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Abstract  
	  
Titel: "Det är lika starkt att täcka sin kropp som det är att visa den" - en kvalitativ studie kring 
hur muslimska beslöjade kvinnor upplever att de blir representerade i nyhetsmedier	  
	  
Författare: Aurelie Gadwell & Sara Rajab 
	  
Handledare: Ebba Sundin  
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Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp  
	  
Termin: VT16	  
	  
Antal ord: 14 381	  
	  
Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att undersöka hur muslimska beslöjade 
kvinnor upplever att de blir representerade i nyhetsmedier. Genom att skriva om deras 
upplevelser och tankar kring mediernas representation av dem som en samhällsgrupp, kan de 
förhållningsätt som råder för en muslimsk beslöjad kvinna i det svenska samhället 
identifieras. Undersökningens övergripande frågeställning behandlar muslimska beslöjade 
kvinnors upplevelser kring den mediala bilden av den muslimska beslöjade kvinnan. 	  
	  
Metod och material: Denna studie består av en kvalitativ metod där semistrukturerade 
djupintervjuer intervjuer av sex muslimska beslöjade kvinnor genomfördes.	  
	  
Huvudresultat: Muslimska beslöjade kvinnor är en samhällsgrupp i det svenska samhället 
som upplever att de blir felaktigt representerade i nyhetsmedier. Detta påverkar dem negativt i 
olika vardagliga situationer på grund av den felaktiga uppfattningen människor har av dem 
som grupp. 	  
	  
Nyckelord: Nyhetsmedier, representation, slöja, dagordning, framing  
 

 
 



	   	   	  
	  

 
Förord	  
	  
Först och främst vill vi tacka vår handledare Ebba Sundin som funnits där som ett stort stöd 
för oss under arbetets gång. Vi vill också rikta ett stort tack till våra respondenter som ställde 
upp för intervju samt till familj och vänner som har stöttat oss under denna tid.
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1. Inledning 
I dagens samhälle har nyhetsmedier ansvaret att rapportera om olika händelser och aktuella 
samhällsfrågor. Enligt Hulten (2009) kan detta betyda att medier har makt över dagordningen. 
Nyhetsmediers rapporteringar kan påverka människors uppfattningar om verkligheten och deras 
ställning till diverse samhällsfrågor.  
 
Det intressanta är hur nyhetsmedier väljer att skildra olika händelser. Nyhetsmediers rapporteringar 
kan visa prov på tydliga mönster. Hulten (2009) menar att metodiken bygger upp tillit och förtroende 
för såväl åhörare som läsare. Konsekvenserna till detta kan vara att publiken inte ifrågasätter 
nyhetsmediers rapporteringar. Bristen på mångfaldig information kan leda till förstärkandet av 
fördomar och stereotypisering.  
 
Detta arbete fokuserar på hur nyhetsmedier representerar muslimska beslöjade kvinnor. Enligt 
sociologen Knocke (1993) har den västerländska kvinnoforskningen, historiskt, ekonomiskt och 
kontextuellt missat att skildra verkligheten. Oftast är det enligt Knocke (1993) vita medelklassmän 
som har makt att bestämma vilken information allmänheten skall ta del av, detta utan hänsyn till den 
annorlunda verkligheten kvinnor med invandrar- eller minoritetsstatus lever under. 
 
Beslöjade muslimska kvinnor är en samhällsgrupp i det svenska samhället som har uppmärksammats 
mycket i nyhetsmedier vid olika sammanhang. Tidigare studier har undersökt hur nyhetsmedier har 
representerat muslimska beslöjade kvinnor i olika medietexter men denna studie bygger på hur dessa 
kvinnor upplever att de blir representerade i nyhetsmedier.  Genom att ta hänsyn till den verklighet 
kvinnor med invandrar- eller minoritetsstatus lever under, undersöker denna uppsats hur muslimska 
beslöjade kvinnor upplever att de blir representerade i nyhetsmedier.  
 

1.1 Problemformulering 	  
Nohrstedt och Camauër (2006) skriver att nyhetsmedier har en nyckelroll när det kommer till att 
strukturera bilder och diskurser som hjälper individer att förstå världen. Till skillnad från andra 
organisationer producerar medieföretagen symboliska varor vilket har blivit centrala komponenter i 
den enskilda individens kommunikativa miljö. Enligt Nohrstedt och Camauër (2006)  är den 
faktakunskap och de tolkningar som görs av verkligheten grundad från medier. Med andra ord utgör 
medier en viktig källa för individers föreställningar om vad som är önskvärt respektive icke önskvärt, 
normalt eller onormalt. Medier har upphov till makt där de kan benämna och klassificera 
verkligheten vilket innebär att mediers sätt att beskriva och representera verkligheten blir den 
viktigaste källan till kunskap om sammanhang vi själva inte är bekanta med.  
 
Detta betyder att medier kan agera som makthavare och kan påverka hur människor uppfattar saker 
och ting. Detta kan få negativa följder i form av fördomar och stereotypiska uppfattningar om olika 
grupper i samhället, i detta fall muslimska beslöjade kvinnor. Det kan uppstå en problematik om 
muslimska beslöjade kvinnor upplever att de blir orättvist representerade i medier. En orättvis 
representation kan leda till att de får orättvisa förutsättningar i samhället. 	  
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1.2 Syfte och frågeställning                                  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur muslimska beslöjade kvinnor upplever att de blir 
representerade i nyhetsmedier. Genom att skriva om deras upplevelser och tankar kring mediers 
representation av dem som samhällsgrupp, kan de förhållningsätt som råder för en muslimsk beslöjad 
kvinna i det svenska samhället identifieras. 
 
Undersökningens övergripande frågeställning handlar om muslimska beslöjade kvinnors upplevelser 
kring nyhetsmediers representationer. Den övergripande frågeställningen har delats in i tre 
underfrågor. Den övergripande frågeställningen lyder:  
                 
Hur upplever muslimska beslöjade kvinnor att nyhetsmedier representerar bilden av den muslimska 
beslöjade kvinnan?  
 

• Vilken roll uppfattar muslimska beslöjade kvinnor att nyhetsmedier har i samhället?  
 

• Hur upplever muslimska beslöjade kvinnor att de gestaltas i nyhetsmedier? 
 

• Uppfattar muslimska beslöjade kvinnor att deras självbild påverkas av den mediala 
nyhetsbilden? 

 
För att få en förförståelse över vilka referensramar muslimska beslöjade kvinnor utgår från, 
presenteras det en bakgrundsbild kring islam i Sverige och historien bakom slöjan.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras den svenska muslimska samhällsgruppen. Därefter förklaras det vilken 
förändring den historiska migrationen har inneburit för den svenska kulturen samt hur sociala medier 
har förändrat medielandskapet. Det presenteras också en historisk bakgrund om klädesplagget slöja 
och vilka typer av slöjor som existerar inom den muslimska traditionen. Slutligen redogörs det hur 
slöjdebatten ser ut i Europa samt Sverige.  
 
Vid sekelskiftet 1800-1900-talet var Sverige ur ett etniskt och religiöst perspektiv ett mycket 
homogent land. Under 1900-talet var antalet individer födda utomlands till mindre än en procent av 
befolkningen. Trettio år senare hade antalet ökat till ungefär en procent och under 1950-talet var 
cirka tre procent av Sveriges befolkning födda utomlands. År 2014 är tjugo procent av befolkningen 
utlandsfödda personer (Andersson & Sander, 2014:15). Invandringen och globaliseringen har inte 
bara fört hit nya individer och mera arbetskraft utan även alla världens religioner. Utvecklingen har 
inneburit den största förändringen av Sveriges religiösa landskap sedan landet kristnades (Andersson 
& Sander 2014:15). Trots detta har den “religiösa dimensionen” inte fått mycket uppmärksamhet 
inom migrations- och invandringsforskningen. Enligt Andersson och Sander (2015) står Sverige inför 
stora religiösa och livsåskådningsmässiga förändringar under kommande decennier. De menar att 
Sveriges religiösa traditioner måste förändras på grund av existerande multireligiösa verkligheter. 
 
Idag är islam en av världens största religioner med cirka 1-1,5 miljarder anhängare. Sveriges 
muslimska befolkning ökade radikalt efter andra världskriget, detta till följd av den 
arbetskraftsinvandring tillika migration som skedde runtom Europa. Larsson (2015) menar att siffror 
för antalet muslimer i Sverige är osäkert men antalet individer med en bakgrund i muslimska kulturer 
ligger under 500 000. Dessa siffror är osäkra på grund av de existerande definitionsproblemen och de 
förbud som finns mot att registrera religionstillhörighet. Nämnden för Statlig Stöd till Trossamfund 
(SST) är en statlig myndighet vilket ger stöd till trossamfund som är verksamma i Sverige. Deras 
styrande uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade 
trossamfunden. Enligt deras uppgifter från 2014 har samfundet Islamiska Samarbetsrådet 110 000 
bidragsgrundande personer. Exempel på de stadgar organisationerna måste följa efter är registrera 
organisationsmedlemmar och ha en demokratisk vald styrelse (Nämnden för Statlig Stöd till 
Trossamfund, 2014). Den äldsta muslimska riksdagsorganisationen Förenade Islamska Församlingar 
(FIFS) bildades 1974 och blev berättigad till statsbidrag 1975 från SST.  
 
Enligt Larsson (2015) har Sveriges befolkning levt med olika tolkningar av islam och muslimsk 
seder. De språkliga och kulturella skillnaderna är väldigt skiftande och Larsson (2015) menar att 
detta påverkar mångfalden i landet. Han menar också att det har utvecklats ett internt svenskt 
debattklimat bland muslimer i Sverige. I början var det tidskrifter som Salaam eller Minaret som 
publicerade artiklar och upprop för att skapa en muslimsk diskussion. Dessa tidskrifter har idag 
ersatts med Internet och sociala medier. Enligt Weibull och Wadbring (2014) har 
masskommunikation alltid varit envägskommunikation men i samband med digitaliseringen och 
framförallt uppkomsten av sociala medier har denna envägskommunikation förändrats till 
tvåvägskommunikation.  Läsarna kan göra sin egen röst hörd och producera material på Internet. 
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Denna förändring kan leda till ett maktskifte från journalisterna till läsarna. Sociala medier erbjuder 
ett obegränsat utrymme och interaktivitet. Överlag är det personliga nätverket som spelar störst roll 
på sociala medier där rekommendationer från andra användare är det som oftast avgör om något skall 
bli läst, lyssnat eller tittat på. Vanligtvis lockar sociala medier den yngre målgruppen medan de 
traditionella medierna har en åldrande målgrupp. Den yngre målgruppen tenderar att läsa mindre 
papperstidningar och följer inte nyhetssändningar på tablå-tv utan använder mobiltelefoner för att ta 
del av nyhetsflödet. 	  
 
Enligt Larsson (2015) har mångfalden i den svenska muslimska miljön lett till en tydlig tendens, där 
ökad protektionism och isolering växer fram. De som tillhör en specifik tradition försöker förstärka 
sin samhörighet genom att markera en tydlig gräns mot andra muslimska och icke-muslimska 
grupper. Detta görs genom att lägga vikt vid ideologiska olikheter. Detta kan synas i diskussioner 
kring den kvinnliga muslimska klädseln.  

2.1 Slöjan 
Slöjan var, enligt Berge och Manga (2006) en symbol för social status i den persiska kulturen. 
Kvinnor av hög klass bar den men det var förbjudet för slavinnor och prostituerade att bära slöja. I 
antikens Grekland var slöja ett sätt att åtskilja hushåll och politisk gemenskap. Slöjan användes för 
att hålla kvinnor utanför det offentliga rummet. I kristendomens historia var slöjan ett sätt att visa att 
kvinnor i förhållande till män, hade en underordnad status vid olika kristna sammankomster. Berge 
och Manga (2006) menar att slöjan används för att markera exempelvis region, klass och religion. 
Slöjans variationer av färg, form och textur bildar enligt dem ett sammansatt socialt språk.  
 
I det svenska samhället associeras slöjan oftast med den muslimska kulturen. Innan 1800-talet var 
slöjan inte särskilt sammankopplad med islam utan det var först efter de kolonialmakterna började 
framställa bruket av slöja i de muslimska kolonierna. Därefter bildades en uppfattning av slöjan som 
ett islamskt påbud vilket vann fotfäste hos den muslimska befolkningen.  
 
Inom islam finns det principer för hur kvinnor skall klä sig för att upprätthålla en respektfull bild. Det 
anses inte vara respektfullt att bära åtsittande eller genomskinliga kläder. Hela kroppen skall täckas 
förutom händer och ansikte vilket även gäller män. Enligt islam står slöjan för blygsamhet, bra tal 
och uppförande.  
 

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa 
mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den 
täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin makt...Och låt dem inte gå med 
svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag... (Koranen, Sura 24:31)  

 
Eftersom det är förbjudet att registrera religionstillhörighet i Sverige, går det inte att säga vilken typ 
av slöja som är allra vanligast i Sverige, dock kan man påstå att den allra vanligaste typen av slöja i 
Europa är Hijab. Ordet Hijab betyder gardin eller överdrag vilket täcker endast kvinnans hår och 
axlar. En annan typ av slöja är Niqab. Denna täcker hela kroppen förutom ögonen. Niqab är 
igenkännbar genom att den alltid har färgen svart och bärs oftast ihop med andra svarta kläder. Niqab 
bärs oftast av kvinnor som bor i Mellanöstern. Allra vanligast är Niqab känd för att bäras av kvinnor i 
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Saudiarabien. Burka är en annan typ av heltäckande slöja vilket har ett litet nät som täcker för 
ögonen. Detta klädesplagg är inte speciellt vanligt men den bärs av muslimska kvinnor i framförallt 
Afghanistan. När talibanerna tog makten infördes en lag om att alla kvinnor som vistades utomhus 
var tvungna att bära burka. Lagen avskaffades senare men många kvinnor använder den fortfarande 
idag (Muslimsk tro, Slöjan, 2011).  

2.2 Slöjdebatten i Europa 	  
Enligt Thurfjell (2010) handlar slöjdebatten oftast om de muslimska symbolerna och den muslimska 
klädedräkten. Slöjdebattens största fokus är de heltäckande slöjorna såsom Niqab och Burka. 
Thurfjell (2010) menar att slöjans uppblossande debatter beror på att den existerande islamofobin har 
vunnit mer makt sedan terrorattacken i USA 2001. Terrorattacken kan ha bidragit till att de redan 
inrättade, negativa fördomar som finns om islam förstärkts och att muslimer allt mer anges som 
fienden. I dagens samhälle har slöjan utvecklats till att bli så mycket mer än bara ett tygstycke, den är 
i allra högsta grad föremål för en politisk debatt om vad som ska och inte ska tillåtas i ett samhälle.  

I vissa delar av Tyskland och Belgien är det redan förbjudet att bära burka. Von Hall (2010) menar 
att slöjförbudet är en diskussion som ofta hamnar på agendan i Österrike, Frankrike, Nederländerna 
och Danmark. År 2010 röstade franska medborgare ja till ett förbud mot Burka och Niqab på 
offentlig plats. Men det finns kritiker som tycker att slöjförbudet inte är ett samhälleligt problem. De 
hävdar att slöjförbudet inte överensstämmer med den religionsfrihet som är inskriven i FN:s 
mänskliga rättigheter samt Europakonventionens mänskliga rättigheter. 

Diskussion kring ett slöjförbud har länge varit en aktuell fråga i Sverige. Swanberg och Westerlund 
(1999) har länge diskuterat slöjförbudets relation till Sverige och menar att det huvudsakliga 
argumentet för ett förbud ligger i att den heltäckande slöjan står för ett kvinnoförtryck vilket inte 
överensstämmer med de svenska värderingarna, såsom demokrati och jämställdhet. De diskuterar 
också att det finns oftast uttalade konflikter mellan majoritetssamhället och muslimer, vilket verkar 
sällan gäller muslimerna själva, som ofta är angelägna om att blir integrerade i samhället. Enligt dem 
handlar det om en negativ retorik i samhället som ofta underbyggs av en negativ och stereotypisk bild 
av muslimer.  

Västvärldens bild av den muslimska beslöjade kvinnan utgör en del av problemet för muslimska 
kvinnors integrering där de uppfattas som förtryckta och underordnade. Denna bild bidrar till att 
många slöjbärande kvinnors egna åsikter om sitt slöjbärande kommer i skymundan och de måste 
ständigt förklara och definiera sitt val att bära slöja för sin omgivning. Larsson (2015) hävdar att 
många feminister och andra debattörer ofta tolkar slöjan som en symbol för islams förtryck av 
kvinnor. Slöjan illustrerar enligt dessa röster de patriarkala strukturer som råder inom muslimska 
grupper. I motsats till detta finns det många slöjbärande muslimska kvinnor som anser att slöjan ger 
dem frihet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Teorier som dagordningsteorin, framingsteorin och teorier om representation i studien förklarar den 
makt nyhetsmedier har över samhällets dagordning. Teorierna diskuterar och problematiserar 
nyhetsmediernas urval, det vill säga på vilket sätt nyhetsmedier väljer att rapportera och skildra 
aktuella samhällsfrågor. Det som problematiseras är hur enskilda individer påverkas av 
nyhetsmediers rapporteringar och skildringar när de som enskilda samhällsmedborgare skall orientera 
sig igenom nyhetsflödet och bilda en uppfattning. (McCombs, 2004; Entman, 1993; Hall 2013). 
 
Lippman (1922/1997) utvecklade redan under 1920-talet en hypotes om att nyhetsmedier påverkar 
den allmänna opinionen. Denna tes utvecklades vidare av McCombs (2004) som menar att 
nyhetsmedier fastställer dagordningen i en politisk kampanj genom att påverka väljarnas prioritering 
av olika frågor. McCombs (2004) namngav massmediernas inflytande för dagordningsmakt.  
	  
För att pröva om det finns en makt i nyhetsmediernas dagordning utförde McCombs (2004) 
hundratals empiriska undersökningar om nyhetsrapporteringar i form av olika medietexter. Resultatet 
tydde på att nyhetsmedier hade en viss dagordningsmakt över allmänheten. Dock hävdar McCombs 
att det finns andra viktiga influenser vilket formar den enskilda människans attityd och i sin tur 
ändrar den allmänna opinionen. Hur individer uppfattar sin omgivning beror på deras egna personliga 
erfarenheter, den samhälleliga kulturen de lever i och deras exponering för massmedier.   
 

3.1 Dagordningseffekten 
Enligt McCombs (2004) kan en samhällsmedborgare känna att de behöver orientering, det vill säga 
vägledning i särskilda situationer. Ett sådant exempel kan vara vid folkomröstningar, där tidigare 
information som getts ut om diverse partier inte längre är relevanta. Under sådana förhållanden kan 
det vara vanligt att medborgaren använder sig av nyhetsmedier för orientering, det vill säga att de 
följer nyhetsmediernas rapporteringar för att erhålla mer information om diverse partier. Detta ger 
medborgaren en tydligare vägledning när de skall bestämma vem de skall lägga sin röst på. 
Begreppet orientering syftar också till abstrakta frågor individen har liten eller ingen personlig 
erfarenhet av, det vill säga frågor som överförs från mediernas dagordning till allmänhetens 
dagordning. Om en abstrakt fråga väcker stor respons hos allmänheten blir orienteringsbehovet 
relativt stort. Men när det gäller konkreta frågor kan orienteringsbehovet till stor del uppfyllas av 
personliga erfarenheter. Dock skapar ibland de personliga erfarenheter en önskan om mer 
information vilket då leder till att människor vänder sig till nyhetsmedier för vidare vägledning.  
 
McCombs (2004) påstår att massmediers dagordningseffekter kan få stora konsekvenser i samhället 
och påverkar inte enbart de bilder som skapas i huvudet på individen utan också det individuella 
beteendet.  En av dagordningseffektens viktigaste konsekvenser är att det skapas perspektiv som 
vägleder allmänhetens uppfattningar om individer. 
 
Idag finns det ett mer utvecklat forskningsområde vilket erbjuder en mer detaljerad karta över 
masskommunikationens inflytande över allmänheten. Detta leder till att dagordningsteorin har fallit 
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samman med de existerande kommunikations-begreppen och teorier. Stereotypisering är ett av de 
existerande kommunikationsbegreppen vilket handlar om prioritering av attribut, det vill säga 
specifika attribut i nyhetsrapporteringen vilket påverkar allmänhetens prioritering av ett objekt.  
 
Dagordningsteorin har två nivåer. Den första nivån handlar om dagordning över objekt, det vill säga 
en samhällsfråga som ersätts med termen objekt. Varje objekt (samhällsfråga eller nyhet) i 
dagordningen har ett stort antal attribut vilket är olika kännetecken och egenskaper som förstärker 
bilden av varje objekt. Dagordningsmakten över ett attribut är dagordningsteorins andra nivå vilket är 
det framingsteorin riktar in sig på. Begreppet framing syftar på en särskild gestaltning i 
medieinnehållet. McCombs (2004) förklarar vad framing kan betyda: 
 

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en 
kommunicerad text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk utvärdering 
och/eller rekommendation till hantering främjas för det ämne som beskrivs (McCombs, 2004:118 ).  

 
McCombs (2004) skriver att gestaltning (framing) ur dagordningsteorins perspektiv handlar om 
gestaltning där specifika attribut väljs ut och betonar mediernas dagordning när det talas om ett visst 
objekt. Gestaltningsmakt och dagordningsmakt över attribut går hand i hand eftersom att de 
uppmärksammar kommunikatörens och mottagarens perspektiv, det vill säga sättet dessa två ämnen 
uppmärksammas i nyhetsmedier. 
 
Enligt McCombs (2004) bidrar teorin dagordningsmakt över attribut till en fördjupad kunskap om 
massmediernas inflytande i samhället. När en sammansättning av dagordningsteorin och 
gestaltningsteorin skedde erbjöds det nya kunskaper kring hur olika attributmönster i nyheter 
påverkar individers sätt att tänka och uppfatta olika offentliga angelägenheter. Framingteorin 
fortsätter på detta ämne och fördjupar sig i hur den processen går till.  
 
Framingsteori är utvecklad av Entman (1993) och teorin används för att förklara den makt en 
medietext besitter.  Framingteorin beskriver hur en kommunicerad text påverkar den enskilda 
individen. Entman använder sig av två begrepp för att förklara framingsteorins funktion: 
 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived reality and 
make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described (Entman, 
1993:52). 

	  
Enligt Entman (1993) kan framingteorin förklaras utifrån två begrepp: urval och framträdande. 
Framing handlar om att rama in information på ett visst sätt, att selektivt välja ut en viss aspekt i en 
kommunicerad text och belysa detta. Frames väljer att belysa vissa delar av information från ett 
ämne, detta görs genom att framhäva informationen på ett framträdande sätt. I detta sammanhang 
menar Entman att begreppet framträdande innebär att man tar en viss information och gör den mer 
märkbar och betydande vilket leder till att informationen blir minnesvärd. När framträdandet av en 
viss information intensifieras finns det en större chans att individen minns informationen. Texter kan 
göra vissa aspekter av information mer framträdande genom att placera de på ett specifikt sätt samt 
att associera texten med olika kulturella symboler. Entman (1993) menar att enstaka begrepp i en 
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medietext kan bli extremt framträdande om det stämmer överens med mottagarens existerande 
trossystem-schema. Syftet med ett schema och nära relaterade koncept som kategorier eller 
stereotyper innebär att det lagras idéer i vårt mentala sinne som guidar individen när hon hämtar 
information. Eftersom framträdande i en text är en produkt av interaktion med text och mottagare går 
det inte att med säkerhet att påstå att ”frames” i en medietext influerar publikens tänkande.  

3.2 Framing inom nyheter 
Den tidigare beskrivna definitionen av framing har, enligt Entman (1993), en viktig betydelse inom 
politisk kommunikation. Frames väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och gör den mer 
framträdande i en kommunicerad text. Samtidigt kan den också mörklägga andra faktorer. Detta kan 
vägleda publiken åt en specifik riktning vilket kan skapa andra reaktioner.  
 
Entman (1993) påstår att de politiker som oftast söker stöd hos allmänheten är politiker som tävlar 
mot varandra om nyhetsramar (frames). Framing inom politiska nyheter har en stor roll där den 
politiska medietexten i hög grad är ett avtryck på makt där aktörer tävlar om att få dominera 
medietexten. Framingsteorin förklarar också hur det går till när publiken bearbetar den information 
medier ger. Oftast är den publicerade informationen aldrig riktigt fullständig men eftersom att 
informationen är inramad på ett specifikt sätt, uppfattar inte publiken att informationen är 
ofullständig. Orsaken till detta kan vara att bara vissa komponenter av nyheten lyfts fram. Entman 
(1993) menar dock att det finns individer som själva kan söka upp andra källor för att få en mer 
objektiv syn på nyheten.  
	  
Framingteorin innebär att medier gör ett urval och framträder det som har valts ut. Detta indikerar att 
medier väljer hur de vill representera diverse objekt, händelser och i detta fall olika samhällsgrupper. 
En fortsättning på nästa teori vilket handlar om representationer i medier förklarar också på vilket sätt 
mediers urval av information påverkar individers uppfattning om diverse objekt, händelser, individer 
och samhällsgrupper.  
 
Hall (2013) skriver att representation i första hand handlar om att beskriva och skildra något. 
Representation innebär också att symbolisera något. Hall använder sig av kristendomen som ett 
exempel, där han menar att korset inom kristendomen symboliserar Jesus Kristus lidande på korset.  
 
Hall (2013) menar att det finns två representationssystem. Det första representationssystemet 
beskriver de mentala representationer människor bär med sig. Utan dessa mentala representationer 
hade det varit svårt att tolka världen på ett förståeligt sätt. Det första representationssystemet innebär 
i detta sammanhang att alla objekt är länkade till olika specifika begrepp vilket bärs med när 
individer skall ta ställning till olika politiska frågor och när de skall uppfatta en viss samhällsgrupp. 
Det som utgör det andra representationssystemet är objekt och i synnerhet tecken och språk, vilka 
fungerar som kulturbärare. För Hall (2013) betyder detta att medierepresentationer är ett sätt att 
bevara och vidmakthålla en mängd kulturella värderingar där människor eller samhällsgrupper blir 
stereotypiserade. 
 
Hall (2013) lyfter fram hur den brittiska pressen representerar färgade människor och menar att 
minoritetsgrupper oftast gestaltas som “the other” (Hall, 2013:228). Detta eftersom att 
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minoritetsgrupper avviker sig på ett icke-önskvärt sätt från normstandarden i samhället. Hall nämner 
också att likadana mönster återfinns när kvinnor representeras i medier. Dessa mönster enligt Hall 
(2013) härstammar från det koloniala samhället där västvärlden hade makt över respektive grupper i 
världen och bestämde vilka schack dessa grupper bör placeras i. En minoritetsgrupp i dagens 
samhälle befinner sig i ett underläge eftersom det alltid finns en rådande makt vilken definierar 
diverse grupper med olika stereotypiska karaktäristiska drag. Detta kallar Hall för “the racialized 
regime of representation” (Hall, 2013:215).  
 
Enligt Gripsrud (2011) har begreppet representation två olika betydelser. Begreppet representation 
betyder ursprungligen att åter presentera något, vilket på senare tid fick beteckningen “stå för”, det 
vill säga en bild står för personen som avbildats. Gripsrud menar att betydelsen används när man i 
medieforskningen talar om representation och representationsformer. Representationer är även en 
konstruktion av det som framställs, det vill säga en icke fullständig objektiv återspegling. Detta har 
lett till en pågående diskussion kring hur olika individer representeras i medier. Kvinnor, etniska och 
språkliga minoriteter i diverse länder har krävt att bli rättvist representerade i mediers skildringar, 
dessutom har dessa minoriteter starka åsikter om hur de representeras i medier. Gripsrud (2011) 
menar att mediers representation av vissa grupper eller delar av befolkningen kan provocera fram 
mycket starka känslor som blir starkare desto mer de enskilda medlemmarna känner att de 
identifierar sig med det som sägs, skrivs eller visas. Gripsrud (2011) uppger att kön och etnisk 
bakgrund hör till de mest centrala gruppkategorierna på detta område. I samband med representation 
har det utvecklats en annan teoretisk ingång; Sociala representationer.  

3.3 Sociala representationer 
Höijer (2008) studerar sociala representationer vilket hon menar produceras genom kommunikation 
och interaktion. Enligt Höijer (2008) har representation flera olika betydelser. Språk och 
kommunikation förmedlar representationer av verkligheten men inte verkligheten i sig. 
 
Sociala representationer har ofta fokus på fenomen som blir föremål för starka känslor, oenighet och 
ideologisk kamp. Sociala representationer syftar oftast på gemensamma föreställningar vilka präglar 
samhället och grupper. Genom social representation går det bland annat att studera hur medier väljer 
att representera samhälleliga idéer och kunskaper. Detta har en betydelse inom olika 
kommunikationsteorier vilket länkar samman samhälle och individ liksom medier och medborgare. 
Sociala representationer handlar också om olika former av gemensamma föreställningar eller 
tankesystem inom en samhällsgrupp. Sociala representationer är alltid relaterade till sociala, 
kulturella och symboliska objekt, de är representationer av någonting.  
 
Höijer (2008) relaterar till Moscovicis teori kring social representation där han hävdar att syftet med 
alla representationer är ”to make something unfamliar or unfamliliarity itself, familiar” (Moscovici, i 
Höijer, 2008: 147).  Moscovici menar att det finns grundläggande processer vilket genererar sociala 
representationer. Ett av dessa är förankring. Förankring handlar om att sociala representationer 
förankras om och om igen i andra sociala representationer. Detta är en slags kulturell process där de 
nya införlivas i det gamla samtidigt som det tidigare kända förändras av det nya. Ett vanligt sätt att ge 
det främmande eller det okända ett välkänt ansikte är att klassificera genom att namnge det. 
Exempelvis en ny politisk grupp kanske klassificeras för terrorister eller en främmande sjukdom 
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namnges för digerdöd osv. Att klassificera och namnge kan vara starkt förknippat med 
stereotypisering, diskriminering och uteslutning. 
 
Upplever mindre grupper i samhället att de blir felaktigt representerade genom att bli stereotypiserad, 
klassificerad och diskriminerad eller upplever de att de blir representerade på ett rättvist sätt? Vart 
platsar den muslimska beslöjade kvinnan in i mediers representationer? Dessa teorier visar vilken 
makt medier kan ha när det kommer till gestaltning av objekt, händelser, individer och grupper i 
samhället. I nästa avsnitt presenteras olika studier vilket behandlar gestaltning av samhällsgruppen 
muslimska beslöjade kvinnor. Dessa studier går djupare in på ämnet kring hur nyhetsmedier 
representerar muslimska beslöjade kvinnor i olika situationer.  
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4. Tidigare forskning 
Det har gjorts ett antal studier vilka har undersökt hur muslimska beslöjade kvinnor har 
representerats i olika händelser runtom i världen. De studier vilka presenteras nedan undersöker 
franska, tyska och amerikanska nyhetsmedier. Dessa västerländska länder delar ungefär samma 
samhälleliga värderingar som Sverige och på så sätt kan resultaten appliceras på ett svenskt 
perspektiv. Svenska studier vilka undersöker svenska nyhetsmediers representation av muslimska 
beslöjade kvinnor finns inte i dagens forskningsområde, vilket förklarar varför just utländska studier 
presenteras i denna del av uppsatsen. Detta forskningsområde belyser bland annat terrorattentaten i 
USA den 11 september 2001 och Frankrikes införande slöjförbud i kommunala skolor och på 
allmänna platser.  
 
Medieforskarna Kassel och Klaus (2005) studie undersöker hur medier använder händelserna om 
befrielsen av afghanska kvinnor från den talibanska regimen för att legitimera Tysklands militära 
närvaro i Afghanistan. I denna studie genomfördes det en diskursanalys av två stora tyska 
nyhetstidningar: Der Spiegel och Focus. Tidningarnas rapporteringar om kvinnorna i Afghanistan 
handlade mest om "Veiling" och "Unveiling" (Kassel, Klaus, 2005:341). Den beslöjade kvinnan blev 
en symbolisk representation för främmande och irrationella kulturer. De studerade nyhetsartiklarna 
mellan september 2001 och juni 2002 i båda tidningarna. Studiens resultat visar att representationen 
av den beslöjade kvinnan inte alltid handlade om kvinnan. Artiklarnas huvuddiskussion handlade inte 
om deras intresse eller förutsättningar.  Der Spiegel skildrade slöjan som ett sätt för talibaner att 
förtrycka den beslöjade kvinnan medan Focus skildrade det muslimska plagget som ett traditionellt 
sätt för kvinnor att klä sig under talibanernas styre. De politiskt aktiva kvinnorna sågs som tysta offer 
av talibaner och deras synpunkter var strikt undangömda. Representationerna av kvinnan på flykt var 
densamma: de är passiva offer som styrs av sin make. Oftast är kvinnliga flyktingar också 
representerade som mödrar vilket skall beskyddas av deras makar och modiga soldater. Enligt Klaus 
och Kassels (2005) gör dessa skildringar att samhället känner ett behov över att få hjälpa och tycka 
synd om dessa kvinnor. På detta sätt legitimerar nyhetsmedier den militära involveringen i det 
talibanledda Afghanistan och påverkar hur samhället uppfattar händelserna. Slöjans symboliska 
betydelse försvann inte efter talibanernas förlust utan stannade kvar och används som ett ramverk när 
medietexter skall referera till olika typer av radikal islamisering.  
 
Kassel och Klaus resultat är inte ovanliga, dessa mönster hittades också i Byngs (2010) studie vilken 
också har använt diskursanalys som metod. Byng (2010) granskar nyhetsrapporteringen kring 
nyhetsmediernas representation av de ideologiska intressen västerländska länder har med fokus på 
den symboliska representationen av islam efter 11 september 2001-attackerna. Byngs (2010) studie 
undersöker med hjälp av en kritisk diskursanalys nyhetsrapporteringar mellan 2004 och 2006 från två 
olika tidningar; Washington Post (WP) och New York Times (NYT). Nyhetsmediernas 
representationer konstruerar den sociala kunskapen, attityder, ideologier, normer och värden vilket 
allmänheten får ta del av. Hon menar att dessa konstruktioner hjälper allmänheten att bygga diverse 
uppfattningar om olika grupper i samhället och skapar ett sunt förnuft. Som tidigare nämnt 
presenterar Byng (2010) tre utmärkande ämnen i NYT och WP rapporteringar om slöja och niqab: 
den nationella identiteten av västerländska länder, assimilationen av muslimska minoriteter och hotet 
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från den islamistiska terrorismen. Hon menar att Frankrike, USA och Storbritannien hade ungefär 
samma ideologiska åsikter kring slöjans roll i den offentliga sfären. Det som skilde åsikterna från 
varandra var emellertid deras politiska agerande och deras policy kring ämnet. Har det lett till att 
nyhetsmedier beskrivit att dessa länder har liknande representationer om slöjans innebörd eller inte? 
Byng (2010) menar att mediernas representation formulerade ett vetande, ett omdöme om den 
symboliska representationen av islam: “Unveiling” eller “Veiling” av muslimska kvinnor bör 
begränsas i allmänheten. NYT och WP presenterade Frankrikes, Storbritanniens och USA 
lagstiftningar om slöjan som rationella och förståeliga. Även om det fanns skillnader i deras 
ideologiska åsikter kom de fram till samma konklusion, att muslimska kvinnor inte borde bära slöja. 
När medier skildrar sådana omdömen vilka menar att muslimska beslöjade kvinnor inte kommer vara 
en del av det amerikanska samhället, skildrar de också vilken roll minoritetsgrupper har i det 
amerikanska samhället. 
 
Dessa studier behandlar den symboliska representation slöjan har fått efter terrordådet 11 september 
2001. Studierna visar att slöjans symboliska innebörd efter terrordådet har uppmärksammats mer och 
blivit en alltmer större politisk bild. Slöjans politiska bild har expanderat över tid. Frankrikes 
slöjförbud har också varit en viktig aspekt som har påverkat den politiska bilden.  
 
Den 15 mars 2004 införde Frankrike ett slöjförbud på allmänna platser och kommunala skolor. Andra 
religiösa symboler förbjöds också, exempelvis kippan. Det som slöjan kritiserades för var att den 
hindrade olika muslimska grupper från att integrera sig i samhället och hörde inte hemma i det 
sekulära Frankrike. Slöjförbudet väckte olika samhälleliga debatter i olika västerländska 
nyhetsmedier, vilket resulterade i att olika studier har genomförts inom detta område. (Ardizzoni, 
2004; Friedman & Merle, 2013).  
 
Enligt Ardizzoni (2004) har den orientaliska synen på den beslöjade kvinnan som ett mysterium, ett 
objekt för fantasi och begär blivit ersatt av en ideologisk konfrontation mellan franska kulturella 
värderingar och islam. Hon redovisar ett uttalande i sin studie om den muslimska slöjan från den före 
detta skolministern Francois Bayrou:  
 

Our choice is integration to make a single nation, a country, a Republic composed of differen types of 
people [...] The message of the Islamic movement is that there is no law above that of Islam itself, that 
this must replace all other laws. And the symbol of that civilization is the headscarf (Ardizzoni, 
2004:642) 

 
Här menar Ardizzoni (2004) att slöjan är en symbol för islam vilket är en avvikelse mot Frankrikes 
samhällsvärderingar. Hon använder sig av händelsen “The Headscarf Affair” vilket hon utgår från i 
sin studie. Under hösten 1989 hade tre unga kvinnliga elever på gymnasieskolan City of Creil brutit 
mot en nationell skolpolicy mot sekuralism där de vägrade att ta av sig slöjan. Deras avstängning från 
skolan och valet att respektera deras religiösa klädsel fick mycket uppmärksamhet i de franska 
medierna och kallades för ”The Headscarf Affair”. Denna händelse sparkade igång en stor debatt 
kring religionstolerans och islam i Frankrike. Ardizzoni analyserar nyhetsmediernas respons kring 
”The Headscarf Affair” händelserna, där hon fokuserar på dagstidningen Le Monde, och två 
veckotidningar L’Express och Le Point, vilket resulterade i totalt 29 artiklar. Resultatet i hennes 
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studie menar att finns regler vilka menar att kvinnor inte skall bära slöja. Dessa regler anser 
Ardizzoni (2004) grundar sig i fruktan av det okända vilket ligger bortom västerländska värderingar. 	  
	  
En studie vilken fortsätter på samma forskningsområde granskar både nyhetsrapporteringarna i 
Frankrike och i ett annat västerländskt land. Till skillnad från Adrizzoni jämför Friedman och Merle 
(2013) den amerikanska nyhetsrapporteringen med den franska nyhetsrapporteringen om Frankrikes 
val att förbjuda slöja i kommunala skolor och allmänna platser. Nyhetsartiklarna i Frankrike ledde 
den franska publiken mot en kollektiv acceptans om vilka normer som skulle tillhöra det franska 
samhället. Fastän amerikanska tidningar visade starkt att de inte delade samma värderingar och 
synpunkter som de franska tidningarna, medgav de att förbudet av slöjan i Frankrike var ett 
kontroversiellt beslut då det berövade kvinnornas rättigheter att kunna få uttrycka sin religion. Fastän 
detta poängterades i tidningarna var nyhetsmediernas rapporteringar i USA relativt accepterande till 
Frankrikes förbud.  Ett faktum var att nyheten om det aktuella förbudet rapporterades som om det 
inte berörde det amerikanska samhället eftersom förbudet skedde utanför deras gränser. Detta menar 
Friedman och Merle (2013) gav en känsla av att det inte var ett problem i det amerikanska samhället. 
De muslimska kvinnor vilka direkt berördes av detta förbud, blev sällan citerade i varken 
amerikanska och franska nyhetsmedier. De franska nyhetsrapporteringarna var enade och stod bakom 
statens beslut att förbjuda slöja på allmänna platser. Få nyhetstidningar kritiserade förbudet. Förutom 
studier vilka behandlar slöjans symboliska innebörd efter viktiga världshändelser som den 11 
september-attackerna och det franska slöjförbudet 2004, finns det övriga studier vilka granskar 
medietexternas representationer av muslimska beslöjade kvinnor i diverse olika länder.  
 
Khiabany och Williamson (2008) undersöker debatten kring slöjan i Storbritannien då slöjan har 
blivit en politisk representation av olikhet och motstånd. Khiabany och Williamson (2008) 
undersöker hur motstånds-diskursen konstruerades i en av Storbritanniens mest sålda dagstidning The 
Sun. Undersökningsperioden var månaderna fram till och efter Jack Straws kommentarer i oktober 
2006. Hans kommentarer väckte stor uppmärksamhet i nyhetsmedier där han uppmanade muslimska 
beslöjade kvinnor att ta av sig slöjan. Detta gav nyhetsmedier en möjlighet att lyfta fram sina 
farhågor kring islam vilket ökade antalet artiklar och bilder kring muslimska beslöjade kvinnor som 
“utomjordingar” eller “extremister”. I deras studie kommer de fram till att den eviga debatten om 
islam har fått ett nytt hot - den muslimska beslöjade kvinnan. Denna nya symbol för farlig extremism 
är en produkt av den osagda alliansen mellan brittiska nyhetsmedier och politiker. Tillsammans har 
de brittiska nyhetsmedierna och politikerna skapat sig en ny ”fiende” där de har utnyttjat hotbilden 
för att legitimera deras egen agenda. Khiabany och Williamson (2008) menar att muslimska 
beslöjade kvinnor som varken hörs eller syns blir representerade som offer. Men när brittiska och 
europeiska muslimska beslöjade kvinnor kräver deras rättigheter och gör deras röster hörda i den 
allmänna sfären, vill politiker och nyhetsmedier tysta ner dem. Detta finner Khiabany och 
Williamson (2008) motsägelsefullt eftersom att politikerna och nyhetsmedierna samtidigt vill att 
kvinnorna ska ta av slöjan.  
 
Liknande mönster hittades i Kassams (2008) studie. Hon analyserar hur den kanadensiska provinsen 
Ontarios medierapporteringar såg ut när deras nyhetsmedier diskuterade huruvida Sharialagar borde 
tillåtas i provinsen. Dock handlar studien om hur kanadensiska muslimska beslöjade kvinnor är 
representerade i medierapporteringen om Sharialagarna i Ontario. Studiens resultat visade att 
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rapporteringarna kring Sharia i Ontario i nästan alla artiklar och bilder representerade kanadensiska 
muslimska beslöjade kvinnor som annorlunda individer.  
 
Alla studier som presenterats i detta avsnitt behandlar representationen av slöjan i nyhetsmedier. 
Studiernas metod skilde sig åt men resultatet var detsamma: beroende på vilken utgångspunkt 
medietexterna har, får slöjan en viss typ av symbolisk innebörd. Resultat från respektive studie säger 
även att den politiska bilden slöjan får styrs av hur medierna väljer att framhäva olika attribut som 
symboliserar slöjan.  
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5. Metod  

Här presenteras undersökningens metod. I det här avsnittet presenterar vi vårt metodval, urval och 
genomförande, samt diskuterar studiens validitet. Vi kommer även beskriva hur vi har samlat in vårt 
material och hur vi har analyserat materialet. Slutligen presenterar vi vår metoddiskussion.  	  

5.1 Metodval 	  
Enligt Denscombe (2016) kännetecknas semistruktuerade djupintervjuer av att intervjuaren har en 
färdig lista med ämnen och frågor vilka skall behandlas och besvaras. Dock är forskaren inställd på 
att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. Det betyder att forskaren tillåter den 
intervjuade att utveckla idéer och tala utförligt om de presenterade ämnena. Intervjufrågor formuleras 
på ett öppet sätt och accentueringen ligger på intervjupersonen. Det betyder att intervjupersonen har 
chansen att utveckla sina synpunkter i den takt de känner sig bekväm i. Djupintervjuer är oftast långa 
och öppna samtal, vilket möjliggör utvecklandet av en vänskaplig relation där den intervjuade känner 
sig bekväm nog att berätta om sina upplevelser. Enligt Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015) lämnar 
detta rum åt självreflektion vilket uppmuntras av de frågor som ställs under en semistrukturerad 
intervju.	  
 
I vår studie har vi valt att undersöka hur muslimska beslöjade kvinnor upplever att de blir 
representerade i nyhetsmedier. För att få svar på våra frågeställningar valde vi att utföra kvalitativa 
intervjuer. För att få kunskap om upplevelser kring att vara en muslimsk beslöjad kvinna i ett svensk 
samhälle har vi gjort en intervjustudie där vi utgått från semistruktuerade djupintervjuer. Vi har gjort 
sex djupintervjuer, vilket vi ansåg är tillräckligt mycket data att bygga en analys på. Vi har genomfört 
en kombination av semistruktuerade intervjuer och djupintervjuer eftersom vi strävade efter att fånga 
de personliga aspekterna hos de intervjuade genom att beröra ämnen som självbild, erfarenheter, 
värderingar och kulturella perspektiv.  	  

5.2 Urval  	  
Då denna studie baseras på muslimska beslöjade kvinnors erfarenheter, åsikter och upplevelser, valde 
vi att använda ett målinriktad urval. Enligt Bryman (2011) betyder ett målinriktat urval att forskaren 
intervjuar personer som är relevanta för de frågor som ställs i undersökningen. Undersökningens 
urval grundar sig i personer vilka kan tänka sig ha relevanta åsikter och uppfattningar om de frågor 
som ställs. Det finns dock risker med detta tillvägagångssätt. Genom att endast välja ut få personer 
kan undersökningen uppfattas som vinklad eller att forskaren vinklar studien. För att våra antaganden 
skall vara trovärdiga har vi försökt arbeta med att presentera våra källor på ett systematiskt sätt.  	  
Urvalet i undersökningen är muslimska beslöjade kvinnor som är i åldern 19-23 som är födda eller 
uppvuxna i Sverige. De har en särskild position i det svenska samhället vilket gör att deras 
upplevelser är relevanta för undersökningen. Dessa kvinnor har burit slöja mellan 3-6 år och har 
uttryckt att slöjan spelar en signifikant roll i deras liv. För dem betyder slöjan mycket mer än det ögat 
ser. De kvinnor som vi har intervjuat är alla politiskt aktiva i muslimska organisationer i västra 
Sverige. Genom att kontakta de olika organisationerna fick vi namnet på sex potentiella kandidater 
vilka var villiga att delta i undersökningen. Respondenterna i denna studie är anonyma. Därför har 
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varje respondent fått ett fiktivt namn och ålder. I studien kallas respondenterna för; Mariam 20 år, 
Samira 23 år, Fatima 22 år, Dima 19 år, Iman 19 år och Ekram 20 år.  	  

5.3 Framställning av intervjuguide 	  
Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) består konstruktionen av en 
intervjuguide av två olika aspekter: form och innehåll. I vår undersökning är problemställningen hur 
muslimska beslöjade kvinnor upplever att de blir representerade i nyhetsmedier. Det innebär att 
innehållet av en intervjuguide måste behandla dessa aspekter. Vi såg också till att skapa en dynamisk 
miljö där den intervjuade känner sig motiverade att berätta om sina upplevelser. Det gjordes i våra 
intervjuer genom att vi ställde följdfrågor, exempelvis; kan du ge ett exempel, vad kände du då etc. 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) hävdar att utformningen av intervjufrågorna 
skall vara enkla att förstå, korta och befriade från akademisk jargong. Målet med intervjuerna i vår 
studie var att framkalla spontana beskrivningar som är baserade i intervjupersonernas egen 
verklighet, därför har vi försökt undvika “varför-frågor”. Eftersom att vi inte hade en personlig 
relation med våra intervjupersoner, valde vi att ha inledningsfrågor. Syftet med inledningsfrågorna 
var att skapa kontakt och på det sättet upprätthålla en god stämning. Därefter kom vi till de viktigaste 
frågorna i intervjuguiden vilka gick djupare in på vårt syfte och vår problemställning. Med lite 
påverkan från oss som intervjuare, fick respondenterna tillfälle att utveckla sina upplevelser och 
uppfattningar. Detta är de viktigaste dimensionerna som står i centrum för vår undersökning. Vi 
avslutade intervjuerna med att fråga intervjupersonerna om de hade något att tillägga, ifall de ansåg 
att de hade missat att berätta något. 	  

5.4 Etiska antaganden  	  
De forskningsetiska principerna kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav, dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet samt nyttjandekravet. När vi kontaktade 
respondenterna förklarade vi syftet med undersökningen, vilka frågor som skulle behandlas och att 
deras deltagande var frivilligt. Detta betydde att de när som helst under arbetets gång kunde välja att 
avbryta sitt deltagande, vilket uppfyllde informationskravet. Enligt samtyckeskravet skall deltagarna 
själv ge sitt samtycke att medverka i studien innan studien börjar. Därför inhämtade vi våra 
respondenters samtycke genom ett skriftligt och muntligt avtal, vilket uppfyllde samtyckeskravet. 
Under vecka 14-15 genomförde vi sex enskilda intervjuer där intervjuerna varade i ungefär 30-40 
min. För att deltagarna i studien skulle känna sig trygga och våga säga vad de tycker informerade vi 
respondenterna att resultatet skulle sammanställas på ett sätt där de som enskilda individer inte skall 
kunna identifieras av utomstående. De individer som deltog i undersökningen lovades anonymitet. 
Dessutom lovade vi att undersökningens material skulle förvaras på en säker plats där utomstående 
personer inte har tillgång till det. I enlighet med nyttjandekravet redogjorde vi för respondenterna att 
det insamlade materialet endast kommer att användas för forskningsändamål (Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 
Denscombe (2016) måste forskaren hitta en plats för intervjun där de kan vara ostörda, erbjuda 
avskildhet och där akustiken är relativt god. Det är viktigt att placera sig i intervjulokalen på ett sätt 
som möjliggör en bekväm interaktion mellan forskaren och den/de intervjuade. Därför bokade vi 
grupprum i högskolans bibliotek, i den stad intervjuerna utfördes, vilket gav oss avskildhet och god 
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akustik. Detta förbättrade kvaliteten på ljudupptagningen vilket också hjälpte oss att transkribera på 
ett korrekt sätt.  	  

5.5 Validitet   	  
Enligt Denscombe (2016) finns det praktiska tillvägagångssätt vilket kan fungera som hjälpmedel när 
trovärdigheten i det som har berättats skall bedömas. Dessa kontroller är komplexa att göra eftersom 
studiens intervjufrågor gällde intervjuarens uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det vi har gjort 
för att öka trovärdigheten är att vi har låtit de intervjuade ta del av transkriberingen för att kontrollera 
dess trovärdighet. Detta gjordes som ett sätt för de intervjuade att bekräfta det som sades på 
intervjun. Genom att basera vårt resultat på sex enskilda djupintervjuer kan vi identifiera de 
beteendemönster som existerar.  

5.6 Bearbetning av material  	  
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) finns det olika tekniker som kan vara till stöd när man 
skriver ut materialet från intervjuer. Att själv transkribera kan vara tidsödande men är fördelaktigt i 
det långa loppet. Man lär känna sitt material och tolkningsarbetet börjar redan vid själva lyssnandet 
och skrivandet. Därför valde vi att transkribera det inspelade materialet, det vill säga ordagrant skriva 
ner allt respondenterna sagt under intervjuns gång. Därefter började vi selektivt välja ut det som var 
relevant för att få svar på frågorna från intervjuguiden. I citaten som vi tagit med i resultat och 
analysdelen har vi skrivit om talspråk till skriftspråk för att göra det mer läsvänligt och passande i 
text. Efter att ha transkriberat intervjuerna gjorde vi korta sammanfattningar av varje intervju där de 
viktigaste punkterna skrevs ner som svar på varje frågeställning. Sen satte vi oss tillsammans där vi 
matade in svaren från varje intervju, för att göra det lättare för oss att jämföra och identifiera mönster 
i respondenternas svar. De mönster och jämförelser vi hittade i intervjuerna, kopplade vi till de 
teoretiska utgångspunkterna, vilket utgjorde vår analys, och som hjälpte oss att se de underliggande 
beteendemönstren. Utifrån dessa svar kunde vi sedan sammanställa resultatet för varje frågeställning, 
som vi presenterar i resultat och analys kapitlet.   

5.7 Metoddiskussion 	  
Semistruktuerade djupintervjuer är särskilt lämpade för att få fram djupgående och detaljerad data, 
vilket är en fördel när studiens frågeställningar är baserade på respondenternas beskrivningar, åsikter 
och idéer. Studiens respondenter har under intervjuns gång fått möjlighet att utveckla sina idéer och 
uttrycka sina synpunkter. Studiens nackdel kan vara att den får fram data som inte är generaliserbart, 
det vill säga att resultatet endast gäller för den grupp av muslimska beslöjade kvinnor som 
intervjuades. Om vi hade inkluderat fler deltagare hade denna studie sannolikt täckt ett bredare 
spektrum av människor och vi hade kunnat få  en större variation av uttryck och beskrivningar i 
undersökningen. Enligt Denscombe (2016) baseras data från intervjuer på vad människor säger 
snarare än vad de gör, men det är inte alltid uttryck och handling stämmer överens. Vad människor 
säger att de gör, vad de säger att de tänker, kan inte automatiskt förmodas återspegla sanningen. I 
synnerhet kan de intervjuades uttalanden vara påverkade av forskarens identitet. Vi hade därför 
önskat att kunna komplettera de enskilda intervjuerna med en kvantitativ metod exempelvis 
frågeundersökningar i form av enkäter. Detta hade kunnat ge undersökningen mer mätbara resultat på 
en grundlig nivå, men på grund av tidsramar prioriterades endast den kvalitativa metoden. Dessutom 
anser vi att semistrukturerade djupintervjuer som helhet fångar in fenomenet.  	  
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6. Resultat och Analys  

I detta kapitel ges en presentation av de resultat som har framkommit genom de kvalitativa 
intervjuerna. För att ge svar på den övergripande frågan om hur muslimska beslöjade kvinnor 
upplever att de blir representerade i nyhetsmedier presenteras resultatet i tre olika delar: 
nyhetsmediernas roll i samhället, nyhetsmediernas gestaltning av den muslimska beslöjade kvinnan 
samt huruvida respondenterna ansåg att deras självbild påverkas av den mediala nyhetsbilden. Enligt 
dem representerar slöjan bland annat styrka, politiskt motstånd, frihet och skönhet.  	  

6.1 Nyhetsmediernas roll i samhället 	  
Enligt respondenterna har nyhetsmedier en stor roll i samhället. Denna roll involverar ett ansvar. 
Ansvaret ligger i att olika samhällsgrupper kommer till tals och rapporteringar om diverse 
samhällsfrågor lyfts fram på ett objektivt sätt. Samtliga respondenter tycker att nyhetsmediernas 
rapporteringar leder till att allmänheten får en alltmer förvrängd samhällsuppfattning. Samtidigt anser 
respondenterna att det pågår en förändring i samhället vilket grundar sig i uppkomsten av sociala 
medier. Enligt respondenterna, vilka får mestadels av deras information via Internet, har sociala 
medier varit ett sätt för dem att få sina röster hörda och sätta sina åsikter på agendan. 	  

Ekram och Mariam tycker att nyhetsmedier använder sig av olika tillvägagångssätt för att fånga 
människors intresse. Enligt Ekram betyder detta att informationen ibland brister när uppmärksamhet 
är det som efterfrågas istället för information. 	  

Allting handlar om rubriker, De skriver de på ett sätt för att locka människor, fastän det kanske inte är 
sant…  nästan all okunskap kommer från medier, vi förlitar oss så mycket på det vi läser att vi inte kollar 
upp källorna… (Ekram, 20 år)  	  

Fatima är en erfaren debattör och har ett flertal gånger deltagit i offentliga debatter. Hennes 
upplevelser kring att debattera med andra politiska aktörer är att det är en väldigt låg nivå på de 
argument som ställs emot de som har valt att bära slöja.  	  

Lösningen är inte att man exempelvis skall ta bort reklam eller annonser vilket visar beslöjade kvinnor 
etc, utan då ska man jobba med skolorna och rektorerna, för att får du av en tjejs slöja finns det 
fortfarande problem vilket uppkommer inom den enskilda tjejens hem, då tvingar familjen eller 
föräldrarna tjejen till att bära slöja, då är det vilken roll familjen har som är viktigt här, hon kommer ju 
inte bli fri bara för att hon tar av sig slöjan, då handlar inte om att vi skall normalisera slöjan, för det är 
ett annat problem och därför köper jag inte det argumentet. (Fatima, 22 år)  	  

Flera av respondenterna tyckte att vikten av att vara källkritisk är väldigt betydelsefullt. Både Samira, 
Iman samt Dima medgav att de tänker extra mycket på att vara källkritiska när de läser olika 
tidningsartiklar vars innehåll handlar om exempelvis religion och kultur. Iman menar att anledningen 
till varför hon är källkritisk är för att hon upplever att många är subjektiva kring bilden av den 
muslimska beslöjade kvinnan och känner därför att det är viktigt att hon är objektiv. 	  

Jag har ju lärt mig att man inte ska tro på allt som skrivs och försöker alltid vända mig till olika källor. 
Använder mig av allt från de stora nyhetstidningarna till sociala medier. Men hur du sen väljer att ta till 
dig informationen beror på hur du tänker och ibland så läser jag vissa äckliga rasistiska artiklar som GP 
alltid väljer att publicera om muslimska kvinnor som bär slöja. Och där reagerar man jättestarkt och 
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läser och kritiserar det men alla är tyvärr inte kritiska och därför kan man få skeva bilder. Därför är det 
viktigt att få olika perspektiv (Iman, 19 år).  	  

Respondenterna uppgav att de själva var källkritiska och diskuterade vikten av att få andra perspektiv 
på en händelse eller samhällsfråga som uppkommer på nyheterna. Dock är det inte alla som är 
källkritiska. Därför tycker Samira att det är extremt viktigt att nyhetsmedierna åtminstone försöker ta 
ansvar, där de förmedlar en rättvis bild av muslimska kvinnor så inte människor får fel uppfattningar.  	  

Eftersom att nyhetsmedier har en stor roll i samhället tycker jag att ansvaret ligger hos dem. Med den 
makten de har ska de se till att vi presenteras på ett rättvist sätt. För mig betyder detta att vi beslöjade 
kvinnor får komma till tals. När det har skett en händelse vilket involverar oss beslöjade kvinnor, skall 
inte politiker, representanter från olika organisationer och imamer etc sitta och debattera om vi är 
“utsatta” eller inte, utan vardagliga beslöjade kvinnor skall få beskriva hur de känner (Samira, 23 år).  	  

6.1.1 Analys 	  
Nyhetsmedierna har ett stort ansvar i samhället att informera och upplysa om diverse samhällsfrågor. 
Dock faller nyhetsmedierna enligt respondenterna bort från detta ansvar eftersom att de upplever att 
de inte uppfyller de objektiva kriterierna, vilket kan problematiseras.  Respondenterna upplever att 
problematiken ligger i nyhetsmediernas begränsade referensramar. Precis som att vanliga människor 
har en utgångspunkt när de skall bilda olika uppfattningar om verkligheten har också nyhetsmedier 
en utgångspunkt. Det kan ses som problematiskt då publiken bygger sina verklighetsuppfattningar 
baserat på det nyhetsmedierna rapporterar om. Detta kan kopplas till McCombs (2004) teori om den 
makt nyhetsmedier har över samhällets dagordning. Han menar att en av dagordningens viktigaste 
konsekvenser är att det skapas perspektiv vilket vägleder allmänheten i dess uppfattningar om diverse 
individer. Baserat på respondenternas svar har nyhetsmediernas vägledning lett till att muslimska 
beslöjade kvinnor har representerats på ett stereotypiskt sätt, där nyhetsmedier även har använt sig av 
olika metoder för att förstärka den stereotypiska bilden.  	  

Samtidigt är det andra faktorer som spelar roll när individer skall bilda en uppfattning om olika 
samhällsgrupper i samhället. Enligt McCombs (2004) formar den enskilda individen olika 
uppfattningar baserat på personliga erfarenheter och den samhälleliga kulturen de lever i. Därför är 
det svårt att enbart, baserade på respondenternas svar, skylla det på att nyhetsmedier varit de som har 
bidragit till att individer får en felaktig uppfattning om muslimska beslöjade kvinnor. Samtidigt som 
nyhetsmedier vägleder allmänheten i dess uppfattningar om diverse individer tolkar allmänheten 
informationen baserade på den förförståelsen de själva innehar. Enligt respondenterna är det därför 
viktigt att vara källkritisk men också att nyhetsmedier skildrar nyheter på ett objektivt sätt, där olika 
perspektiv av en samhällsfråga framförs. Respondenterna vill att nyhetsmedierna ska ta ansvar och 
skildra muslimska beslöjade kvinnor i ett mer positivt ljus. De är vanliga individer som lever i det 
svenska samhället precis som alla andra medborgare. Respondenterna hävdar att den bilden som 
aldrig dyker upp är muslimska beslöjade kvinnor i sitt vardagliga liv. De upplever att det finns många 
som har relativt lite kunskap om slöjan och islam, därför önskar de att nyhetsmedierna hade lyft fram 
slöjan och islam på ett mer nyanserat sätt. Människor hade därigenom fått information och kunskap 
om vad det faktiskt innebär att vara en muslimsk beslöjad kvinna.  	  

Muslimska beslöjade kvinnor är en liten samhällsgrupp i det svenska samhället och detta betyder att 
det eventuellt existerar en allmänhet som inte vet mycket om religionen islam vilket respondenterna 
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bekräftar. Därför finns det en större risk att allmänheten vänder sig till nyhetsmedier för att kunna 
bilda en uppfattning om dem och enligt respondenterna lyfter inte nyhetsmedierna upp frågan om 
islam och slöjan på rätt sätt. Detta kan kopplas till dagordningsteorin som säger att beroende på ju 
mer orienteringsbehov en individ har desto större är chansen att de följer massmediernas dagordning. 
Enligt respondenterna har nyhetsmedier en felaktig bild av muslimska beslöjade kvinnor. Om 
allmänheten bildar en felaktig uppfattning tar individerna med sig detta i sitt bemötande av olika 
grupper i samhället vilket kan leda till att muslimska beslöjade kvinnor bemöts med fördomar och 
kritik. Swanberg och Westerlund (1999) menar att den allmänna negativa bilden av muslimska 
beslöjade kvinnor oftast underbyggs av en negativ och stereotypisk bild av islam i medierna. Därför 
kan nyhetsmediernas representation av olika individer eller grupper få en stor inverkan på 
människors verklighetsuppfattningar. 	  

I detta avsnitt framgick det att samtliga respondenter upplevde att nyhetsmediernas makt påverkar 
individers uppfattningar om diverse samhällsfrågor. Inom nästa frågeställning upptäcktes andra 
mönster utöver det som hittades i denna frågeställning vilket presenteras härnäst 	  

6.2 Nyhetsmediernas gestaltning av den muslimska beslöjade 
kvinnan  	  
Samtliga respondenter upplevde att nyhetsmediernas gestaltning av den muslimska beslöjade kvinnan 
var extremt negativt laddat och förmedlade en orättvis bild. Det som upptäcktes under de sex 
intervjuer som genomfördes var att respondenterna var missnöjda med den nuvarande mediala bilden 
av den muslimska beslöjade kvinnan, då de själva upplever att de alltid förknippas med den negativa 
bilden. De får möta mycket fördomar och hat på grund av de uppfattningar människor har erhållit av 
den muslimska beslöjade kvinnan. Samtliga respondenter menar att nyhetsmedier redan bestämt att 
bilden av den muslimska beslöjade kvinnan som förtryckt är det som gäller för alla som bär slöja. De 
beskrivs oftast som en homogen grupp och inte individer med olika förutsättningar. Dock upplevde 
en del av respondenterna att bilden av muslimska beslöjade kvinnor börjar bli mer accepterande i den 
mån om att de syns mer i medier, exempelvis i olika reklaminslag och annonser. Dock hävdar 
respondenterna att de är fortfarande inte där än, det vill säga den mediala bilden av den muslimska 
beslöjade kvinnan har inte nått de genombrott de önskar.  	  

Dima och Iman upplever att slöjan alltid beskrivs som ett förtryckande plagg och upplever att 
nyhetsmedier redan har bestämt att gestalta muslimska beslöjade kvinnor som förtryckta. 
Respondenterna vill se den muslimska beslöjade kvinnan i ett annat ljus där hon är något annat än en 
kvinna med slöja.  	  

Slöjan beskrivs alltid som ett förtryckande plagg och inte som vilket plagg som helst. Det är liksom det är 
bara muslimer som begår terrordåd punkt. Likadant är det med slöjan, beslöjade kvinnor är förtrycka 
punkt. Det spelar ingen roll vad man säger (Dima, 19 år) 	  

Ekram uttrycker att hon vill se den muslimska beslöjade kvinnan i en mer vardaglig miljö - där hon 
exempelvis är en karriärkvinna, en student, en mamma eller medborgare, samtidigt som det borde 
lyftas fram varför en del muslimska kvinnor väljer att bära slöja. Denna åsikt var något som delades 
av samtliga respondenter.  	  
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Jag hade velat se ett reportage där det står “Den muslimska kvinnan i dagens samhälle” massa olika 
artiklar om läkare advokater, allt möjligt. Att man skildrar den beslöjade kvinnan i det vardagliga livet, 
det skulle jag vilja lyfta fram. Jag skulle vilja också lyfta fram att det är lika starkt att täcka sin kropp 
som det är att visa den. Det bara visar vilken väg man har valt (Ekram, 20 år)  	  

För respondenterna har slöjan en stor betydelse i deras liv, därför anser de att det är extremt viktigt att 
beskriva slöjan på ett rätt sätt. Samira nämnde kontinuerligt under intervjun att slöjan har en mycket 
större betydelse. Och för henne och samtliga respondenter representerar inte slöjan förtryck. 	  

Det representerar mycket, det är styrka, skönhet, politiskt motstånd. Det är något jag känner mig väldigt 
bekväm med. Jag har ju också växt upp med det, men jag började även blir mer troende och mer insatt på 
min religion. Det är religiös symbol för mig där jag visar att jag är muslim och är stolt över det. (Samira, 
23 år)  	  

Dock hävdar Samira och Mariam att de tycker att det börjar bli mer accepterande och att beslöjade 
kvinnor börjar synas mer i medier, vilket alla respondenter inte håller med om. Fatima hade ungefär 
samma åsikt men trots att hon upplever att det börjar ske en förändring har det ännu inte nått det 
stadiet då hon kan säga att den mediala bilden av den muslimska kvinnan är rättvis.	  

Jag tycker att vi har börjat synats mer och det börjar bli mer vanligare med beslöjade kvinnor i 
exempelvis reklam, dock handlar inte bara om muslimska kvinnor utan om att man visar individer med 
etniska bakgrunder, allt detta har blivit mer vanlig, människor börjar förstå att det är såhär det ser ut i 
Sverige nu, det börjar bli mer accepterat att alla inte behöver se likadana ut i samhället. Dock är det 
fortfarande väldigt aktuellt och jag känner att vi inte är riktigt där ännu, det är just nu vi börjar se 
förändring (Fatima, 22 år)  	  

6.2.1 Analys 	  
Respondenterna upplever att den bild som ges av beslöjade kvinnor och själva begreppet slöja är 
extremt negativt laddat. Det är oftast den bilden nyhetsmedier väljer att förmedla, medan muslimska 
beslöjade kvinnor inte får komma till tals kring vad de anser att slöjan representerar. Detta är ett 
mönster vilket har pågått i flera år och har bekräftas av den tidigare forskningen som har presenteras i 
denna studie. Detta kan kopplas till det Entman (1993) menar, att när medier gör ett urval på det de 
vill framhäva i en nyhet räcker det med ett begrepp, vilket kan bli extremt framträdande för vissa 
individer och lagras i deras minne. Detta gör att de förknippar olika attribut med olika objekt. På 
detta sätt blir slöja alltid förknippat med förtryck om nyhetsmedier väljer att framhäva det som 
slöjans attribut. Detta upplever respondenterna att nyhetsmedierna gör, de menar att detta har lett till 
att allmänheten förknippar slöja med förtryck.  	  

Medierapporteringen kring Frankrikes slöjförbud framställde slöjan som något vilket inte var önskat i 
landet. Till skillnad från den starkt negativa inställningen mot slöjan i Frankrike kunde man se i 
Friedman och Merles (2013) studie att den amerikanska nyhetsrapporteringen kring Frankrikes val att 
förbjuda slöjan sågs som ett kontroversiellt beslut vilket går emot kvinnors rättigheter att bära vad 
hon vill. Betyder denna amerikanska inställning att det har skett en förändring med tanke på den 
symboliska representationen slöjan fick efter den 11 september 2001?  	  

Muslimska beslöjade kvinnor är mer synliga i nyhetsmedier men trots detta lever fördomarna kvar. 
Slöjan har blivit en politisk symbol vilket alltid förknippas med terrorattacken i New York den 11 
september 2001. Enligt Entman (1993) blir symboler automatiskt mer framträdande genom att de 
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associeras med olika objekt. Detta är ett tydligt tecken på att slöjan är en symbol för talibanernas 
förtryck på kvinnor och är idag ett plagg vilket står för förtryck. Efter terrordådet fick slöjan en annan 
symbolisk betydelse menar Klasses och Klaus (2005). Den muslimska beslöjade kvinnan blev en 
symbol för främmande och irrationella kulturer. Samma symboliska representation av den muslimska 
beslöjade kvinnan hittades i Byngs (2010) studie där hon granskar de amerikanska 
nyhetsrapporteringar kring slöjan efter terrordådet. Resultatet i Byngs studie visar tydliga 
indikationer på att slöja och islam var något som inte välkomnades i det amerikanska samhället. Men 
som tidigare nämnt visade inte de amerikanska nyhetsrapporteringarna något stöd för det franska 
slöjförbudet, enligt Friedman & Merles (2013). Vart befinner sig egentligen nyhetsmedierna när det 
kommer till synen av muslimska beslöjade kvinnor? Enligt respondenterna vet de exakt vart den 
finns. Den syn nyhetsmedierna har av den muslimska beslöjade kvinnan är orättvis och är en stor 
politisk symbol vilket har fått igång stora diskussioner. Thurfjell (2010) menar att slöjans 
uppblossande debatter beror på att den existerande islamofobin har vunnit mer makt sedan 
terrorattacken i USA 2001. Denna händelse kan ha bidragit till att de redan etablerade, negativa 
fördomarna som finns om islam förstärkts och att muslimer allt mer definieras som fienden. 
Respondenterna är trötta på att definieras som avvikelse i samhället. De upplever att nyhetsmedier 
har misslyckas med att förmedla den syn de själva har på slöjan. Bilden som ges är att slöjan står för 
förtryck och symboliserar en religion vilket inte överensstämmer med västerländska värderingar.  
Respondenterna uppger under intervjuns gång att slöjan representerar styrka, frihet och skönhet. De 
uppger att den sidan aldrig kommer fram, vilket leder till att olika individer tror på att den bilden som 
nyhetsmedierna visar är det som gäller. Detta betyder att nyhetsmedierna hellre väljer att skildra 
muslimska beslöjade kvinnor som en symbol för terrorism och förtryck. Detta leder till att 
islamofobin ökar hos allmänheten menar respondenterna. Hur kan dessa muslimska beslöjade 
kvinnor leva under samma förutsättningar som alla andra svenska medborgare om de bemöts av 
illvilja bland annat på grund av nyhetsmediernas påtryckningar av denna orättvisa bild våra 
respondenter hävdar finns? 	  

Det är vanligt att känna ett behov av orientering när något har hänt. Individer vänder sig oftast till 
nyhetsmedier för att ta reda på vad som har hänt och eventuellt få mer information kring diverse 
händelser. När en stor händelse inträffar, exempelvis som terrordådet 11 september 2001 sitter i 
princip hela världen och bevakar nyheter eftersom att det var en världshändelse. Detta kan kopplas 
till McCombs (2004) argument kring att det finns en större sannolikhet att det som rapporteras i 
nyhetsmedier och de olika attribut som förknippas med objekt vilket är relevanta i händelsen kommer 
att tillta publiken, detta leder till att informationen lagras i deras minne. Enligt Entman (1993) är alla 
inte källkritiska utan individer uppfattar inte att den information som ges av nyhetsmedier kan vara 
vinklat på ett specifikt sätt vilket kan förändra deras uppfattningar. Respondenterna upplever att 
muslimska beslöjade kvinnor blir representerade som en sammansatt grupp och inte som individer 
med olika förutsättningar. Detta leder till att de blir stereotypiserade. Detta kan kopplas till det 
Entman (1993) menar angående att medier väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet som gör 
dem mer framträdande i en medietext medan de samtidigt mörklägger andra faktorer, vilket leder till 
att publiken får andra uppfattningar. Respondenterna vill att nyhetsmedierna ska skildra den 
muslimska beslöjade kvinnan i sitt vardagliga ljus, där hon får komma till tals om vardagliga 
angelägenheter vilket visar att hon är även är något mer än en kvinna som bär slöja. Dock vill de 
även att nyhetsmedierna lyfter fram fler kvinnor som talar om slöjans betydelse och varför dem har 



	   24	  

valt att täcka sig. För som sagt är det lika starkt att visa sin kropp som det är att täcka den. Detta är ett 
tydligt exempel som syntes i Merle och Friedmans (2013) studie. Det är oftast den muslimska 
beslöjade kvinnans åsikt kring slöjan som mörkläggs, vilket de argumenterar för i sin studie. 
Muslimska beslöjade kvinnor är väldigt sällan citerade trots att nyhetsrapporteringen berör dem. Hur 
ska de kunna ändra den mediala bilden om de inte får uttrycka sig? Dock finns det ett nytt 
medielandskap idag vilket inte har lika många begränsningar. Respondenterna använder sig av 
sociala medier för att få sin röst hörd och ändra människors uppfattningar om muslimska beslöjade 
kvinnor. Det är kanske inte endast nyhetsmedier man bör titta på utan även på hur dessa kvinnor kan 
påverka människors uppfattningar på egen hand, exempelvis via sociala medier. Respondenterna är 
väldigt politisk aktiva genom sociala medier och upplever därför att de har möjligheten till att kunna 
ändra den mediala bilden av den muslimska beslöjade kvinnan. De vill visa den sidan 
nyhetsmedierna inte skildrar, den sidan de missar att förmedla vilket är muslimska beslöjade kvinnor 
som starka, självständiga, vackra och smarta individer som förtjänar exakt samma förutsättningar 
som alla andra i samhället. Respondenterna är trötta på den entydiga bilden nyhetsmedierna 
representerar. De är olika individer med olika bakgrunder. Respondenterna är överens om att sociala 
medier är en plats där de kan lyfta den muslimska beslöjade kvinnan i ett positivt ljus. De använder 
sociala medier för att göra detta, i hopp om att nyhetsmediernas skildringar inte styr människors 
uppfattningar om dem som individer och samhällsgrupp.  	  

I detta avsnitt presenterades vilka tillvägagångssätt nyhetsmedier använder sig av när det kommer till 
den mediala bilden av muslimska beslöjade kvinnor. Härnäst analyseras det om den mediala bilden 
har påverkat respondenternas självbild. 	  

6.3 Självbild och nyhetsmedier  	  
Under de sex intervjuer som genomfördes med dessa muslimska beslöjade kvinnor upptäcktes även 
ett antal likheter i det sätt de identifierade sig själva med den mediala bilden som rapporterades i 
nyhetsmedier. Eftersom de inte identifierade sig själva med den bild som nyhetsmedier förmedlade, 
ansåg de att de hade ett ansvar att representera deras grupp, ett ansvar som uppfylldes genom att 
informera människor om slöjans innebörd. Enligt respondenterna har detta varit ett sätt för dem att 
förstärka sin identitet, eftersom de alltid måste förklara och motivera sina val för sin omgivning men 
också som ett motstånd för den bild nyhetsmedierna förmedlar.  	  

Dima, Fatima och Ekram tycker att det spelar stor roll hur nyhetsmedier väljer att skildra dem som 
individer och samhällsgrupp. Dagligen får de kämpa emot nyhetsmediernas rapporteringar och menar 
att nyhetsmediernas skildringar om slöjans innebörd ofta inte överensstämmer med deras tolkning av 
slöjan.  	  

Med tiden har slöjan blivit en större politisk symbol, mina kläder är politiska, jag kan aldrig vara neutral 
(Dima, 19 år)  	  

Samira och Iman tycker att deras självbild förstärks som en muslimsk beslöjad kvinna i ett svenskt 
samhälle eftersom de alltid påminns om att de är annorlunda. Den mediala bilden av den muslimska 
beslöjade kvinnan är alltid sammanlänkad med begreppet “förtryckt” och detta tycker de är mest 
skadligt för hur deras omgivning uppfattar dem som samhällsgrupp.  	  
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Istället för att fråga en beslöjad kvinna om hon är förtryckt innan de skriver artikeln så utgår de ifrån 
sina egna uppfattningar och bild om vad förtryckt är och skriver om det... (Samira, 23 år)  	  

Denna uppfattning av att slöjan symboliserar förtryck delar inte respondenterna, de menar att slöjan 
står för så mycket mer. Ekram uttryckte starkt att slöjan symboliserar så mycket mer vilket även 
uttrycktes hos de andra respondenterna  	  

Det är min krona jag känner mig som en prinsessa, jag kan tillägga att jag aldrig har en bad hairday, det 
är en del utan mig, jag känner mig naken utan det, det är vem jag är och är en del utav mig och när 
medierna ständigt ska påminna oss att det är en symbol för förtryck, tär dem samtidigt ner på min krona. 
Det finner jag extremt ledsamt eftersom att jag ser slöjan som ett sätt att förstärka mig själv (Ekram, 20 
år) 	  

Mariam ansåg att hennes ansvar var att informera och förklara till sin omgivning att de själva har valt 
att ta på sig slöjan och att för dem är slöjan en livsstil de har själva valt.  	  

jag måste bara fråga, jag har läst så mycket i medier, det är så de säger, de kopplar direkt till medier, 
varför har du på sig slöja?.. För de tänker varför isolerar ni er, jag förstår inte är det någon som tvingar 
dig?... (Mariam, 20 år)  	  

Dock upplever Dima, Fatima och Ekram att det faktum att de ständigt måste förklara varför de bär 
slöja gör att de känner sig annorlunda per automatik. Det är en känsla som de inte kan rå för utan 
kommer automatiskt eftersom det skapar en osäkerhet kring den egna självbilden, när människor 
ifrågasätter en del av ens identitet.  	  

Bara för att man har valt att ha på sig slöja så känner man sig olik alla andra (Fatima, 22 år)  	  

6.3.1 Analys  	  
Som tidigare nämnt i detta avsnitt upplever respondenterna att nyhetsmedier förmedlar en felaktig 
bild av dem som samhällsgrupp. Detta kan leda till en förvirring kring den egna självbilden. Eftersom 
muslimska beslöjade kvinnor är en liten samhällsgrupp i Sverige har de mindre makt att kunna styra 
den mediala bilden. De hamnar i ett underläge vilket enligt Höijer (2008) är en fördel för dem som är 
emot deras val av livsstil. Dock upplever respondenterna att den egna identiteten förstärks eftersom 
nyhetsmedier påminner dem om att de är annorlunda. Detta ger dem en känsla av att de är unika och 
inte är som alla andra människor i samhället. De upplever snarare att det påverkar hur deras 
omgivning uppfattar dem som en samhällsgrupp. Att ständigt förknippa den muslimska kvinnan med 
förtryck är dock svårt enligt dem, tillslut kan det ändra deras självuppfattning.  	  

De upplever att människor som inte vet mycket om deras kultur och religion vänder sig till 
nyhetsmedier för orientering och därigenom bildar en felaktig uppfattning. Detta leder enligt 
respondenterna till att deras samhällsgrupp blir missuppfattade och generaliserade. Nyhetsmedierna 
väljer sällan att skildra den uppfattning dessa respondenter har av slöjan, där slöjan bland annat är ett 
uttryck för skönhet, styrka och stolthet. Som tidigare nämnt upplever respondenterna att 
nyhetsmedier oftast använder sig av vissa begrepp när de representeras i medier. Detta kan förklaras 
ur Halls (2013) teori som säger att det finns två olika representationssystem där språket liksom tecken 
och objekt spelar en stor roll. Här är det språk, tecken och objekt nyhetsmedier valt att representera 
slöjan med, vilket har haft en ofantlig stor betydelse i hur människor uppfattar muslimska beslöjade 
kvinnor och slöjan. Därför vill respondenterna att nyhetsmedierna ska börja lyfta den muslimska 
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beslöjade kvinnan i en annan miljö, där hon förknippas med exempelvis studier eller ses som en 
förälder eller en karriärkvinna, där hon helt enkelt är en vanlig människa med vardagliga 
sysselsättningar. På detta sätt kommer människor börja se muslimska beslöjade kvinnor som normala 
individer och inte som förtryckta.   	  

Det finns tydliga likheter med de tidigare forskningsbidrag som har presenterats i denna studie. Enligt 
respondenterna används begreppet slöja som en symbol för förtryck vilket legitimerar olika åsikter 
om slöjans plats i det svenska samhället. Klasses och Klaus (2005) menar att slöjans symboliska 
betydelse används som ett referensramverk när de skall referera till radikal islamisering och våra 
respondenter bekräftar att nyhetsmedier oftast förankrar sig i sådana representationer vid orientering. 
Nyhetsmediers upprätthållande av olika kulturella värderingar kan påverka dessa kvinnors vardagliga 
liv i samband med att de upplever att de aldrig kan vara neutrala, det vill säga de kan aldrig vara 
vanliga individer i allmänhetens öga. De förknippas alltid till en politisk debatt om slöjans innebörd. 
För respondenterna innebär det att muslimska beslöjade kvinnors egen identitet bildas utifrån vad 
andra har för uppfattningar av dem, där deras självuppfattning inte gäller eftersom att de ständigt vid 
olika sociala möten måste försvara eller förklara deras val att bära slöja. Detta upplever 
respondenterna som extremt ledsamt eftersom slöjan enligt dem själva är som en krona vilket får dem 
känna sig speciella och fina.  Nyhetsmedierna ska ständigt tära ner på den bilden. Detta kan påverka 
deras egen självbild eftersom individer tar till sig den "felaktiga bilden" nyhetsmedierna förmedlar. 
Respondenterna upplever att detta leder till att allmänheten kritiserar och ifrågasätter deras val att 
bära slöja, trots att det är en allmän rätt att bära slöja.  	  

Enligt respondenterna bidrar nyhetsmedier med att muslimska beslöjade kvinnor upplever svårigheter 
med att integreras i det svenska samhället om de inte känner att de är tillåtna att uttrycka sig fritt. 
Individer som känner ett orienteringsbehov hittar inte objektivitet i den existerande informationen 
nyhetsmedier förmedlar. Enligt respondenterna har följden varit ett ökande ansvar att se till att 
förmedla den rätta bilden eftersom nyhetsmediernas rapporteringar inte räcker till. Sociala medier är 
den mest använda informationskällan vilket har upptäckts under intervjuerna. Två av de mest 
använda sociala medierna är Facebook och Instagram. Dessa två och andra sociala plattformar 
erbjuder en annan typ av integrering, både mellan användarna och producenterna av olika typer av 
information. I denna tolkning har nyhetsmediernas roll som informationsgivare till det svenska 
samhället misslyckats. Dock menar respondenterna att den bristande objektiviteten har lett till bättre 
sammanhållning mellan de muslimska beslöjade kvinnorna. Utifrån Halls (2013) teoretiska 
utgångspunkt kan detta dock leda till att olika samhällsgrupper inte integrerar med varandra, vilket 
leder till ett segregerat samhälle. Detta leder till att muslimska kvinnors identitet missförstås eftersom 
människor får uppfattningen att slöjan representerar hela deras identitet. Om man upplever att 
människor inte accepterar den du är kan det leda till osäkerhet kring den egna självbilden.  	  

Larsson (2015) hävdar att många feminister och andra debattörer tolkar slöjan oftast som en symbol 
för islam förtryck av kvinnor. Dock för våra respondenter upplever de att det står för frihet, styrka, 
skönhet och mycket mer. Ligger det då i dessa feminister, debattörer och nyhetsmediernas plats att 
definiera vad slöjan representerar? 	  
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur muslimska beslöjade kvinnor upplever att de blir 
representerade i nyhetsmedier. Detta gjordes genom att intervjua sex muslimska beslöjade kvinnor 
om deras upplevelser och åsikter kring nyhetsmediernas representationer av dem som samhällsgrupp. 
Resultatet tyder på det finns ett missnöje bland dessa sex muslimska beslöjade kvinnor, där de 
upplevde att det fanns ett stort problem med nyhetsmediernas rapporteringar om dem som 
samhällsgrupp. Detta kunde bekräftas av den tidigare forskningen presenterad i undersökningen. 
Eftersom nyhetsmedier har en nyckelroll i samhället när det kommer till deras demokratiska uppgift 
att informera människor om diverse samhällsfrågor, påverkar de individers uppfattningar, vilket kan 
problematiseras. Genom att styra individers uppfattningar kan det leda till fördomar och stereotypiska 
uppfattningar vilket respondenterna upplevde. De berättar även att slöjans betydelse för dem fyller en 
stor roll i deras liv vilket får dem att känna sig bland annat vackra, fria och starka, denna skildring av 
slöjan visas inte i nyhetsmedierna menar respondenterna. Att nyhetsmedierna kan styra individers 
uppfattningar om diverse samhällsgrupper kan bekräftas av Entmans teori (1993)  vilken säger att de 
nyhetsmedier väljer att framhäva oftast styr publiken åt ett visst håll vilket kan påverka deras 
uppfattningar. Detta tyder på att det finns en fara i nyhetsmediers entydiga representationer då de 
befäster stereotyper och vidmakthåller existerande föreställningar om olika minoritetsgrupper, i detta 
fall muslimska beslöjade kvinnor. Detta förklarar Hall (2013) i sin teori, där han menar att 
medierepresentationer är ett sätt att bevara och vidmakthålla en mängd kulturella värderingar där 
människor eller grupper av människor blir stereotypiserade. Om muslimska beslöjade kvinnor alltid 
relateras i nyhetsmedier i samband med olika samhällsproblem blir det till slut den bild allmänheten 
får när de tänker på dessa kvinnor. Enligt McCombs (2004) väljs specifika attribut ut och betonar 
mediernas dagordning när det talas om ett visst objekt. Detta betyder att de kan påverka människors 
bild av muslimska beslöjade kvinnor vilket skapar ett maktförhållande. Respondenterna tycker att 
detta medierna har utnyttjat deras makt till det värre vilket har i efterhand påverkat dem negativt i 
olika vardagliga sammanhang.  
 
Allmänhetens synsätt spelar en substantiell roll i skapandet av identitet, i den mån av att identiteter 
påverkas av den perception andra har av en individ. Om allmänhetens uppfattningar går emot den 
perception individen har av sig själv, kan det leda till förvirring i fråga om den egna 
självuppfattningen. Hur känns det att se dig själv som en handlingskraftig jämställd individ, men få 
ett bemötande av andra, där de ser dig som förtryckt och icke självständig? Utifrån analysen baseras 
diskrimineringen bland annat på fördomar om islam och slöja där många anser att slöjan 
symboliserar förtryck. Precis som det förklaras i Höijers (2008) teori om sociala representationer, att 
klassificera och namnge något kan vara starkt förknippat med stereotypisering, diskriminering och 
uteslutning.  
 
Resultatet visar att dessa muslimska beslöjade kvinnor inte upplever sig ha samma förutsättningar 
och möjligheter som andra individer. Nyhetsmediers representation av slöjan försvårar kvinnornas 
integration i samhället på grund av de uppfattningar som skapas utifrån den mediala bilden som 
nyhetsmedierna ger utav den muslimska beslöjade kvinnan. Det är viktigt att belysa detta problem 
eftersom Sverige är ett demokratiskt land där alla individer ska ha samma förutsättningar och 
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möjligheter. Detta betyder att muslimska beslöjade kvinnor ska kunna känna att de blir rättvist 
behandlade i samhället.  

Respondenterna tycker att individer vilka inte känner till innebörden av slöjan och islam vänder sig 
till nyhetsmedier för att skapa en viss bild. Den mediala bilden ifrågasätter dessa kvinnors val att bära 
slöja och är skeptiska till dess innebörd och mening, är det en symbol för förtryck eller är det ett 
motstånd? Passar de in i det svenska samhället? Alla dessa medierepresentationer innehåller olika 
svenska kulturella värderingar, vilket kan betyda att beslöjade muslimska kvinnor inte får ta plats i 
det svenska samhället eftersom deras religion inte passar i detta sekulariserade samhället. Det har 
länge pågått en diskussion om hur slöjan platsar in i det svenska samhället. Redan vid 90-talet 
diskuterar Swanberg och Westerlund (1991) vad den heltäckande slöjan symboliserar och huruvida 
den platsar i det svenska samhället vilket värderar jämställdhet och demokrati. Men som vid flera 
tillfällen nämnt studien representerar slöjan frihet, skönhet och styrka för respondenterna. 
Överensstämmer dessa värderingar inte in med dem svenska värderingarna?  

Islamofobin ökade efter terrordådet 2001, vilket har enligt Larsson (2015) skapat en underliggande 
motbild av muslimer. Konsekvenserna blir att allmänheten uppfattar muslimska beslöjade kvinnor på 
ett sätt vilket inte överensstämmer med deras egna självbild. Därför är det högst angeläget att 
nyhetsmedier skildrar deras vardag på ett sådant sätt vilket gör att allmänheten får en bättre 
uppfattning kring muslimska beslöjade kvinnor.  

De teoretiska utgångspunkterna förklarar och beskriver den makt nyhetsmedier har över samhällets 
dagordning och skildrar vilka konsekvenser detta kan få i samhället. Nyhetsmediernas makt att göra 
ett urval, framhäva, klassificera och namnge objekt ger dem rollen att representera olika grupper i 
samhället på det sätt som nyttjar dem. Utifrån resultatet kan dessa teorier bekräftas vilket påstår att 
nyhetsmedier har en makt att styra individers uppfattningar och sätta allmänhetens dagordning. Dock 
har medielandskapet förändrats över tid. Det bekräftas av samtliga respondenter vilket som tidigare 
nämnt, använder sig av olika sociala plattformar vilket ger dem en plats att göra sin röst hörd. Idag 
mottar individer inte bara information utan är också producenter. Vem som helst som har tillgång till 
Internet kan bidra till det existerande informationsflödet. Fastän Internet har inneburit förändringar 
för medielandskapet existerar fortfarande massmediernas dagordningsmakt vilket beror på flertal 
faktorer som sträcker sig bortom det publiken ser. Faktorer vilket kan påverka nyhetsmediernas 
rapporteringar kan vara politisk ideologi, det journalistiska arbetssättet, vilka ekonomiska 
förutsättningar olika medieföretag har m.fl. Internets möjligheter har inneburit förändringar för 
massmedier men det är svårt att påstå att de inte längre skulle ha något inflytande. Internets 
möjligheter har snarare förändrat mediers villkor där erbjuder den enskilda individen en plats i den 
makt nyhetsmedierna har över samhällets dagordning. 

 
Den tidigare forskningen förklarar djupgående vilka attribut nyhetsmedierna använder för att förklara 
olika objekt, alltså olika samhällsfrågor eller nyhetsinslag. Det som saknas i det forskningsområdet är 
hur dessa nyhetsrapporteringar påverkar dessa muslimska beslöjade kvinnors självbild. Ur detta 
perspektiv kan denna undersökning fungera som ett komplement vilket granskar kvinnornas 
upplevelser kring den mediala bilden av den muslimska beslöjade kvinnan. 
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Alla de studier som presenterades i denna undersökning behandlade representationen av slöjan i 
nyhetsmedier. Studiernas fokus var hur nyhetsmedier valde att skildra muslimska beslöjade kvinnor i 
olika medietexter. Resultat från respektive studie visar att den politiska innebörden som slöjan har 
fått styrs av hur nyhetsmedier väljer att framhäva olika attribut som symboliserar slöjan. Dock 
hittades ingen studie om hur muslimska beslöjade kvinnor själva upplevde att de blir representerade i 
medier. 
 
Faran i nyhetsmediers entydiga representationer kan också kopplas till andra minoritetsgrupper i 
samhället än enbart muslimska beslöjade kvinnor. Hade liknande mönster hittats om man hade 
studerat hur exempelvis samer eller funktionshindrade människor representeras i nyhetsmedier? 
Detta sträcker sig bortom nyhetsmediernas representationer och är ett större samhälleligt problem, i 
den betydelsen att minoritetsgrupper påverkas negativt av de felaktiga uppfattningarna. Är detta även 
ett problem som kan hittas i andra delar av världen där mindre grupper upplever att de blir felaktigt 
representerade i nyhetsmedier? Hur kan detta motverkas ur ett samhälleligt perspektiv? För att 
besvara detta krävs mer och större undersökningar kring detta ämne. 

7.1 Vidare Forskning  
Denna studie är relevant när det kommer till att belysa den mediala nyhetsbilden av muslimska 
beslöjade kvinnor. Det är ett ämnesområde som kräver mer forskning för att förstärka det som 
hittades i resultatet. Det krävs som tidigare nämns, en större studie i form av exempelvis en 
enkätundersökning för att få en vidare mer objektiv syn. Eftersom denna studie enbart är baserat på 
sex individer behövs det som sagt en mer omfattande studie för att bekräfta detta resultat. Samtidigt 
är det viktigt att ta reda på om det finns andra samhällsgrupper i Sverige som upplever att de blir 
felaktigt representerade av nyhetsmedier. Något som inte undersöktes mer utförligt i denna studie var 
hur det nya medielandskapet påverkar eller möjligtvis ändrar den mediala bilden av muslimska 
beslöjade kvinnor. 

En intressant invändning hade varit att titta på vad andra individer som inte är muslimer och som inte 
bär slöja tycker om muslimska beslöjade kvinnor. Finns det en möjlighet att nya de plattformarna har 
berikat deras kunskap om muslimska beslöjade kvinnor och att de blivit mer kritiska till information 
som ges av nyhetsmedier? Dock existerar fortfarande problemet så länge nyhetsmedier bara 
presenterar den ena sidan av myntet och försöker skilja muslimska beslöjade kvinnor från samhället 
och bibehålla ett vi mot dem tänkande.	  
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Bilagor 
Intervjuguide 

• Berätta lite om dig själv, vad är din sysselsättning? 

• Hur gammal är du och vart bor du? 

Nyhetsmediernas roll 
 

• Vilka nyhetsmedier använder du dig av när du ska orientera dig genom aktuella 
samhällsfrågor?  

 
• Vad tror du att nyhetsmedierna har för roll i samhället? 

• Vad tror du att medierna har för roll när det gäller människors åsikter och uppfattningar om 
olika grupper i samhället?  

 
Synen på beslöjade kvinnor i medier 
 

• Vilken bild upplever du att nyhetsmedierna har av beslöjade kvinnor? 
 

• Har mediebilden av beslöjade kvinnor förändrats över tid?  
 

• Hur skulle du vilja att det såg ut i nyhetsmedierna när muslimska beslöjade kvinnor blir 
representerade? 

• I vilka sammanhang upplever du att begreppet “slöja” uppmärksammas i medietexter?  

Självbild och nyhetsmedier 
 

• Upplever du att nyhetsmedier representerar slöjan på ett rättvist sätt?  
 

• Vad representerar slöjan för dig? 
 

• Har nyhetsmediers rapporteringar påverkat ditt vardagliga liv?  
 

• Har du något mer att tillägga innan vi avslutar intervjun?  
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Intervjusamtycke 
 
Hej! 
Vi tar vår kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap i år och ska skriva en C-
uppsats kring hur medierna representerar muslimska beslöjade kvinnor mellan åldern 18-30 år. Vår 
uppsats riktar sig specifikt mot hur dessa kvinnor upplever att de blir representerade i nyhetsmedier. 
Och som en mindre grupp i ett svensk samhälle är det kanske inte alltid man får höra muslimska 
beslöjade kvinnors åsikter om hur de upplever att de blir representerade i nyhetsmedier tanke på att 
det är omtalat ämne. Vi vill ge dessa kvinnor ett tillfälle där de kan berätta sina historier, uttrycka 
sina åsikter på deras egna villkor. Vi vill genomföra djupintervjuer med ca 6 personer som är politiskt 
aktiva. Vi kommer förbereda olika diskussionsfrågor, vilket kommer handla om ämnet. Därför undrar 
vi om du är intresserad utöver att delta i vår undersökning genom att ställa upp för en intervju? Om 
det är något du undrar är det bara att kontakta oss, tack i förhand! 
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