Samtliga kvinnor anser att ett förbud mot slöjan inte skulle göra något gott för någon. Starka 

reaktioner uppkom och detta talar för hur mycket hijab betyder för kvinnorna.  

Fatimah säger:  
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”Jag skulle känna att det var orättvist om man förbjuder hijab, för vi ska respektera alla 

folkslag, det är något som man ska ha respekt för, till exempel om man är kristen eller nunna. 

Varför har man respekt för nunnorna fast dem bär slöja? Varför har man inget emot dem? Om 

det händer skulle jag flytta till mitt hemland. För detta är inte mitt hemland, de får bestämma 

vad dem vill, det är inte mitt land, utan deras lagar och regler. Men om det skulle hända skulle 

jag flytta”. 

Många av kvinnorna nämner att Sverige har religionsfrihet och att ett förbud mot religiösa 

symboler skulle motverka dessa rättigheter. 

 

Elin berättar: 

”Jag tycker det är helt fel! Ska man förbjuda kors och turbaner? Jag blir verkligen förbannad 

på den debatten. Sverige är så stolt över sin religions- och yttrandefrihet, men när det kommer 

till muslimer så tycks dessa friheter ha stora begränsningar. Konsekvenserna kan bli att det blir 

mindre och mindre muslimska kvinnor som väljer att utbilda sig och att arbeta, det skapar ett 

större utanförskap och större agg mot samhället som tyvärr kan leda till större sympati för de 

terroristiska organisationerna. Så de är dem som är vinnarna i sista ändan och Sverige 

förloraren, det tror jag i alla fall” 

Denna fråga väcker starka känslor för Meliha: 

”Jag anser att det är dåligt att förbjuda slöjan, då säger man bara emot sig själv. Sverige har 

valt att ha religionsfrihet och då ska man fan i mig inte komma med löjliga förslag som att 

förbjuda slöjan! Det är inga trevliga känslor som väcks, utan man blir bara förbannad och 

känner sig förtryckt!” 

Almira anser att det inte skulle gynna någon muslimsk kvinna om slöjan skulle förbjudas och 

hon menar att individen själv ska få bestämma vad hon ska bära och på vilket sätt hon vill 

visa sin tro. Almira berättar att debatten som pågår i samhället gör att hon känner sig kränkt 

och tycker att det är fel att andra ska tala om för henne vad som anses vara bra. Hon skulle 

inte ta av sig slöjan om den blev förbjuden och konsekvenserna skulle då bli att hon avslutar 

sina studier.  

Dessa reaktioner som kvinnorna har visar att ett förbud av slöjan inte skulle gynna varken 

dem eller omgivningen. Förbudet av hijab skulle också strida mot religionsfriheten och 

yttrandefriheten som råder i Sverige.  
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5.3.3 Sammanfattning: 

En del av kvinnorna har blivit diskriminerade på grund av slöjan, men de berättar samtidigt att 

de inte blir berörda av detta. Några har blivit diskriminerade av arbetsgivaren, någon har fått 

höra glåpord på gatan, men de väljer att bortse från detta. Även här visas den starka 

självbilden som kvinnorna har, vilket kan bero på att de inte upplever sitt val att bära slöja 

som avvikande utan som normalt och därför tänker de inte ens på att ta av sig slöjan. 

Samtidigt är det huvudduken som leder till stigmatisering och utgör hinder samt sätter upp 

barriärer för kvinnorna. Kvinnorna ses inte som enskilda individer av omgivningen utan de 

tillges en homogen identitet som kan vara en nackdel då omgivningen kan utgå ifrån att alla 

slöjbärande kvinnor är likadana. Det blir ett ”vi och dem” tänkande som leder till att 

kvinnorna håller sig till sin grupp. Distanseringen kan leda till att kulturmöten inte sker lika 

ofta och därmed ökar risken för segregation. 

Vi fick fram intressanta och viktiga resultat från materialet. Kvinnornas erfarenheter gällande 

hijab tyder på att det finns en skillnad mellan deras personliga syn och den syn kvinnorna 

anser att omgivningen har. Det är viktigt att lyfta fram att kvinnorna har olika etniska 

bakgrunder, men att omgivningen ser dem som en och samma grupp och detta på grund av 

slöjan. När individer blir reducerade till en grupp så kan det bidra till en starkare 

gruppgemenskap för muslimska kvinnorna och att de kan finna trygghet hos andra 

slöjbärande. Kvinnorna har erfarenheter av att ha blivit diskriminerade på grund av hijab, men 

anser att de inte blir berörda av andras syn på dem. 

6. Sociologisk analys 

 

6.1 Slöjans roll i kvinnornas identitetsbildning  

Alla individer föds in i ett socialt sammanhang och där vi blir tilldelade ett medlemskap och 

anammar normer och regler som råder i den sociala grupp som står oss närmast (Lidskog & 

Deniz, 2009). Detta utgör grunden för vår identitet och det är under de tidiga levnadsåren som 

människan skapar en uppfattning om vilka vi bör vara (ibid.) Kvinnorna berättar att familjen 

har haft fokus på att informera samt lära kvinnorna om islam och hijab vilket kan ha påverkat 

kvinnornas identitet vid tidig ålder. Kvinnorna beskriver slöjan som deras identitet och att den 

representerar deras jag, därför är det intressant att studera hur bärandet av slöjan påverkar 

kvinnornas identitet. Den grupp som kan ha störst inflytande gällande ens identitet är den 
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primära grupp som i detta fall är familjen (Lidskog & Deniz, 2009). Kvinnorna har i tidig 

ålder blivit tilldelade en identitet som innefattar en tro och kultur. Det har funnits uppmuntran 

från familjens sida om att det är viktigt att bära slöja, men kvinnorna berättar också att 

bärandet av hijab var deras eget val och att en kvinna inte ska bli tvingad. De flesta av 

kvinnorna bär slöjan på grund av tradition, de är uppväxta med vissa normer och värderingar 

vilket med all säkerhet påverkar deras val av att bära slöja (Body – Gerdot, 2007). En av 

kvinnorna berättar dock att hon inte vill bära slöjan och att hon känner sig tvingad av familj 

och släkt, därför bär hon den för att undvika konflikter med sin familj och landsmän (ibid.) 

Men åtta av tio kvinnor anser att hijab står för bland annat frihet, harmoni, respekt, moral, 

rättvisa och islam. De menar att hijab är den symbol som visar vilka de är. Dem flesta av 

kvinnorna anser att hijab stärkte dem som personer och den gav dem modet att stå för deras 

val. En av kvinnorna i studien har ändrat sin syn på hijab och vikten av att bära den sedan hon 

började studera på högskolan. Där kom hon i kontakt med andra muslimska kvinnor som inte 

bär slöja. Vår identitet kan förändras eller stärkas i interaktion med andra människor därför 

har kvinnan som studerar på högskolan med största sannolikhet kunnat ändra sin bild av hijab 

och islam. (Lidskog & Deniz, 2009). Det är viktigt att lyfta fram att kvinnorna inte tillhör en 

och samma kultur och att kulturmöten även sker mellan muslimska kvinnor.  

6.2 Gruppidentitetens påverkan på kvinnorna 

Identiteten skapar också en känsla av tillhörighet och det är därför viktigt för människan att få 

bekräftelse från sin egen grupp (Lidskog & Deniz). När en individ tillhör en grupp så finns det 

förväntningar på hur individen ska bete sig samt tydliga markörer (ibid.) Inom den grupp som 

kvinnorna tillhör så är hijab en tydlig markör och den markerar vilken grupp de tillhör. 

Lidskog & Deniz (2009) använder sig av begreppet identitetsmarkörer och som innefattar allt 

från val av frisyr, språk, kläder eller andra symboler som visar ens grupptillhörighet (Lidskog 

& Deniz, 2009). Kvinnorna beskriver slöjan som en symbol för islam och deras tro samt att 

den är ett uttryck för deras traditioner, levnadssätt, normer och regler. Individualiseringen och 

globaliseringen påverkar människans identitetsbildning och i det senmoderna samhället så 

handlar det om att välja sin identitet (Bauman, 2002). Bauman menar att människan idag är 

mindre beroende av de traditionella sociala institutionerna såsom familj, nationalstat, kön och 

klass, det är istället mer personliga beslut som avgör vilken identitet människan väljer (ibid.) 

Detta uttalande skiljer sig från majoriteten av kvinnorna, de har istället en stark tro på att 

bevara den ursprungliga muslimska kulturen som de menar är oföränderlig i tid och rum. 
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Kvinnorna är enskilda individer, men det finns en del av deras identitet som är anpassad till en 

grupp och denna grupp är knuten till ett mer traditionellt samhälle. På grund av de aktörer 

som anser att hijab ska förbjudas (Svenska dagbladet 2010-04-26) så blir kvinnorna ännu mer 

angelägna om att behålla sin valda identitet och gärna markera den (Body- Gerdot, 2007). När 

ens etniska identitet upplevs som hotad får den en avgörande betydelse för de utsatta (Hylland 

Eriksen, 1998). Kvinnorna beskriver att de gärna vill markera sin identitet och slöjan blir en 

symbol för deras grupptillhörighet där ett mer kollektivt tänkande och handlande är i centrum 

och upplevs som viktigt. 

6.3 Hur kultur och kulturmöten påverkar kvinnorna 

Kultur har en stark påverkan på individens identitet. När en människa flyttar till en ny plats så 

tar denne med sig sin kultur och identitet (Lidskog & Deniz, 2009). Människan kan också 

göra kulturella val som visar vilken grupp hon tillhör (Ringquist, 2005). I detta fall blir slöjan 

den synliga symbolen för kvinnornas kulturella och religiösa val och den symboliserar en 

överenskommelse. Det kan vara svårt för människor att reflektera över sin kultur då den i 

många fall är en självklarhet som inte ifrågasätts och detta på grund av att vi har blivit 

uppfostrade med vissa normer och värderingar (Ringquist, 2005). Vårt resultat visar att 

kvinnorna inte reflekterar vidare mycket över varför deras kultur kan uppfattas som avvikande 

av vissa aktörer. Detta kan bero på oviljan att reflektera över det för dem självklara. De flesta 

av kvinnorna anser att omgivningen har fel uppfattning om dem och de stöter på fördomar och 

förutfattade meningar. I dessa kulturmöten kan det uppstå konflikter och spänningar därför att 

vissa individer är etnocentriska, vilket innebär att ens egen kultur är i centrum och individen 

tillåter inte andra människor att ha ett annorlunda levnadssätt (Ringquist, 2005: Lidskog & 

Deniz, 2009). 

Ett viktigt begrepp gällande kultur är integration. Det är viktigt att minoriteter på olika sätt 

integreras med majoritetssamhället. Det är i möten som förutfattade meningar och fördomar 

kan luckras upp (Hylland Eriksen, 1998). De muslimska kvinnorna i studien anser sig inte ha 

problem med att leva i två kulturer samtidigt samt att anpassning till den svenska kulturen inte 

är en stor utmaning. Dock, som vi nämnde, så upplever kvinnorna att omgivningen har en 

orättvis bild av dem och att deras val ses som avvikande. När omgivningen har svårt att 

acceptera en ny kultur kan det leda till begränsningar i samhället för minoritetsgrupper 

(Ringquist, 2005).  
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6.4 Kvinnornas erfarenheter om stigmatiseringen 

I Sixtenssons studie (2009) presenteras en grupp muslimska slöjbärande kvinnors erfarenheter 

gällande begränsningar i samhället. De upplever också att de negativa attityderna som råder i 

samhället mot muslimer och hijab är ett stort problem. Det framkom också att dessa kvinnor 

fick kämpa hårdare för att bli accepterade på till exempel arbetsmarknaden och i skolor (ibid.) 

I vår studie beskriver majoriteten av kvinnorna att de inte har samma möjligheter i samhället 

som kvinnor som inte bar sjal. Det fanns situationer där kvinnorna stötte på fördomar på 

grund av slöjan och de anser att det främst blev synligt i arbetssituationer och de menar att 

fokusering låg på slöjan och att omgivningen dömde dem därefter. 

När kvinnorna blir orättvist behandlade av omgivningen kan det leda till tribal 

gruppstigmatisering, de vill säga stigmatisering på grund av deras etnicitet och religion 

(Goffman, 2001). När kvinnorna blir stämplade som avvikare av samhället anser dem sig 

själva vara ”normala” och de känner sig inte stigmatiserade (ibid.) Detta kan förklara 

kvinnornas uteblivna reaktion mot de diskriminerade åtgärderna. När de stöter på motgångar i 

samhället kan det potentiellt leda till att dem blir ”förvirrade” då de upplever en skillnad 

mellan deras faktiska identitet och den tillskrivna identiteten (Goffman, 2001). I dagens 

samhälle finns det normer och regler som efterföljs av majoriteten och kvinnorna som avviker 

från dessa blir snabbt kategoriserade som ”de andra” (ibid.) När kvinnorna känner sig utsatta 

kan de välja att knyta hårdare band till ”sina egna”. Hos dessa människor kan dem utsatta 

utbyta liknande erfarenheter och känna trygghet och få förståelse. Detta kan leda till att deras 

identitet stärks och att de känner en stark gruppgemenskap, men det kan också resultera i att 

det uppstår en större distansering mellan grupper i samhället (ibid.)  

Det debatteras flitigt i europeiska länder huruvida ett förbud av hijab ska införas eller inte och 

om ett förbud mot hijab verkställs skulle kvinnorna inte ta av sig slöjan. Enligt kvinnorna blir 

konsekvenserna att de väljer att flytta tillbaka till sitt hemland, säga upp sig från jobbet eller 

skolan och till och med isolera sig i hemmet. I dagens samhälle finns det maktförhållanden 

som avgör vems historia som blir hörd (Sixtensson, 2009). Kvinnornas erfarenheter och 

kunskaper tas inte på lika stort allvar som männens (ibid.) Vissa aktörer i Europa anser att 

slöjan är en symbol för kvinnoförtryck, men om kvinnornas berättelser, erfarenheter och 

kunskaper uppmärksammas mer kan kanske en annan uppfattning bildas av omgivningen.  
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6.5 Intressanta aspekter 

Det finns för- och nackdelar med att bära hijab. Fördelarna är att kvinnorna känner 

gemenskap och trygghet med andra muslimer. När en kvinna väljer att bära hijab så skapas en 

rad normer och värderingar för hur hon ska vara och leva och detta skapar en form av trygghet 

då hon vet vad som förväntas av henne och anpassar sig efter det. Det finns även nackdelar 

med hijab och det är att slöjan kan distansera kvinnorna från majoritetssamhället. Denna 

distansering beror inte endast på de slöjbärande kvinnorna utan majoritetssamhället väljer 

också att ta avstånd då de anser att kvinnorna lever på ett sätt som inte är förenligt med det 

allmänna. Trots att kvinnorna i vår studie har olika etniska bakgrunder så reduceras dem till 

en homogen grupp av vissa aktörer och blir bedömda på grund av deras gemensamma tro. 

Det överraskande i studien var att kvinnorna lade ansvar och skuld på etniskt svenskar. De 

reflekterade sällan om varför omgivningen uppfattar islam och hijab på ”fel” sätt. Eftersom 

slöjan är en stor del av deras identitet så kan det vara svårt för kvinnorna att vara 

självreflekterande och ta till sig argument som motsätter sig slöjan (Lidskog & Deniz, 2009). 

Kvinnorna i studien har också en inställning om att de inte ska ändra på sig själva utan att 

förändringen ska ske från samhällets sida. Kvinnornas erfarenheter om hijab skiljer sig 

markant från vissa aktörers åsikter och detta kan bero att kommunikation grupperna emellan 

inte är tillräcklig. Det är därför viktigt att studier som denna genomförs för att på så vis öka 

medvetenheten och förståelsen hos de aktörer som visar motstånd mot hijab, men även för att 

slöjbärande kvinnor ska få en förståelse om varför slöjan uppfattas som annorlunda. 

En sociologisk förklaring till varför det kan uppstå konflikter och spänningar i det offentliga 

rummet kan vara att människan idag är mindre beroende av det traditionella samhället 

(Bauman, 2002). Genom globaliseringen och individualiseringen kan individen till större del 

välja sin identitet. Detta skiljer sig från kvinnornas levnadssätt då de i större uträckning lever i 

en traditionell kollektiv grupp där det redan finns regler och normer för hur dessa kvinnor ska 

förhålla sig och det fria valet är begränsat. Detta skiljer sig markant för hur vi förväntas vara 

och leva i det senmoderna individualiserade samhället.   

Trots att vi hört om den diskriminering som kvinnorna talar om så var det ändå en chock för 

oss att inse hur pass utbredd den förfaller vara. Bara på grund av ett tygstycke. Kvinnornas 

reaktion på diskriminering var också överraskande för oss då de berättar att de inte blir 

berörda. Det är positivt att se en bild av kvinnorna som starka, drivna och självständiga. 



 

33 

 

7. Sammanfattning och reflektioner 

Studien svarar på syftet, det vill säga en grupp muslimska kvinnors erfarenheter kring hijab. 

Den undersöker även hur identitet, kultur och kulturmöten påverkar kvinnorna samt om de 

upplever sig vara stigmatiserade och hur detta kan bidra till en starkare grupptillhörighet, men 

även till segregation mellan grupper. Vi anser att intervjuguiden kunde varit mer specifik och 

på så vis hade resultatet blivit ännu mer konkret. Intervjuguiden gjordes i början av 

uppsatsarbetet och i detta skede hade det slutgiltiga syftet inte fastställts. Under 

genomförandet av intervjuerna kunde vi ha försökt kräva mer utvecklade svar samt inte låtit 

kvinnornas språkbegränsningar utgöra ett hinder, trots att det i vissa fall var kvinnorna som 

inte ville förklara mer ingående. Vi anser att valet av kvalitativ metod var relevant för vår 

studie och att den beskriver fenomenet på ett intressant sätt. Teorierna gav oss förklaringar till 

varför människan kan agera och handlar på ett visst sätt.  

Vi lever i ett mansdominerat samhälle trots att Sverige har gjort stora framsteg när det gäller 

jämställdheten. Inom islam så får det oftast inte förekomma en debatt om jämställdhet då de 

anser att könen redan är lika inför gud, men att de tilldelas olika uppgifter (Palmlund, 1981). 

Kvinnorna är låsta i ett gammalt tankesätt och enligt vissa muslimer bör detta inte förändras 

eller ifrågasättas. Det läggs en moralisk skuld på kvinnorna vilket kan innebära att om de inte 

bär hijab så har de inte fört kulturarvet vidare och därmed trotsar de religionen. Vi tror därför 

att vissa kvinnor bär hijab av rädsla, rädsla inför gud, familjen, släkten etc.  

Debatten kring hijab fokuserar sig på vad kvinnorna ska offra och hur dem ska anpassa sig till 

samhället genom att göra dessa uppoffringar. Det läggs skuld och ansvar på kvinnorna och 

debatten uppmärksammar inte de muslimska männens roll därför anser vi att det borde läggas 

mer fokus på männen och deras syn på kvinnor och slöjan. Genom information och diskussion 

kan man försöka påverka männens inställning till hur kvinnan ska vara och lägga mindre 

fokusering på hennes kyskhet. Att diskutera dessa ämnen kan leda till att en mångsidig bild av 

hijab skapas samt att de muslimska männen och kvinnorna kan få en förståelse om varför 

vissa samhällen anser att det är fel att kvinnan ska dölja sig.   

Att leva i ett demokratiskt land är inte en självklarhet för många som har bosatt sig i Sverige. 

En väg till ökad förståelse för demokrati och andra kulturer kan vara att sprida information 

och kunskap till muslimer, men även till icke-muslimer. Vi tror inte att slöjan är den symbol 
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som leder till diskriminering och förtryck, utan det är vad den sägs representera som skapar 

splittrade åsikter. 

Studien skulle behöva utvecklas för att få en bredare och djupare bild om hur identitet, kultur, 

och kulturmöten påverkar samt vad hijab representerar för kvinnor. Vi hade även kunnat få en 

djupare förståelse om varför kvinnorna upplever sig vara stigmatiserade, men inte berörs av 

detta. Vårt ämne väcker många känslor hos muslimer och icke-muslimer då det är ett 

komplext fenomen som kräver tid och engagemang. Om fler människor skulle lyssna mer på 

kvinnornas erfarenheter kring hijab så skulle de förhoppningsvis ändra uppfattning och förstå 

varför huvudduken är viktig. När det diskuteras om islam och hijab så talar de flesta om 

förtryck och om hur ett förbud skulle gynna kvinnorna och på det viset för man talan åt 

kvinnorna istället för att låta dem tala själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Källförteckning: 

Armstrong N. (2004) Islam. Stockholm: Bokförlaget forum 

Berge E & Manga E. (2006) Slöjor. Värnamo: Fälth & Hässler 

Body-Gerdot S (2007) French upside down over a headscarf. Sociology of Religion 68(3):289-

304. 

Fazlhashemi S-M. (2008) Vems islam; de kontrastrika muslimerna. Stockholm: Nordstedts 

förlag. 

Goffman E. (2001) Stigma – den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Nordstedts förlag,  

Ghasemiani S. (2004) Jämställdhet eller kvinnoförtryck. Göteborg: Länstryckeriet 

Hylland Eriksen T. (1998) Etnicitet och nationalism. Örebro: Nya Doxa 

Johansson A. (2005) Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur 

Kylén J-A & Vestlund N. (1980) Intervju. Stockholm: Utbildningskonsulter AB 

Lidskog R & Deniz F. (2009) Mångkulturalism. Malmö: Liber AB 

Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Palmlund K (1981) Muslimer i Sverige. Linköping: Linköpings tryckeri AB 

Ringquist AC. (2005). Människan – Socialt och kulturellt. Stockholm: Alfaprint AB 

Sixtensson J.(2009) Hemma och främmande i staden. Malmö: Malmö universitet 

Thurén T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB 

Widerberg K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

Watt-Boolsen M. (2007) Kvalitativa analyser. Göteborg: Daidalos 

Zettersteén K-V.(2009) Koranen. Stockholm: Månpocket 

Zygmunt B (2002) Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos 

Webbaserade källor: 

Dagens nyheter (2010) Sahlin och Reinfeldt i burkadebatt.  Hämtad från [www]: 2010-01-27 

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sahlin-och-reinfeldt-i-burkadebatt-1.1034622 

 

 

Persson, A (2010) Debatt om slöjor skapar splittring i Frankrike. Hämtad från [www]: 2010-

01-26)  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/debatt-om-slojor-skapar-splittring-i-frankrike-1.1033487 

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sahlin-och-reinfeldt-i-burkadebatt-1.1034622
http://www.dn.se/nyheter/varlden/debatt-om-slojor-skapar-splittring-i-frankrike-1.1033487


 

 

 

Sydsvenskan (2007) Elever har rätt att bära slöja. Hämtad från [www]: 2007-01-23 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article212277/Elever-har-ratt-att-bara-sloja.html 

Von Hallen, G. (2010) Slöjförbud het fråga i Europa. Hämtad från [www]: 2010-04-26 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/slojforbud-het-fraga-i-europa_4620821.svd 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article212277/Elever-har-ratt-att-bara-sloja.html
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/slojforbud-het-fraga-i-europa_4620821.svd


 

 

9. Bilaga 

 

Tema 1: Vilken betydelse har slöjan för kvinnornas identitet 

1. Kan du beskriva (kort) din religiösa och kulturella uppväxtmiljö och ditt förhållande till 

din religion?  

 

2. När började du använda slöja? 

- Kan du beskriva hur du upplevde dig själv och ditt liv INNAN du bestämde dig att 

bära slöja? Personligt? Kulturellt? 

- Kan du beskriva hur du upplevde dig själv och ditt liv EFTER du bestämde dig för att 

bära slöja? Personligt? Kulturellt? 

 

3. Vad betyder slöjan för dig? 

– Vilka emotioner respresenterar slöjan? 

 

4. Vad står den för? 

– Vad anser du personligen att den står för? 

– Vad säger religionen? 

– Vad säger kulturen? 

– Vad säger traditionen?  

 

5.  Varför du bär du slöja? 

- Personliga skäl? 

- Kulturella skäl? 

- Traditionella skäl? 

- Religiösa skäl? 

 

6.  Gjorde du det för din skull/andras?  

- Varför?  

7. Symboliserar slöja något för dig? 

 

8. Förklara varför du tror att det är viktigt att bära slöja. 

- Enligt koranen? 

- Enligt dig? 

- Enligt traditionerna? 

- Enligt kulturen? 

 

 



 

 

9. Skulle du kunna tänka dig leva utan slöja? 

- Varför? 

- Varför inte? 

- Konsekvenser? 

Tema 2: Förekommer det en kulturkrock? 

1. Hur ser andra dig? (familj, vänner, arbetskollegor, samhället, partner) 

      – Olika personer? 

      – Varför? 

2. Anser du dig leva i två kulturer samtidigt?  

     – På vilket sätt? 

     – Konsekvenser? 

     – Fördelar? 

3.  Har du haft svårt att anpassa dig till den svenska kulturen? 

     – På vilket sätt? 

     – Har andra gjort det svårt? 

     – Identitet 

 4. Anser du att du har samma möjligheter i samhället, som de som inte bär slöja? 

     – Varför? 

     – Varför inte? 

     – Vilka jämför du dig med? 

 

Tema 3: Förekommer det stigmatisering på grund av bärandet av slöjan? 

1. Finns det fördelar med att bära slöja? 

– På vilket sätt? 

– När? 

– Beskriv en situation 

 

2. Har du känt dig diskriminerad på grund av att du bär slöja?  

– På vilket sätt? 

– Beskriv en situation 

- Av vem/vilka? 

– Vilka känslor väcks? 

 

3. Hur känner du dit bemött utan för hemmet? 

– Och i hemmet? 

 

4. Finns det platser du undviker att vara på? 



 

 

- Varför? 

- På grund av vad får dig att undvika platsen/platser? 

- Hur påverkar det dig? 

5. Vad anser du om förbud av slöja i det offentliga rummet?  

- Vilka känslor väcks? 

- Konsekvenser? 

- Fördelar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


