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”Det är inte min slöja som ska utföra arbetet”  

Kinsi Ali  

  

Sammanfattning  

Detta är en kvalitativ studie, ämnad att ge bättre förståelse för muslimska kvinnors 

upplevelser av slöjans betydelse i det svenska samhället. Genom intervjuer med 

åtta slöjbärande kvinnor i Stockholm, diskuteras kvinnornas upplevelser om 

slöjbärandet i olika offentliga rum: hur de upplever bemötande från personer i 

specifika samhälleliga kontexter och i andra platser i det svenska samhället. 

Resultatet visar att det förekommer särbehandling och diskriminering i sociala och 

offentliga kontexter, samt även på den svenska arbetsmarknaden. Sammantaget 

visar den här studien att det är svårt för den ”beslöjade kvinnan” att bi betraktad 

som en egen individ, istället definieras hon utifrån slöjan - och möts av 

fördomsfulla värderingar och reaktioner. Den här studien illustrerar hur slöjan både 

provocerar och utmanar föreställningen om den beslöjade kvinnan som 

”annorlunda” och mindre kompentent.   

 

 

Nyckelord: Socialt arbete, slöja, slöjbärande, arbetsmarknad, samhälle, feministiskt 

perspektiv. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

  

  

  

 

 

“It is not my veil that is going to perform the work”   

Kinsi Ali   

   

Abstract   

This is a qualitative research, which aims to provide a better understanding of 

Muslim women’s experiences of the veil in Swedish society. The study contains 

interviews with eight women, discussing their experiences of wearing the veil in 

various public spaces and how they perceive the attitude of people in specific 

social contexts and in other places in the Swedish society. The result shows that 

there is unequal treatment and discrimination in social and public context, as 

well as on the Swedish labor market. Overall, this study shows that it is difficult 

for the "veiled woman" to be seen as an individual in her own right, rather than 

defined on the basis of her veil - and met with prejudice and negative reactions. 

This study illustrates how the veil both provokes and challenges the notion of 

the veiled woman as "different" and less competent. 
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Förord 

Jag skulle vilja tacka dessa underbara deltagare som har ställt upp i mitt arbete och som 

har fått mig att komma in på nya tankebanor gällande de frågor som fokusen ligger på. 

Sedan vill jag även tacka min handledare och till sist vill jag tacka min underbara vän 

som har gett mig ett fint stöd. 
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1. Inledning 

Anti-diskrimineringsparadigmen förutsätter tanken att en viss grupp av människor kan 

möta diskriminering. En sådan grupp skulle kunna vara kvinnor som bär slöja. Slöjan 

kan väcka starka känslor och vara orsak till diskriminering i samhället eftersom den 

tillhör en specifik religion som skiljer sig från den i västvärlden. I västvärlden växer 

utmaningen att tackla olika typer av diskrimineringar, i synnerhet mot muslimska 

kvinnor (Sixtensson 2009). Tidigare forskning har visat att diskriminering mot 

muslimer på arbetsmarknaden beror på oförståelse kring islam, snarare än rasistiska 

värderingar. Kvinnan i slöja möter diskriminering på arbetsmarknaden, vid en 

granskning, därför att hon associeras med en stereotyp bild av ”muslimer” som 

främmande. Kvinnan i slöja konstrueras som "annorlunda" och tillhörande ”de där” 

eller ”den andre” (Sixtensson 2009).  Body-Gerdot (2007) påpekar att uppdelningen av 

kvinnor i samhället utifrån dessa uppfattningar skapar ett ”dem” och ett ”vi”. 

Diskussioner kring slöjan främjas som ett problemkomplex utifrån slöjan som ett 

klädesplagg och vad den symboliserar, medan slöjbärarens status eller kön överskuggas 

i diskussionen (se Khiabany et Williamson 2010; Kingston 2012; Sixtensson 2009).  

Fokus på slöjan som ett annorlunda klädesplagg och tolkningen av vad den 

representerar sätter gränser för dessa kvinnor. Detta resulterar i att slöjbärande kvinnor 

osynliggörs i ett samhälle och på en arbetsmarknad med andra normer.  

 

Anne Kingston skriver i artikeln”Veils: who are we to judge?” (Kingston 2012) att 

slöjbärandet betraktas som avvisande mot västerländska värderingar och detta synsätt 

innebär inskränkningar på individens handlingsfrihet. Detta innebär ett förtryck mot 

slöjbärande kvinnor på det sätt som den västerländska världen ser på andra kulturer. 

Kingston menar att det är samhället och/eller omgivningen som inte förstår normerna 

kring individens religionsfrihet, utan vill undertrycka individens frihet att ”täcka sig”. 

Hon hävdar att det västerländska samhället inte ser individen bakom slöjan, utan de 

försvinner i det offentliga rummet och förblir ”beslöjade kvinnorna”. Detta gör att det 

saknas hänsyn till vad kvinnor önskar bära för kläder.  Synsättet gäller emellertid bara 

för minoriteter, till exempel för slöjbärande kvinnor i ett samhälle med andra normer 

vilket begränsar deras religionsfrihet. Enligt Kingston, har man inte undersökt hur 

mycket de religiösa individerna vill bli accepterade i det västerländska samhället.  

Ambitionen med denna studie är att undersöka om slöjbärande kvinnorna upplever 

hinder som motarbetar deras möjligheter i samhället. Eftersom socialt arbete1 har till 

syfte att hjälpa svaga samhällskategorier, att motverka förtryck och diskriminering är 

min förhoppning att den här studien ska vara ett bidrag för vidareforskning till att 

motverka marginaliserade kvinnors utanförskap i samhället.  

                                                      

1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialt-arbete 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur muslimska kvinnor upplever slöjans 

betydelse i mötet med det svenska samhället. Frågeställningarna för denna 

undersökning är:  

 Hur upplever slöjbärande kvinnor att de blir bemötta i det offentliga rummet? 

 Hur upplever slöjbärande kvinnor att de blir bemötta på den svenska 

arbetsmarknaden? 

Begreppet slöja 

Definitionen av slöja eller Hijab som det heter på arabiska, har sitt ursprung i den 

arabiska termen hajaba, vilket innebär att dölja eller dölja från betraktande blickar. Den 

har i vår tid kommit att beskriva en huvudbonad för kvinnor, främst muslimska kvinnor 

och påminner om slöjor som nunnor bär. Slöjan definieras i den islamiska juridiken 

som ett plagg som åsyftar att en kvinna ska täcka sig (Berge & Manga 2006)  

Disposition 

I nästa kapitel tar jag upp tidigare studier om ämnet, därefter kommer kapitel 3 att 

utgöra det teoretiska ramverket, i kapitel 4 redogör jag kring metod, kapitel 5 behandlar 

resultat av intervjuerna, i kapitel 6 presenterar jag analysen och i kapitel 7 avslutar jag 

med en diskussionsdel.    
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2.  Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare studier om slöjan, både i det svenska samhället och i andra 

delar av västvärlden att lyftas fram. Även om den här undersökningen fokuserar på 

upplevelser av slöjbärande i det svenska samhället, är det relevant för studien med en 

bredare förståelse för hur det ser ut utanför Sveriges gränser. Det finns gott om tidigare 

forskning kring slöjan inom skola/utbildning, sjukvård och religion. Forskning om 

slöjbärande kvinnors egna upplevelser, erfarenheter och berättelser av bemötande i det 

svenska samhället är däremot begränsad.      

 

Sociologen Johanna Sixtensson skriver i sin studie Hemma och främmande i staden – 

kvinnor med slöja berättar (2009) om muslimska slöjbärande kvinnors erfarenheter i 

Sverige. Sixtenssons utgångspunkt är att kvinnorna ska ha möjligheter att berätta om 

sina erfarenheter och kunskaper av att bära slöja. Studien fångar upp kvinnornas 

erfarenheter och i fokus är frågor kring tillhörighet och arbete. Författaren menar att 

förhållandet mellan samhället och kvinnorna avgör vilka som blir hörda. Resultatet av 

studien visar att flera av dessa kvinnor har blivit diskriminerade i det svenska samhället. 

Sixtensson poängterar att de slöjbärande kvinnornas skildringar inte tas på stort allvar 

och framhåller att flera av dessa kvinnor har blivit diskriminerade av samhället. 

Sixtensson anser också att detta har sin grund i att de är slöjbärande och detta beror på 

ett negativt förhållningssätt i samhället till slöjbärande kvinnor och är ett stort problem. 

Författaren menar att dessa kvinnor får kämpa hårt för att bli godtagna av samhället. 

Flera kvinnor beskriver att de gång på gång drabbas av särbehandling i jämförelse med 

andra kvinnor i samhället. De beskriver att det innebär en kamp om att bevisa att de är 

jämlika med resten av kvinnorna i samhället. De behöver ständigt bevisa att de både 

kan och vill utbilda sig, få ett arbete samt att de kan tala svenska.  

 

Professor i statsvetenskap Sophie Body-Gendrot redogör i sin artikel ”France upside 

down over a headscarf?” (2007) i Sociology of Religion för muslimska kvinnors 

ställning i det franska samhället, hur de muslimska kvinnorna ser på sig själva och hur 

andra ser på dem. Studien beskriver hur olika klasser har olika motiv för bärandet av 

slöjan. Body-Gendrot skriver hur slöjbärande kvinnorna uppfattas av andra och av sig 

själva och om acceptansen av olika identiteter i det offentliga rummet, samt huruvida 

skolan skall inta en neutral roll. Hon anser att det är den starka självbilden bland 

kvinnorna som har gjort att de inte upplever sitt val att bära slöja som avvikande utan 

som normalt och därför inte tänker på att ta av sig slöjan(ibid.). Slöjbärande kvinnor i 

tidigare undersökningar påpekar att de inte ses som enskilda individer i de offentliga 

rummen, utan de ges en i högre grad enhetlig personlighet då föreställningarna är att 

alla slöjbärande kvinnor är en homogen grupp, som skapar ett ”vi och dom”- tänkande 

i förhållande till andra (Sixtensson 2009, Samuelsson 2005. I studien diskuteras även 

förbudet att bära slöja i Frankrike eftersom landet står för demokrati och man försöker 

ta hänsyn till alla nationaliteter. Samtidigt innebär detta att Frankrike misslyckats med 

den sociala integrationen och den rådande nationalismen är ett problem. Muslimer i 

Frankrike vill utmärka sin religiösa identitet även om detta är förbjudet. Ju svårare det 
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blir, desto mer angelägna blir muslimerna att behålla sin identitet och protestera mot 

slöjförbudet. 

 

Forskarna Gholam Khiabany och Milly Williamson påpekar i artikeln “Veiled bodies 

– naked racism: Culture, politics and race in the Sun” (2008) i Race & Class att 

uppfattningen om slöjans betydelse och ställning är olika i England och runt om i den 

västerländska världen. De menar att det handlar mer än om ett klädval och tolkas som 

underkastelse av muslimska kvinnor. Författarna hävdar att man fortfarande inte 

uppnått fullständig jämlikhet och frihet för kvinnor. Slöjan ses som en förklädnad och 

har fortfarande inte fått en rättmätig plats i samhället. Detta gäller även om kvinnorna 

är välutbildade. Detta har medfört olika praxis för att bära slöja i samhället och har 

reducerats till en instabil uppfattning av slöjan inom det västerländska samhället 

(Khiabany och Williamson 2008). Författarna till studien anser att det finns flera andra 

författare som har dessa vanliga missuppfattningar om slöjan, och menar att det inte är 

slöjan som är problemet utan att det är uppfattningarna som finns i samhället om de 

slöjbärande. Det råder exempelvis en stor fördomsfullhet mot slöjbärande kvinnor som 

söker arbete. Författarna anser att människors synsätt gällande de slöjbärande i 

samhället har en mycket stor betydelse (ibid.). 

Jan Samuelsson (2005) skriver om slöjbärande kvinnor i det svenska samhället och 

redogör för hur dessa kvinnor blir bemötta med skeptiska antagande gällande 

kompetens, i både arbetsliv och samhället i stort. Det finns en majoritet av slöjbärande 

kvinnor som bekräftar problematiken i arbetslivet, där de har nödvändiga 

kvalifikationer men som ifrågasätts och måste stå till svars för sina rättigheter. 

Samuelsson hävdar att detta beror på att kvinnorna stöter på hinder i det svenska 

samhället på grund av deras religion.  

Louise Yngwes (2003) studie handlar om hur slöjbärande kvinnor blir bemötta i det 

svenska samhället samt hur dessa kvinnor upplever situationen.  Yngwe framhäver att 

dessa kvinnor ofta bemöts av en särbehandling i samhället. De är yrkesverksamma och 

försöker att skapa en positivare bild inom arbetslivet, men bemöts med många negativa 

erinringar från omgivningen.  

 

Att problematiken diskuteras av flera författare illustrerar den enhetliga 

föreställningen/uppfattning av slöjbärande kvinnor som okunniga, outbildade och 

förtryckta på grund av deras slöja (Samuelsson, 2005, Khiabany & Williamson 2008, 

Body-Gendrot 2007). Dessa föreställningar har samma karaktär som nämns i både 

Samuelssons (2005) och Sixtenssons studier (2009). Utifrån samtliga studier går det att 

konstatera att det inte är slöjan i sig som är problemet, utan de många faktorer som 

ligger bakom föreställningen kring slöjan.     
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3. Teoretisk referensram 

I den här delen redogörs den teoretiska delen för undersökningen. De teorier jag tar upp 

här är feministiska perspektiv där genus lyfts fram och kvinnors ställning i samhället, 

klass samt etnicitet. Alla dessa aspekter samverkar med varandra och påverkar kvinnors 

position i samhället. Mycket handlar om hur dessa aspekter förutsätter, upprätthåller 

och formar socialt/kulturellt konstruerade föreställningar som är normgivande. Denna 

samverkan av de olika aspekterna kan förklaras utifrån begreppet intersektionalitet.     

Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet har sitt ursprung i postfeminismen som en slags motkritik 

till tidigare studier som enbart baserades på vita medelklasskvinnor som skulle 

representera alla kvinnor. Därmed saknades kunskapen om att kategorin ”kvinnor” 

faktiskt skiljer sig när det gäller etniskt tillhörande, klass, trosuppfattningar, 

generationer osv. Det intersektionella perspektiv fungerar med syftet att bejaka flera 

aspekter som bör kopplas samman och att man tar hänsyn till att flera komponenter 

samverkar. Utifrån detta synsätt kan man förstå att det inte enbart är en faktor, t.ex. 

klass eller etnicitet som spelar roll, utan att det rör sig om flera faktorer och 

makstrukturer som ligger till grund för hur individers förutsättningar ser ut i samhället 

(De los Reyes 2005).  

Feministiska perspektiv 

Begreppet genus används ofta när man vill beskriva sociala skillnader mellan män och 

kvinnor. Genus handlar inte enbart om att uppmärksamma skillnader mellan män och 

kvinnor i samhället, utan även om att synliggöra fördelningen av makt mellan dem, 

samt kvinnans ställning i samhället. Detta uppmärksammar också de strukturella 

skillnaderna som förekommer i samhället. Huvudsakligen används begreppet för att 

beskriva de sociala konstruktionerna som existerar i samhället, hur vi socialt och 

strukturellt skapar begreppet kvinna (Hägg & Hägerström 2003). I denna studie 

används genus för att visa på kvinnors situation. 

 

Genusforskningen kan betraktas som en central del av det feministiska 

forskningsområdet och består av en mängd olika teorier och perspektiv. Liberal 

feminism har blivit ett samlingsbegrepp för flera av feminismens många perspektiv. 

Reynolds (1993) och Domminelli (2002) beskriver den liberala feminismen som en 

individualistisk förlaga (ideologi) som har sin fokus på kvinnors rätt till jämställdhet 

och att kunna bestämma över sina egna handlingar och val i livet (Reynolds, 1993; 

Dominelli, 2002). Författarna menar att målet för denna ideologi, som de liberala 

feministerna strävar efter, är att förändra samhället för kvinnorna. Kvinnor som är 

anhängare av den liberala feminismen utgår från att kvinnor är i stånd att hävda sig 

genom sina egna egenskaper och därigenom uppnå jämlikhet och förändra samhällets 

struktur. Den liberala feminismen är övertyg om att jämlikhet kan uppnås genom 
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politiska påtryckningar och ny lagstiftning. Kraven omfattar jämlika rättigheter till 

utbildning och demokratiska lagar som påverkar och styr kvinnors liv. Den liberala 

feminismen sätter fingret på de underliggande sociala strukturerna som motarbetar 

kvinnors jämlikhet i samhället. Denna feminism kritiserar också den uppmärksamhet 

som ägnas alltför för ofta åt medelklasskvinnorna, medan de svåra situationerna för 

kvinnor av olika etnicitet, kulturer och klasser ignoreras. 

 

Feministiska forskare hävdar att det inte går att bortse från begreppen genus, klass och 

etnicitet. Det innebär att dessa tre faktorer samverkar med varandra och påverkar 

kvinnors tillhörighet och ställning. Emellertid betyder etnicitet, att individer ingår i en 

viss grupp och delar denna grupps existensvillkor, kulturellt och språkligt. Begreppet 

etnicitet såsom den används i Sverige, används inte på samma sätt i Storbritannien och 

i USA. Där används istället ”ras” i en större utsträckning. Trots att det inte existerar 

olika raser, fungerar tänkandet och samhället ändå ofta som om det gjorde det 

(Hägerström 2003). Hägerström påpekar att man utifrån denna tanke delar in människor 

efter etnisk eller kulturell bakgrund samt hudfärg. Enligt Hägerström, sker denna 

uppdelning i relation till hur individer tolkar sig själva utifrån en given utgångspunkt i 

mötet med andra människor. I dessa möten uppstår, medvetet eller omedvetet, 

begreppen ”oss” och ”dem”.  För det mesta anses ”vi” alltid som bättre än ”dem”. 

Sammanlänkningen av klass, genus och etnicitet framkallar ett multipelt system. Detta 

får ett dominerande inflytande på förhållandet och interaktionen mellan människor. 

Etnicitet 

Den feministiska rörelsen växte fram ur 1960- och 70-talets medborgarrättsrörelse och 

kvinnorörelse i USA (Kanneh 1998). Den svarta feminismen tog fart i början av 1970-

talet, då svarta kvinnor hade tröttnat på att bli diskriminerade. Det var deras protest mot 

kvinnorörelsen där vita kvinnor var normgivande. Den svarta feministiska rörelsen 

växte fram som ett svar på ”black nationalism” och kvinnorörelsen, eftersom de kände 

sig förtryckta i kvinnorörelsen och undertryckta i Black Liberation Movement (Hooks, 

b. 2000; Dominelli 2002). De svarta kvinnorna hade osynliggjorts och deras behov hade 

ignorerats. Därför ville den svarta feministiska rörelsen ta upp en diskussion som skulle 

leda till att svarta och vita kvinnor jämställdes i samhället (Hooks, b. 2000; Collin, 

2000). Den svarta feministiska rörelsen inom Black Liberation Movement ville 

utveckla en teori som var adekvat och peka på hur ras, kön och klass påverkade 

kvinnors liv, vilket i sin tur skulle leda till åtgärder och eliminera rasistisk och 

klassmässig diskriminering. Den svarta feminismen gav en anvisning om hur svarta 

kvinnor blev rasistiskt bemötta/diskriminerade (Kanneh 1998). De ansåg att 

uppkomsten av den svarta feminismen berodde på vita kvinnors oförmåga att 

tillerkänna de svarta kvinnornas behov. Rörelsen räknar sin födelse från 1973 då 

National Black Feminism bildades i New York. De svarta feministerna utestängdes helt 

eller bjöds inte in för att delta i konferenser eller paneler.  
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De flesta av kvinnorörelsens skrifter under denna tid baserades enbart på vita 

medelklasskvinnors erfarenheter. Inom den svarta feminismen beskrev man situationen 

om den vita kvinnan som mer värdefull och hur de svarta kvinnorna ignorerades på 

grund av ras och klass. Den besvikelse som de svarta feministerna upplevde hade sin 

grund i de vita feministernas ovilja att varken erkänna det rasistiska förtrycket mot de 

svarta kvinnorna eller medge att detta förtryck existerade i samhället. Den svarta 

feminismen belyser ett ”vi mot dem-scenario”. 

 

Klass 

Klass innebär en tillhörighet som ger individen en social status. Hägerström beskriver 

att klass kan utgå från en individs position på arbetsmarknaden, utbildningsnivå eller 

boendeform Klass kan också innebära en individs ekonomiska resurser och levnadsstil. 

Här har klasstillhörighet betydelse när man ska bedöma individens möjligheter i 

samhället eftersom den tillsammans med de andra faktorerna såsom genus och etnicitet, 

är avgörande för hur man – medvetet eller omedvetet - delar in människor i olika 

grupper i ett samhälle (Hägerström 2003). 

 

Hägerström och flertalet feministiska forskare menar att klass i högsta grad är 

grundläggande för individens sociala relation till samhället, i alla kulturer och 

samhällen. Klass har också betydelse när man utgår från det feministiska perspektivet 

för att kunna bedöma kvinnornas roll i arbetslivet i samhället. Diskriminering på grund 

av klasskillnader i samhället är förekommande på arbetsmarknaden och detta är främst 

mellan olika kvinnor från olika klassbakgrund (i jämförelse med män). Det nuvarande 

förhållandet inverkar dagligen på kvinnor i samhället i olika hög grad, vilket kan vara 

förklaringen till varför vissa kvinnor upplever dessa skillnader på arbetsmarknaden, 

oavsett vilken klasstillhörighet de har. 



 

 8 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för forskningsprocessen såväl som hur jag gick 

tillväga för att få kunskap om empiri.  Min introduktion kommer bestå av mitt urval 

och tillvägagångssätt och vad som varit grunden för den metod jag har valt, därtill vilka 

etiska överväganden jag försökt att förhålla mig till. 

Kvalitativ forskningsmetod 

I den här studien används en kvalitativ metod vilken går ut på att sträva efter kunskap 

genom att undersöka deltagarnas erfarenheter och upplevelser. Denna studie skiljer sig 

åt från en undersökning som använder en kvantitativ metod där data samlas in och 

sorteras efter storlek, det vill säga kvantitet (Watt- Boolsen 2009). Den kvalitativa 

forskningsmetoden har valts för är att belysa situationen för muslimska kvinnor i det 

svenska och västerländska samhället med anknytning till slöjan. Den innehåller en 

empirisk del där intervjuer äger rum och jag gör en kombination av induktiv och 

abduktiv metod, vilket utgår från att det finns många kunskapsteoretiska 

tillvägagångssätt att få fram kunskap. Watt- Boolsen (2009) menar att man genom 

induktion arbetar med utgångspunkt i det införskaffade material och har en liten grad 

av förförståelse i valet av teori, såväl som tidigare forskning. Fejes och Thornberg 

(2009) beskriver att abduktiv metod är en ståndpunkt för studien där forskare ska kunna 

variera förhållandet till teori och empiri, som ersättning för att helt utgå från den ena 

eller den andra.  Skälet till varför jag har valt att utgå från en abduktiv ansats var 

insikten att om jag bara har empiri som grundval skulle det kunna öka risken för att 

”förgås” av data, vilket skulle göra det svårare för mig att hantera analysdelen vid ett 

senare skede. Å andra sidan, om jag låter teorin helt och hållet kontrollera 

undersökningen skulle det kunna resultera i att undersökningen som alternativ förblir 

helt uppfylld av teori och även utesluta nya utgångspunkter eller prövning av valda 

teorier. Med en abduktiv ansats har jag fått en balans av båda två aspekterna, för nya 

utgångspunkter samt på samma gång kunnat utnyttja mina teoretiska ramar, Detta 

arbetssätt har skapat gynnsammare förutsättningar för mig att få struktur under 

processen. 

Hermeneutiska perspektivet 

Hermeneutik är en term med relation till teologi som används i samhällsvetenskaperna 

och humaniora. Det är en tolkningslära som går ut på att komma fram till en förståelse 

genom att sätta sig in i andra människors upplevelser och subjektiva världar. Som sådan 

handlar det inte om att komma fram till en absolut sanning, utan om att uppnå förståelse 

(Thurén 2007).  En hermeneutisk tolkning ger en möjlig förklaring av olika fenomen 

till handlingar såväl som dess subjektiva angelägenheter. Fenomenet i sig är också i sin 

tur en tolkning av verkligheten (med andra ord: man tolkar något som redan innan också 

är en tolkning).  Thurén påpekar att tolkningsprocessen sker genom en förförståelse, 

exempelvis som kommit från tidigare studier av ett fenomen.  Utifrån hermeneutikens 
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kunskapssyn kan man inte ha kunskap om fenomen eller hur något uppfattas, utan att 

beakta dess sociokulturella bakomliggande orsak. Därmed kan ingen interpretation äga 

rum förutsättningslöst. Förförståelse är en utgångspunkt i tolkningsprocessen, men 

”delarna” som utgör helheten är minst lika viktiga. För att förstå meningen med delarna 

måste man också förstå helheten eller tvärt om: delarna går inte att bortse från, utan hör 

ihop med varandra.  

 

Genom hermeneutiken har ontologiska frågeställningar ställts under studien. Frågor 

som rör ontologin är: ”vad som finns” eller ”hur något är”. Det hermeneutiska 

perspektivet är således användbart för min studie, för att undersöka kvinnors 

erfarenheter och upplevelser av att bära slöja. Min användning av ett hermeneutiskt 

perspektiv i undersökningen är att få en djupare förståelse genom att tolka mina 

informanters tolkningar av sina berättelser och erfarenheter av att bära slöja. Med andra 

ord: deras berättelser utgör själva kunskapsmålet, som i detta fall blir att förstå helheten. 

För mig handlar det om, att genom mina informanters berättelser få en djupare 

förståelse samt illustrera den förståelsen i uppsatsen, snarare än att studien ska visa en 

”absolut sann tolkning”.  

 

Här blir det även viktigt för mig som undersökare att ta hänsyn till min egen 

förförståelse eftersom den kan påverka tolkningen. Enligt Thurén (2007) är 

förförståelsen central för hermeneutiken. Jag insåg att min förförståelse om 

slöjabärande kvinnor i samhället var väldigt begränsad innan jag kom in på 

utbildningen samt innan jag började med denna studie. Under min utbildning läste jag 

en hel del om människors samspel, om diskriminering och fördomar vilket gett en 

kunskapsmässig bas som kan ha att påverkat hur jag såg på det jag nu studerat. 

Självklart gick jag inte in i undersökningen helt värderingsfri, eftersom jag redan läst 

på kring ämnet och format antaganden om att ”veta” hur söljabärande kvinnor upplever 

negativt bemötande i samhället. Ämnet för mig är viktigt och i synnerhet kvinnors 

situation i samhället. Mitt intresse för hur det är att bära slöja i det svenska samhället, 

grundar sig på en nyfikenhet kring situationen men också genom en önskan att fylla 

den lucka som finns kring ämnet och tidigare forskning.  

Därför har förförståelsen samt intresset för denna typ av frågor givetvis kunnat ha en 

påverkan till mitt förhållningssätt till uppsatsarbetet på ett positivt eller ett negativt 

känslomässigt plan. Jag har varit noga med att inte låta några 

antaganden/föreställningar om ämnet forma resultatet, utan istället har jag självkritiskt 

reflekterat arbetet och varit öppen till att låta materialet tala för sig själv.      

 

Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer anses vara den forskningsmetodik som ger bäst 

forskningsunderlag, till skillnad från strukturerade intervjuer som kan relateras till 

survey- undersökningar/enkäter, eftersom kvalitativa intervjuer fångar in 

informanternas subjektiva värld och gör det möjligt till att få en djupare förståelse kring 
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ett fenomen. Den kvalitativa intervjun förespråkar för en hög grad av tillit och 

förtroende mellan respondent och intervjuare, hänsyn till de synsätt som de intervjuade 

kvinnorna har samt att den innehåller en icke-hierarkisk relation (Bryman 2008).  När 

det gäller ett ämne som slöjbärande kan det betraktas på många olika sätt och 

intervjuarens och respondenternas perspektiv kan skilja sig: 

 

förståelse och tolkning av olika kvinnors redogörelser inte stämmer med vad några av dem (de 

vill säga de kvinnor som deltog i undersökningen) tycker eller då redogörelserna ifrågasätter 

eller hotar deras (forskarnas) uppfattningar, värderingar och hanteringsstrategier). (Bryman, 

2008, s. 438) 

 

När det kommer till specifika ämnen såsom slöjan, är kvalitativa intervjuer lämplig på 

grund av formbarheten när det gäller att följa feminismens principer. För feministiska 

forskare, respondenter eller läsare är relationen mellan intervjuaren och respondenten 

essentiell på grund av de viktiga frågor som väcks, hur svaren tolkas och för att sedan 

redogöras (Bryman 2008). 

Urval  

Studien fokuserar på slöjbärande individers upplevelser av bemötandet från 

omgivningen i Sverige. Förutom kriterier som att respondenterna skulle vara 

slöjbärande kvinnor, arbetssökande eller ha ett arbete var min ambition att ha med 

kvinnor med olika socioekonomiska/kulturella bakgrunder och ursprung. Valet av att 

de skulle ha någon form av sysselsättning/ vara på väg in i en yrkesbana, gjordes för att 

fånga upp reflektioner kring arbetsmarknaden. 

 

Uppsatsen bygger på intervjuer med slöjbärande muslimska kvinnor från olika 

kommuner i Stockholm och avgränsningen gjordes av det praktiska skälet att jag inte 

skulle behöva resa över hela Sverige och därmed spara tid (Bryman 2008). Denscombe 

(2009) beskriver att ett urval görs när forskare samlar ihop potentiella respondenter som 

finns närbeläget till hands. Detta urval, även kallat bekvämlighetsurvalet, bedömde jag 

som det mest effektiva att få fram information trots begränsade resurser i form av tid.  

 

Att få kontakt med slöjbärande kvinnor var inte en enkel uppgift eftersom jag inte hade 

kontakt med någon som bar slöja. Jag började med att sätta upp en lapp om min 

undersökning och om att jag letade efter intervjupersoner, på Moské i Stockholm i 

förhoppningen om att någon skulle höra av sig. Det gick en vecka utan att någon hörde 

av sig. Efter den veckan råkade jag träffa på en gammal bekant från gymnasiet, eftersom 

hon själv är slöjbärande berättade jag om min studie för att se om hon kunde hjälpa 

mig. Redan samma dag presenterade hon mig för de kvinnor hon kände som befann sig 

på Moskén och jag fick berätta för dem om min undersökning.  

Det var sammanlagt åtta kvinnor där och de tackade ja till att ställa upp för en intervju. 

De åtta intervjupersonerna var mellan 19 och 43 år. Samtliga var boende i Stockholm, 

hade erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden samt bar slöja i offentliga miljöer.   
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Genomförande av intervjuer 

Jag mötte upp intervjupersonerna på bestämd plats och genomförde intervjuerna enskilt 

med var och en. Deltagarnas önskemål om plats respekterades. Intervjuerna ägde rum i 

olika delar av Stockholm: hemma hos mig, hemma hos informanterna samt några 

gånger i stora Moskén på Södermalm, i Stockholm. Intervjuerna tog cirka 25 minuter 

(koncentrerad tid) och spelades in med samtycke från kvinnorna.  Detta skedde genom 

ett muntligt samtycke, eftersom kvinnorna redan hade läst mitt instruktionsbrev i 

förväg. Det muntliga samtycket hade normal funktion som innehöll en regelrätt som 

klargjorde att det finns en muntlig överenskommelse vilket intygar att kvinnorna till 

exempel har upplysts om syftet inför undersökningen(Denscombe 2009). 

Genomgången av litteratur och tidigare forskning, utgjorde grunden för intervjuguiden 

och mina intervjufrågor. Intervjufrågorna (se bilaga B) strukturerades för att försöka 

styra så lite som möjligt (det vill säga öppna frågor), detta för att ge möjlighet för 

deltagaren och låta var och en tala någorlunda fritt om sina upplevelser. En viktig del 

av forskningsetiken var att garantera informanterna konfidentialitet (Langemar 2008). 

Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades för att tydligt få fram de perspektiv som 

intervjupersonerna ville framföra. Efter transkriberingen läste jag igenom dem för att 

skaffa en allmän bild av materialet. Sedan delade jag in materialet i olika kategorier 

som var återkommande i intervjuerna för att skapa en struktur (Denscombe 2009).  

Kategorierna formades genom en öppen kodning för att bryta ner, jämföra och 

konceptualisera begrepp, som därefter grupperades till relevanta kategorier för studien 

(Bryman 2008).   

 

När det gäller analysering av kvalitativ empiri utgår man från att en stor numerär text i 

egenskap av något, är i behov av att samla ihop det som är betydelsefullt för ämnet, det 

skulle kunna yrka på många ändringar (Boolsen 2007). När jag transkriberade empirin 

i sin helhet och omvandlade till text, omvandlade jag ljudmaterialet från intervjuerna 

till text med hänsyn till pauser i talet, men framförallt med hänsyn att få med ordagrant 

vad respondenten ville säga. Transkriberingsmaterialet uppgick till 50 sidor. Jag valde 

att ta bort sådant som namn eller privata beskrivningar som kan anses vara personliga. 

Det inspelade materialet transkriberade jag direkt efter att ha kommit hem efter 

intervjuerna. Jag valde att utforskat materialet i enlighet med Boolsens förslag (2007) 

som menar att det är en fördel att under arbetsgången analysera innehållet när 

intervjuerna fortfarande är färskt i minnet och inte invänta tills man har införskaffat all 

material. Detta arbetssätt gav mig även tid att fundera på hur jag skulle gå vidare med 

studien medan allt fanns kvar i minnet. Eftersom analyseringen har skett oavbrutet har 

jag under arbets- processen sammanställt mina tankar såväl som reflektioner.  

Kategorisering har skett genom en process av att jag läst igenom intervjusvaren flera 

gånger och därefter kunnat se ett mönster i svaren. Med utgångspunkt i det har jag 

kunnat kategorisera materialet i olika teman som har betydelse för hur muslimska 
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kvinnor upplever slöjans betydelse i mötet med det svenska samhället. Där valde jag 

även vilka citat som skulle lyftas fram som tydligt avspeglar dessa teman och 

respondenternas erfarenheter samt uppfattningar om ämnet. Davidson (2011) 

framhäver att det är dessa teman av materialet som bildar resultatet av analysen. 

Boolsen (2007) kallar däremot detta system med att forskarna kodar materialet, där 

forskarna kategoriserar materialet i mindre delar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet framhäver fyra regler som bör upprätthållas vid undersökningens 

gång. Det första är informationskravet, vilket innebär att man informerar de intervjuade 

om syftet med forskningen (Langemar 2008). Det andra är samtyckeskravet, vilket 

betyder att man ber om samtycke från deltagarna innan de deltar i forskningen, det vill 

säga deltagarna själva får avgöra sin delaktighet. Konfidentialitetskravet betyder att alla 

som deltar har rätt till konfidentialitet och att den information som deltagarna lämnar 

tas i förvar så att obehöriga inte kan ta del av den. Det sista kravet är nyttjandekravet 

som betyder att uppgifter som samlas in om deltagarna inte kommer användas i andra 

syften än i forsknings syfte (Langemar 2008). Samtliga principer från Vetenskapsrådets 

har följts i undersökning. Deltagarna, som fått fingerade namn gav sitt samtycke och 

utlovades anonymitet. Min strävan var att beakta de etiska dilemman som kunde uppstå 

vid intervjuerna samt under hela undersökningsprocessen: det var viktigt för mig att 

skapa en förtroendefull relation till mina informanter. 

Tillförlitlighet 

Här diskuteras studiens tillförlitlighet utifrån tre aspekter som Bryman (2008) utgår 

från: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

En studies trovärdighet innebär att de forskningsmetoder som används är i konformitet 

med det som man vill ta reda på och att dessa klargörs (Bryman 2008). Syftet med 

studien var att bilda en uppfattning om hur slöjbärande kvinnor upplever att de blir 

bemötta i offentliga rum. Med utgångspunkt i detta valdes kvalitativ design, vilken 

passar för sådana frågeställningar. Informanter med mångahanda perspektiv medverkar 

med en berikande omväxling som på samma gång ger en förhöjd trovärdighet.  Studiens 

trovärdighet bekräftas även med att jag följt grundprinciperna för vetenskapligt 

skrivande. Genom att öka trovärdigheten ska det som studeras verifiera resultatet 

(Bryman 2008), vilket den tidigare forskningen om slöjan, den teoretiska referensramen 

och kvinnorna i min studie gjort.  

För att ytterligare styrka uppsatsens trovärdighet var jag medveten om min egen 

subjektivitet där jag behövt ifrågasätta min egen världsbild och hur den skulle påverka 

tolkning av materialet. Även om jag själv är muslim, bar jag inte slöja. Jag hade därför 

ingen förförståelse eller personlig erfarenhet att relatera till annat än trosuppfattningen 

kring religionen, samt det jag läst på under min utbildning. Min förförståelse var därför 
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begränsad när det gäller det privata/personliga planet. En annan strategi har varit att ta 

hjälp utifrån. I detta fall av en handledare. Handledaren har granskat arbetet och hjälpt 

att hitta en röd tråd genom hela uppsatsen. Hon har även hjälpt mig med att få förståelse 

för det som undersökts (Olsson Sörensen 2011). 

Pålitlighet går ut på att studien har en transparens i alla dess faser, till exempel val av 

respondenter, transkribering av intervjuer därtill val av analysmetod, vilket enligt 

Bryman (2008) är en förutsättning för utgången av en forskning.  

Enligt Bryman handlar en studies överförbarhet om att resultatet kan brukas i andra 

omgivningar. Överförbarhet är ett av den kvalitativa forskningens dilemman (Bryman 

2008) då den många gånger har en begränsad överförbarhet. Detta beror oftast på att 

urvalet består av en mindre grupp eller ett mindre antal individer. Detta resulterar 

visserligen i goda samt utförliga framställningar av forskningsområdet, men samtidigt 

begränsas möjligheten att förflytta resultatet till andra miljöer (Bryman, 2008).  I och 

med att den här studien bygger på ett urval av endast åtta kvinnor, går det inte att 

betrakta respondenterna som representanter för en population. Studiens överförbarhet 

måste därför bedömas som begränsad.  

Metoddiskussion 

Mitt val av kvalitativ metod har bidragit till att uppnå syftet med studien, samt till att 

besvara frågeställningarna kring slöjbärande kvinnors upplevelser. Jag har utifrån en 

kvalitativ ansats – genom intervjuer fokuserat på att få en djupare förståelse i 

anknytning till hur mina informanter upplever slöjbärandets betydelse i det svenska 

samhället och hur de upplever att de blir bemötta i olika sammanhang i samhället.  

Studien är begränsad, dels därför att den endast fångar åtta kvinnors perspektiv och dels 

för att intervjuerna var korta. Jag hade kunnat få mer material till undersökningen om 

intervjuerna varit längre eller om intervjuerna hade gjorts vid fler tillfällen med samma 

informanter. Av praktiska skäl (såsom tid) var detta däremot inte möjligt. Vidare bör 

man tänka på att ämnet i sig är relativt känsligt och svårt att göra intervjuer om.  Trots 

att intervjuerna kunde ha varat längre, hade det inte gjort någon större skillnad för min 

studie eftersom jag redan då hade fått tillräckligt med svar på mina frågor. En annan 

anledning till att jag inte ville dra ut på tiden, var att många av informanterna var 

antingen stressade tidsmässigt eller gav intrycket av att de var obekväma med frågorna. 

Då ämnet i sig och frågorna kan uppfattas som känsliga, var det viktigt för mig att inte 

ta upp mer av deras tid än nödvändigt. Min prioritering var att göra dessa kvinnornas 

röster hörda, och att ”pressa” på väl efter det att de viktigaste frågorna redan var 

besvarade hade varit opassande samt betytt att jag påverkat intervjuerna.      

 

Att frågorna innehöll ja/nej frågor hindrade inte en öppen dialog mellan mig och 

respondenten. Trots att frågorna kunde har varit mer ”öppna” eller bredare i sin 

karaktär, fungerade de som öppningsfrågor och jag anser att de gav möjlighet till att 

forma en konversation kring. Sannolikt hade ”öppnare” frågor gett helt andra resultat, 
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men jag kände mig ändå nöjd med de svar jag fick i och med att kvinnorna själva valde 

att utveckla sina svar såsom/när de önskade.  

 

I mötet med kvinnorna har jag varit tydlig med att denna studie inte ansluter sig till 

någon slags kontrollfunktion samt att inget svar är rätt eller fel. Intervjuerna har skett i 

lugna miljöer för att undvika störningsmoment. För att undvika misstolkning av data 

har jag under intervjuernas gång varit noga med att vid osäkerheter ställa följdfrågor 

samt sammanfatta det som respondenten sagt, för att vara säker på att jag uppfattat och 

tolkat denne rätt.   

 

När det gäller litteratursökning av tidigare forskning insåg jag att det fanns väldigt 

begränsad litteratur som upplyser slöjbärande kvinnors egna upplevelser av bemötande 

i det offentliga rummet och på den svenska arbetsmarknaden samt vad det innebär att 

bära slöja i det svenska samhället. Detta har alltså varit en av svårigheterna med mitt 

uppsatsarbete. En del betydelsefull litteratur har jag genom sökning lyckats hitta genom 

en sökning med sökord såsom * slöja i Sverige*slöja i arbetslivet * slöja i skolan * Veil 

* women-veiling * veiling at word * Veiling in society *  

 

En annan aspekt att ta upp, är att det var viktigt för mig att undersöka min egen 

förförståelse om slöjan. Den kunskap eller antaganden jag hade om slöjbärande var i 

egenskap av det akademiska och att det förekom diskriminering. I och med detta var 

jag noga med att vara öppen till alla slags svar som eventuellt skulle komma under 

intervjuerna, både negativt och positivt.  

Med hänsyn till tid och uppsatsens omfång ger studien en inblick som sådan på en liten 

skala, fast av ett större fenomen. Jag har enbart intervjuat åtta kvinnor och därför kan 

studien i sig inte betraktas som generaliserbar eller att dessa åtta kvinnor ska 

representera andra muslimska kvinnor i Sverige. Däremot är det rimligt, i jämförelse 

med tidigare studier, att se hur kvinnornas berättelser bekräftar förekommande/rådande 

diskrimineringar. Man kan också tänka sig att det finns en överförbarhet på andra 

kvinnors situation och här kan studien vara ett litet bidrag för att öka kunskapen på 

området. Valet av intervjuer har gett undersökningen ett ingående perspektiv om hur 

dessa diskrimineringar upplevs och kan se ut i praktiken som strukturella skillnader 

mellan människor i samhället. Att kvinnorna i min undersökning kommer från olika 

länder och har olika socioekonomisk bakgrund visar på att det finns stora variationer i 

gruppen muslimska kvinnor och att det faktiskt handlar om en heterogen grupp.  
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5. Resultat 

Härmed följer en presentation av de åtta respondenternas svar som jag fick under 

intervjustudien som jag valt att presentera i teman. Med utgångspunkt i det har jag valt 

att citera delar från intervjuerna som jag uppfattar särskild centrala att upplysa, såväl 

som presenterar till den som läser och medför en större förståelse för situationen och 

en förståelse för fenomenet. Jag presenterar alla mina respondenter med fiktiva namn 

för att skydda deras integritet och för att hålla det konfidentiellt.  

 

 Aida, 32 år är student och jobbar, rötter i Somalia. 

 Alisha, 20 år är från Etiopien och har bott i Sverige i elva år, är student.  

 Alma, 22 år är född i Sverige, hennes föräldrar är från Egypten, även hon 

studerar och jobbar.  

 Amal är 20 år, född i Somalia och har bott i Sverige i tio år, hon studerar och 

jobbar.  

 Amanda är 43 år, från Sverige och jobbar.  

 Ayse, 30 år gammal är egenföretagare med rötter i Somalia. 

 Maria, 19 år är född i Sverige, hennes föräldrar är från Marocko, hon studerar 

och jobbar.  

 Jasmina, 19 år är född i Sverige, föräldrarna är från Kurdistan. Jobbar.  
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Slöjan som yttryck för identitet 

I det här avsnittet diskuteras synen på slöjan, kvinnornas egen syn på vad slöjan 

representerar och vad slöjbärandet innebär för dem.  

 

Aida berättar att hon ser slöjan som sin identitet, utan den känner hon sig naken. Den 

är som vilket klädesplagg som helst och utan den skulle hon känna sig ”konstig”. Maria 

säger att slöjan klargör att hon är muslim och att den täcker henne, vilket ger henne en 

känsla av blyghet eller kyskhet. Hon beskriver även att det är en del av sin tro som utåt 

visar att hon är praktiserande muslim. Utan den skulle hon känna sig naken. Hon 

påpekar också att många verkar tro att man bär slöja hela tiden, även när man sover och 

duschar.  

De andra kvinnorna uttrycker sin syn på slöjan på likande sätt, att den är en naturlig 

del av dem själva, tro, livsstil och ett skydd.  

 

Den är min tro, en del av mitt liv, mitt skydd och vad jag står för. Den är som en kroppsdel. 

Om jag inte bär den är det som att jag saknar en arm. Betydelsen är stor. Den är inte bara ett 

tygstycke. Den är som en nyckel för min tro. (Alma) 

 

Ayse berättar att hon burit slöja sedan hon var liten och att den genom åren blivit 

en del av henne. Däremot uppfyller den ingen särskild funktion för henne, men att 

den i sammanhang med andra som också bär slöja får henne att känna samhörighet. 

. 

För Amal är slöjan ett sätt att identifiera sig som muslim och samtidigt fungerar den 

som markör: att man skiljer sig från andra i samhället:  

 

Slöjan är en del av min religion, och den identifierar mig som muslim och åtskiljer mig från 

andra ute i samhället. Man ser att jag är muslim och symboliserar den med min religion samt 

ser att slöjan betyder mycket för mig. Den är min frihet och det ligger en stor betydelse i att 

Allah har påbjudit oss kvinnor att bära slöja. (Amal) 

 

Jasmina säger att slöjan är ett klädesplagg, likt andra människor som känner sig 

bekväma i sina kläder. Hon förklarar också att hon ser sitt hår som något privat. Att 

bära slöja innebär dessutom att hon blir medveten om sitt beteende eller sättet hon pratar 

på.   

Omgivningens reaktioner 

I det här avsnittet berättar kvinnorna om sina upplevelser av omgivningens reaktioner 

på slöjan och om bemötandet i sociala, offentliga och privata sammanhang.  

 

Det är ingen som någon direkt påpekar. Mina arbetskamrater frågar varför jag har slöja och 

säger att jag är så vacker och jag svarar att det är mitt val och att jag klär mig på mitt sätt och 

de klär sig på sitt sätt. Annars är det inte mycket mer än det[…]Majoriteten här i Stockholm är 

bekanta med slöjan jämfört med de som bor utanför Stockholm. Där brukar man få blickar på 

sig samt att folk pratar lite, men de kommer inte fram och frågar. (Aida) 
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Liksom Aida, berättar Alma att bemötandet eller reaktioner från vänner varit blandade. 

Vissa reagerade negativt och tog avstånd när hon valde att ta steget att börja bära slöja. 

I skolan var alla öppna med att fråga varför hon började bära slöja, däremot frågade 

ingen om hon hade blivit tvingad till det: 

 

”… det var en självklarhet att det var mitt val. Vissa lärare började ta avstånd och skämtade 

inte lika mycket med mig som innan” (Alma) 

 

 

Utifrån Almas berättelse kan man tolka det som att omgivningens bemötande 

förändrades när hon valde att bära slöja: i detta fall tog lärarna avstånd och deras 

beteende gentemot henne var annorlunda från tidigare. Många av kvinnorna berättar att 

de får olika reaktioner från omgivningen, men att de aldrig upplevt det som ett problem, 

även om det handlar om negativa blickar från vissa människor. De säger att deras 

bekanta förstår eftersom de känner varandra, däremot kan främlingar titta och kritisera. 

Några av kvinnorna berättar om reaktioner från människor som verkat reta sig på deras 

tro, att de har blivit spottade på eller att någon skrikit åt dem. Det finns en gemensam 

inställning bland samtliga kvinnor om att inte låta denna typ av negativa bemötande 

påverka deras rörelsemönster eller självuppfattning. 

 

Jasmina förklarar att det beror på vad hon bär, om det är en vanlig slöja eller om det är 

Jilbab. Om hon bär jilbab får hon ofta negativa reaktioner och kommentarer, både direkt 

och indirekt. Hon tillägger att det inte borde vara några konstigheter då hon pratar lika 

bra svenska som svenskfödda. Slöja heter Hijab på arabiska och har sitt ursprung i den 

arabiska termen hajaba, medan jilbab är ett plagg som går från huvudet ända ned till 

fötterna och täcker alltså hela kvinnans kropp. Hijab eller slöjan, täcker enbart kvinnans 

hår på huvudet. Jasmina menar att skillnaden är stor när det kommer till omgivningens 

reaktioner beroende på vilket av dessa två hon bär.   

 

Alisha förklarar att hon tror det negativa bemötandet från omgivningen bottnar i 

särskilda föreställningar kring den muslimska kvinnan: 

  

När människor här i Sverige ser en kvinna med slöja tror man att den kvinnan antagligen är 

förtryckt av t.ex. sin man. Detta kan vara vad svenskarna tror om de slöjbärande kvinnorna i 

det svenska samhället, men vad vet de egentligen om saken? (Alisha) 

 

Alisha citat illusterar föreställningen om hur människor i det svenska samhället genom 

kulturella föreställningar och brist på kunskap, betraktar de muslimska kvinnorna som 

förtryckta. Här kan man tolka slöjan som en representation för människors 

föreställningar som något ofrivilligt, något som inte är självvalt utan som ett 

maktutövande av den muslimska mannen. Att Alisha säger ”vad vet de egentligen om 

saken”  kan tolkas som okunskapen kring religionen och den beslöjade kvinnan, som 

gör att människor i Sverige misstolkar situationen.    
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Slöjan som begränsande 

Här återges kvinnornas berättelser om hur slöjan upplevs som begränsande i vardagen, 

i arbetslivet och i andra sammanhang. Informanterna berättar om de negativa 

värderingarna/föreställningarna kring slöjan och hur detta sätter krokben för dem samt 

hur de hanterar eventuella begränsningar.       

 

Alisha ställer sig frågande till varför inte en slöjbärande kvinna ska få ha på sig vad hon 

vill ute på arbetsmarknaden:  

 

”måste vi alltid rätta oss efter samhället, bör inte samhället kunna rätta sig efter kvinnans frihet 

att uttrycka sig?” (Alisha) 

 

Maria säger att hon tycker att slöjan kan vara en begränsning i Sverige när det kommer 

till yrkeslivet. Vissa företag kanske avstår från att anställa när man bär slöja. Hon 

fortsätter säga att det borde kunna vara en tillgång att det faktiskt finns kulturella 

olikheter på arbetsmarknaden och hos de företag som främjar en mångfalds retorik. 

Alisha berättar att hon upplever att slöjan till största delen varit begränsande för henne 

på arbetsmarknaden och att det varit svårt att få jobb på grund av den. Hon säger att 

hon ofta blir bemött på ett annorlunda sätt, med blickar och negativ uppmärksamhet.  

 

”Det är inte min slöja som ska utföra arbetet utan det är jag själv som utföra arbetet. Se mig 

som en individ” (Alisha). 

 

Amanda berättar att hon ser det som ett handikapp om man bär slöja, att problemet inte 

är att få komma på en intervju, utan att det brukar ”ta stop” när man väl gått på intervjun. 

Hon förklarar att slöjan inte är en tillgång förutom i muslimska kretsar, där den kan 

vara till nytta/fördel. Hon fortsätter med att säga att det överhuvudtaget är så pass 

segregerat på den svenska arbetsmarknaden och att det då inte spelar roll om man talar 

om segregation mellan kvinnor eller mellan svenskar och invandrare.  

 

Kvinnorna säger att de aldrig skulle ta av sig slöjan för ett arbete fastän det kan innebära 

att arbetsgivaren ger platsen åt någon annan. De vill arbeta för att må bra och att bidra 

med gott. Emellertid påpekar kvinnorna att det saknas jämställdhet, men att de inte 

skulle låta sig bli nertrampade av andra.   

 

Jag anser det inte vara en tillgång men på samma gång inte heller som en begränsning, eftersom 

det inte är slöjan som begränsar mig utan det är samhället som begränsar och särbehandlar 

kvinnor i samhället. Detta märks så tydligt i det svenska samhället, där man säger att alla är 

lika och att alla kvinnor har lika rättigheter, men så är det inte. På grund av att man bär slöja 

så väcks det många fördomar som att man t.ex. inte kan svenska eller att man är en outbildad 

och inkompetent kvinna. (Jasmina) 

 

Som Jasminas uttalande råder det en blandad syn hos kvinnorna kring bemötandet i det 

offentliga rummet. Deras berättelser visar, oavsett typ av bemötande, att omgivningen 

inte är neutral när det kommer till slöjbärande kvinnor. Om bemötandet ska betraktas 
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som negativt, positivt, begränsande eller inte, tycks däremot handla om en personlig 

tolkning och inställning hos kvinnorna själva och detta gäller även hur de väljer att 

hantera upplevelsen.  

Slöjan som en tillgång 

I det här avsnittet diskuterar informanterna hur slöjan kan betraktas som en tillgång, 

trots medvetenheten om dess nackdelar och hur de ändå väljer att se slöjan som något 

positivt och fördelaktigt.  

 

Aida säger att hon inte ser slöjan som helt begränsande, men att den kan begränsa henne 

i att nå högre upp i karriären. För henne handlar det om hur man själv tolkar slöjan, att 

ens synsätt påverkar de begränsningar som existerar i samhället. Hon säger att hon 

känner sig trygg i sig själv och om hon accepterar sig själv såsom hon är, kommer även 

omgivningen att göra detsamma. På det sättet kan slöjan användas som en tillgång, 

menar hon.    

 

För Alma kan slöjan vara en tillgång på arbetsmarknaden eftersom man enligt henne, 

sticker ut i mängden. När det gäller begränsning säger hon att män tar avstånd, fast det 

är hon tacksam över.  

 

Nej, slöjan är ingen begränsning, människor ser bortom slöjan, så pass social av mig är jag. 

Ibland kan man få bra reaktioner och komplimanger. Jag tror inte jag skulle vara samma person 

utan slöja. (Ayse)  

 

 

Kvinnornas uttalanden och berättelser visar på att en stark vilja och övertygelse om 

att överkomma eventuella begränsningar. Samtidigt som de alla är medvetna om 

negativt bemötande och negativa föreställningar kring slöjan, är det tydligt att dessa 

kvinnor ser det som viktigt att framhäva personen/individen bortom slöjan.    

  

Det beror helt och hållet på hur personen är, och för mig är det inte något som begränsar. Dock 

finns det vissa som kanske inte når dit de vill nå, men det beror som sagt på hur man är. Jag 

känner att jag kan ha på mig vad jag vill både i skolan och då jag arbetar vilket jag tycker är 

skönt. Min identitet med slöjan är att jag är muslim och att den symboliserar en religion. Vare 

sig jag bär slöja eller inte, så är jag samma person. Utseendet ändras om jag tar av mig slöjan, 

men jag är fortfarande samma person. Drömjobb, nej ”vi” har alltid velat arbete inom 

sjukvården och det är inget hinder för oss. Vi skulle byta yrkesriktning på grund av slöjan. 

Faktum är att det är mer acceptabelt med slöjan inom vården än inom vissa andra yrken. (Amal) 

 

Amals uttalande kan här tolkas som sarkastisk, att man som slöjbärande kvinna inte 

har några jobb- ambitioner, istället hamnar man inom ett arbete där slöjan 

tolereras/accepteras (i detta fall sjukvården). Citatet sammanfattar att hon skulle 

kunna sträva efter ett drömjobb, om hon som individ inte bortsågs på grund av sin 

slöja.    
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6. Analys 

I den här delen kommer jag att analysera resultatet från intervjuerna i relationen till 

tidigare studier och teorier. Analysdiskussionen har därför utgångspunkt i tidigare 

forskning och litteratur om ämnet. Analysdiskussionen byggs på de teorier som jag har 

exemplifierat i tidigare avsnitt. Längre fram följer en sammanfattande diskussion där 

jag belyser mina egna uppfattningar och reflektioner från dessa kvinnor berättelser. 

 

Orsaker till begränsandet  

Khiabany och Williamson anser att föreställningarna om slöjans betydelse och 

status är olika runt om i den västerländska världen, men det handlar om mer än ett 

val av kläder och ger bilden av underkastelse. Författarna poängterar att man 

fortfarande inte uppnått fullständig jämlikhet och frihet för samtliga grupper av 

kvinnor i västvärlden, där slöjan bara är ytterligare ett hinder för de muslimska 

kvinnorna (Khiabany & Williamson 2008). Likt de studier som har gjorts, berättar 

informanterna i den här undersökningen om olika fördomar som de möter på. Mina 

informanters berättelser tycks bekräfta att det existerar en dold diskriminering i det 

svenska samhället och att detta beror på att majoriteten ofta saknar kunskap om 

slöjbärande kvinnor eller om varför dessa kvinnor bär slöja. Vissa kvinnor upplever 

skillnader på arbetsmarknaden och i deras yrken, oavsett vilken klasstillhörighet de 

har. De hänvisas till jobb där slöjan ”tolereras” eller accepteras (tillexempel inom 

vården) snarare än arbeten inom deras personliga ambitioner och 

utbildningsområden. Detta antas bero på den sociala kontexten om hur situationen 

ser ut i stort för kvinnor på arbetsmarknaden.  Kvinnorna i den här undersökningen 

har uttryckt en önskan om att bli accepterade med slöjan och att bli respekterad av 

omgivningen. Deras berättelser tydliggör dock hur de bemöts i samhället, där slöjan 

begränsar deras möjligheter ute på arbetsmarknaden. Det framkommer också hur 

det i samhällets olika rum, artikuleras en vänlighet mot slöjan, men hur den i 

praktiken ändå verkar begränsa möjligheterna för dem. Kvinnorna i intervjun är 

eniga i deras uttalanden om att det finns en fientlig inställning mot slöjan.  

 

Khiabany och Williamson (2008) och Samuelsson (2005) menar att det handlar om att 

fastställa en omarbetning och fientlighet mot slöjbärande kvinnor som är vanligt 

förekommande på den västerländska arbetsmarknaden. Författarna hävdar att det 

negativa synsättet mot slöjan och dess attityder har ökat de senaste åren runtom i det 

västerländska samhället. Vidare är den negativa inställningen inte alltid synlig, utan 

dold utåt mot samhällets periferi. Men blir tydlig när det ges lite plats åt slöjan på 

arbetsmarknaden. Många muslimer som bär slöja utsätts på olika sätt och detta har 

medfört en övergivenhet för muslimska kvinnor i samhället. Det medför att slöjbärande 

kvinnor som lever i det svenska samhället blir tvungna att ta de arbeten som erbjuds, 

eftersom negativa föreställningar kring slöjbärande kvinnorna minskar 
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valmöjligheterna för dem. Reynolds (1993) och Dominelli (2002) hävdar att målet för 

den liberala feminismen är att förändra samhället för kvinnorna via egna regelrätta 

samspel mellan könen. Kvinnorna i intervjun säger att de upplevt någon form av 

fördomsfullhet i det svenska samhället, som beror på att de bär ett ”annorlunda” plagg. 

Detta gäller även för slöjbärande kvinnor som är högutbildade. Khiabany och 

Williamson poängterar att slöjan betraktas som en förklädnad, men att den ännu inte 

fått en acceptans i samhället. Detta stämmer väl överens med informanternas berättelser 

om deras upplevelser av den dolda diskrimineringen på arbetsmarknaden och 

begränsningen där de hänvisas till specifika arbetsområden, samtidigt som de 

exkluderas i andra.   

Att göra skillnad på kvinnor och kvinnor 

Hägerström (2003) påpekar att vi människor har för vana att dela upp varandra i olika 

kategorier utifrån etnicitet, kultur eller hudfärg. Uppdelningen skapar en föreställning 

mellan ”oss” och ”dem”, där ”vi” för det mesta alltid ses som bättre än ”dem”. 

Sammanlänkningen av klass, genus och etnicitet framkallar ett multipelt system. Detta 

får ett dominerande inflytande på förhållandet och interaktionen mellan människor. 

Resonemanget går att kopplas till det som kvinnorna berättar om i intervjuerna, att det 

finns ett förakt mot slöjan som bottnar i föreställningen av ett ”vi” och ”de andra”. 

Antaganden görs när vi saknar kunskap om någonting, i detta fall en grupp människor 

och deras yttre.  

 

Många av kvinnorna i intervjun påpekar att det förekommer skillnader i behandlingen 

mellan icke-slöjbärande kvinnor och slöjbärande kvinnor, oavsett etnicitet eller annan 

bakgrund. På grund av deras slöja förekommer det även utfrysningar på arbetsplatsen. 

Detta illustrerar teorin som existerar inom den svarta feminismen, som hävdar att det 

finns skillnader mellan kvinnor och kvinnor i samhället. Den svarta feministiska 

rörelsens kritik, där man påpekat hur de svarta kvinnornas situation inte lyftes fram, går 

att jämföra med de slöjbärande kvinnornas situation. Likt de svarta kvinnorna, 

osynliggörs slöjbärande kvinnorna och deras behov ignoreras (Hooks 2000, Dominelli, 

2002). Det fenomen som kvinnorna i intervjuerna berättar om visar på särbehandlingen 

som skiljer dem från andra kvinnor i samhället, på grund av slöjan.  

 

Hägg (1997) beskriver hur klasstillhörighet har stor betydelse i samhället när man ska 

bedöma en kvinnas möjligheter. Han anser att klass också är utgångspunkt för 

individens ägande i tillgångar, kompetens och utbildningsnivå i gemenskapen. Utifrån 

informanternas berättelser kring särbehandling och med hänsyn till kvinnornas olika 

bakgrunder (socioekonomisk, utbildningsnivå, etnicitet etc.) tycks klasstillhörighet 

försvinna bakom det faktum att de bär slöja. Många av informanterna berättar om att 

de blivit begränsade till yrken inom arbetarklassen, såsom inom vård och skola. Detta 

trots att många av dem har högskoleutbildning eller utbildning inom helt andra områden 

exempelvis ingenjör. Man kan tolka det som att förväntningarna och föreställningarna 
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kring slöjan förvandlar kvinnorna till en homogen kategoriklass som enbart utgörs och 

föregås av deras slöja.   

 

Forskare inom feminismen hävdar att det inte går att bortse från aspekter som genus, 

klass och etnicitet: dessa begrepp utgör grunden för det feministiska perspektivet. Det 

är viktigt att utgå från dessa aspekter när det gäller kvinnors förhållande till samhället 

historiskt. Detta innebär också att de tre faktorerna i grunden är besläktade och påverkar 

kvinnors tillhörighet. Om man accepterar detta förhållande går det lättare att förstå 

kvinnornas situation (Hägg & Hägerström 2003). Denna tankegång är något som de 

intervjuade kvinnorna berättar om: hur man delas upp efter etnisk eller kulturell 

bakgrund eller efter hudfärg. Kvinnorna i intervjun säger att det förekommer till viss 

del en uppdelning i samhället för arbetssökande kvinnor och att detta görs utifrån 

utseende och bakgrund.  Fördomar de upplevt med att de bär slöja är att de inte skulle 

prata ”bra” svenska eller att de skulle vara outbildade och inkompetenta. Det indirekta 

bemötandet och negativitet mot slöjbärande indikerar att många av de kvinnor i 

intervjun inte får arbeten som de söker och är kompetenta för (se Khiabany & 

Williamson 2008, Samuelsson, 2005).   

 

Reynolds (1993) och Dominelli (2002) hävdar att den liberala feminismen är en 

individualistisk ideologi som fokuserar på kvinnors rätt till jämställdhet och frihet till 

att bestämma över sina egna handlingar och val i livet. Samtidigt som det finns en 

retorik i det svenska samhället om alla människors lika värde, talar mycket för att det 

existerar ett glapp mellan kvinnor och kvinnor (slöjbärande och icke-slöjbärande). 

Kvinnorna i intervjuerna relaterar sina upplevelser av slöjan med de problem som 

följer: som när de söker arbete och blir dömda på förhand efter deras klädsel. Många 

av kvinnornas uttrycker gemensamt att de både bemöts och behandlas som ”slöjbärande 

kvinnor”, oavsett om de är svenskfödda eller utlandsfödda, många ser ofta bara slöjan 

och inte individen Yngwe (2003) påpekar att en kvinna inte ska behöva bemötas på ett 

negativt sätt eller bli kränkt på grund av att hon bär slöja.  

 

Att vända det negativa   

En aspekt som är tydlig i den här undersökningen i jämförelse med tidigare studier, är 

kvinnornas positiva inställning till att betrakta slöjan som en tillgång. Trots att 

kvinnorna beskriver att de blivit diskriminerade på grund av slöjan, tillexempel av 

arbetsgivare eller genom sarkastiska utlåtanden på gatan, säger de att de inte blir 

berörda av detta. Det är rimligt att den starka självbilden bland kvinnorna har gjort att 

de inte upplever slöjan som avvikande (Body– Gendrot 2007), utan som något normalt, 

vilket i sin tur hjälper dem att inte låta diskrimineringen påverka självuppfattningen 

eller självkänslan. Denna tankegång blev även tydligare, när en av kvinnorna säger att 

hon känner sig trygg i sig själv och om hon accepterar sig själv som hon är kommer 

även omgivningen att göra detsamma. På det sättet kan slöjan användas som en tillgång, 

menar hon. Att slöjan kan vara en tillgång på arbetsmarknaden eftersom man enligt 
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normerna ”sticker ut i mängden”, är också ett exempel på hur fördomar kan vändas till 

något positivt.   

Även om vissa av kvinnorna berättar att de inte ser slöjan som helt begränsande, kan 

den begränsa en från att nå högre upp i karriären. Det viktigaste för samtliga tycks vara 

den individuella tolkningen av slöjan, att ens synsätt spelar en viktig roll i hanteringen 

av de begränsningar som existerar i samhället.  

7. Sammanfattande diskussion 

I den här studien har många av informanterna berättat om upplevelser av diskriminering 

på grund av att de bär slöja. Det negativa bemötandet har varit från olika håll i 

samhället: i skolan, på arbetsplatsen, när de söker arbete, under arbetsintervjuer och vid 

många andra tillfällen. De har berättat om direkta negativa reaktioner på offentliga 

platser, men också om en dold diskriminering som uttryckts i blickar och outtalade 

fördomar av en mer strukturell karaktär på arbetsmarknaden.  Därför ställer sig många 

frågan: varför väcker slöjan starka känslor och reaktioner hos så många i det svenska 

samhället?  

 

I den här studien har det framgått att samtliga kvinnor ser slöjan som en del av dem 

själva, som ett uttryck för identitet och som en markör för ens trosuppfattning.  

Kvinnorna har beskrivit slöjan som en naturlig del av dem, likt en kroppsdel eller ett 

klädesplagg som ger känslan av samhörighet med andra muslimska kvinnor. Slöjan är 

en del av den muslimska klädkoden som visar och förklara utåt att de är praktiserande 

muslimer och ingen av dem kan tänka sig att vara utan slöjan eftersom det för dem 

handlar om ett eget val och en självklarhet.  

 

Jag har visat hur bristande kunskap om Islam och hur förståelse saknas om varför man 

bär slöja, gör att slöjan och dess bärare misstolkas i det svenska samhället. Utifrån 

berättelserna tycks många människor ha en begränsad kunskap kring slöjan, i synnerhet 

att det handlar om ett frivilligt val att bära den. Misstolkningar kring slöjan innebär 

många gånger att slöjbärande kvinnor uppfattas som om de vore ”offer” eller att de 

skulle vara förtryckta. Slöjan görs till något främmande eftersom det saknas kunskap. 

Emellertid har samtliga informanter i den här undersökningen betonat att det faktiskt är 

ett eget ”val”, precis som vilken annan kvinna väljer att exponera/dölja vissa 

kroppsdelar eller bära ett specifikt klädesplagg. Frågan är varför andra kvinnor i 

Sverige har friheten att klä sig som de behagar, medan muslimska kvinnor som gör 

detta och väljer slöjan blir till något problematiskt och gör att de inte blir behandlade 

på lika villkor?  

 

Kvinnornas berättelser illustrerar hur slöjan, eller rättare sagt de fördomar och 

föreställningar som existerar kring slöjan, gör att kvinnorna skiljs ut som ”annorlunda” 

från andra kvinnor i det svenska samhället. Det handlar om att göra skillnad på kvinnor 

och kvinnor, där slöjan föregår dem som enskilda individer och reducerar dem till en 
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homogen kategori. Således existerar ett glapp mellan slöjbärande kvinnor och andra 

kvinnor i samhället som visar på ojämställdhet. Detta har gjort att många berättar om 

en kamp där de ständigt känner att de behöver bevisa sig som individer och motbevisa 

fördomar kring en föreställd inkompetens. Att kvinnorna som bär slöja i den här studien 

har varierande bakgrund och ursprung, samt att de är i olika åldrar visar på att 

muslimska kvinnor inte är en enhetlig kategori.        

 

I jämförelse med tidigare studier har mina informanter bekräftat tidigare 

undersökningar/uttalanden kring diskriminering. Däremot har dessa kvinnor också lyft 

fram en annan aspekt med slöjbärandet, som ger ett positivt ljus till de negativa 

upplevelserna. I berättelserna har det framgått hur slöjan kan ses som en tillgång. De 

har berättat om hur de själva väljer att tolka slöjan som en tillgång utifrån de rådande 

föreställningarna om att slöjan skulle vara ”annorlunda” och detta har gjort att de 

”sticker ut ur mängden” och ger dem en unikhet. Utifrån denna inställning, kan slöjan 

betraktas som en fördelaktig ”unikhet” i en miljö där majoriteten inte bär slöjor. Slöjan 

kan även representera en positiv mångfaldsretorik av olika kulturer i det svenska 

samhället, såsom en av informanterna uttryckte det.    

 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta att det gemensamma med berättelserna är en 

strävan hos dessa kvinnor, att få bli hörd och sedd som en egen individ med en egen 

personlighet, integritet, karaktär, personliga styrkor/svagheter och egenskaper – dock 

inte som en enhetlig kategori utifrån begränsande fördomar.  Som jag tolkar mina 

informanters berättelser är det tydligt att dessa kvinnor känner sig besvikna på 

samhället, eftersom de inte accepteras som individer på lika villkor i samhällets alla 

rum.  

 

Min förhoppning är att vidareforskning kommer göras inom ämnet, med fokus på 

diskriminering mot minoritetsgrupper. Analysen bör göras med förståelse och öppenhet 

för och till andra kulturer, vilka indikatorer som styr mötet mellan den som 

diskrimineras och den som diskriminerar, samt hur det sociala arbetet bör se ut för att 

skapa riktlinjer till att förbättra förhållandena för marginaliserade individer och därmed 

minska diskrimineringen mot minoritetsgrupper. 
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I 

 

Bilaga A: Instruktionsbrev 

 

 

Akademin för hälsa och samhälle 

Organisering och ledning av arbete och välfärd 

Halmstad högskola 

 

Wa aSalam Alaykom systrar, Hej systrar! 

Mitt namn är Kinsi Ali och jag studerar på Halmstad högskola, där jag läser socialt arbete, Jag skulle 

vilja intervjua några av Er. De intervjuer som jag gör är enbart till för forskning och studier. Den C- 

uppsats som jag skriver är en kvalitativ studie om slöjans betydelse för jämlikhet i samhället och på 

arbetsmarknaden för muslimska kvinnor. Mina intervjupersoner skall vara slöjbärande kvinnor. Därtill 

ska de vara arbetssökande eller ha ett arbete. Kvinnorna ska även vara av utländsk bakgrund samt inom 

åldersintervallet 19-43 år. Detta för att uppfånga tankar och reflektioner hos den generation kvinnor som 

är på väg ut i arbetslivet, eller nyss påbörjat sin yrkesbana. Inga namn eller personuppgifter är väsentliga 

för min uppsats och alla kommer att behandlas anonyma. Detta innebär att uppsatsen inte utlämnar några 

uppgifter om deltagarna. Jag har också tystnadsplikt. Jag behöver ditt samtycke från dig som vill delta 

denna intervju och Du har rätt att avbryta intervjun om du känner att frågorna som ställs upplevs som 

jobbiga eller om du inte vill berätta av någon anledning så är det helt okej. Det är Dina villkor som styr 

hur mycket Du vill hjälpa mig med uppsatsen. Uppsatsens avsikt att ge utökad kunskap inom området 

socialt arbete. Ditt bidrag kommer att ha stor betydelse och vara till nytta för forskningen. Det råder stor 

brist på både litteratur och forskning inom detta område och det saknas helt forskning som grundar sig 

på intervjuer. 

Därför vänder jag mig till Er systrar som har erfarenheter och fakta inom detta område och hoppas att 

några av er vill ställa upp på en intervju. Målet är att få bred kunskap om slöjan i det svenska samhället 

inför framtiden, för arbetsgivare och kring frågor som berör bemötande och diskriminering. Min studie 

är helt självständig forskning och Er medverkan och Er erfarenhet har stor betydelse för slöjans betydelse 

i min rapport. Intervjun beräknar jag kommer att ta cirka en timme. Det finns många centrala frågor som 

jag skulle vilja få hjälp med och det är Er erfarenhet, som är viktig för mig och för att kunna utöka min 

förståelse för olika föreställningar om slöjan och slöjbäraren och om diskriminering kan förekomma. 

Wa alaykom asallam warahmatoallah, Med vänlig hälsningar Kinsi. 



 

II 

 

 

Bilaga B: Intervjuguide 

 

Intervjuguiden 

Ålder, civilstatus, utbildning? 

1. Har du ett arbete eller annan sysselsättning? 

2. Vad symboliserar slöjan för dig? 

3. Vad betyder slöjan för dig? 

4. Hur ser omgivningen på ditt val att bära slöja? 

5. Anser du att din slöja är en begränsning eller en tillgång i ditt liv, i samhället och på 

arbetsmarknaden? 

6. Upptäcker du nnågra reaktioner från samhället på din slöja? 

7. Hur skulle du vilja beskriva din identitet, vem är du? 

8. Är slöjan en del av din identitet eller är du samma person utan slöja? 

9. Skulle du vilja ha det arbete som du verkligen önskar ha? Förutom det arbete du måste ta 

för din försörjning. 

10. Är du beredd att lägga av slöjan för att få det arbete som du verkligen vill ha? 

11. Hur ser du på jämlikheten på arbetsmarknaden? 

12. Har slöjan påverkat valet av utbildning/yrke och på vilket sätt? 
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