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Sammanfattning 
 

Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat 

kraftigt.  Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den 

religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. Islams 

ökade närvaro och synlighet i det svenska samhället har oundvikligen lett till att ett 

antal diskussioner och spänningar har uppstått. En de mest aktuella och medialt 

bevakade diskussionerna i detta avseende är frågan om slöjan, eller hijab, som bärs av 

många muslimska kvinnor. En oroande ökning av islamofobi i västvärlden sedan 11e 

september-attacken i USA 2001, vilken i många avseenden förefaller bero på en 

okunskap både vad gäller religion och kultur, skänker extra relevans till studier som 

söker öka kunskaper inom detta område. I synnerhet finns en brist på studier som ägnar 

särskild uppmärksamhet åt kvinnor inom den muslimska minoriteten i västvärlden. 

Händelser under senare år, så som förbjudet av hijab i franska skolor, väcker en mängd 

frågor runt detta så uppenbart värdeladdade klädesplagget som bärs av många 

muslimska kvinnor och hur detta förhåller sig till den förmodade ökade utsattheten hos 

muslimer bosatta i länder med en kristen majoritetsbefolkning. Genom att utgå ifrån 

existerande litteratur på ämnet samt kvalitativa intervjuer belyser denna studie den 

religiösa sedvänjan hos unga muslimska kvinnor bosatta i Sverige att bära slöja. Studien 

ämnar undersöka den kontext i vilken den bärs, vilken innebörd den har för unga 

kvinnor, och vilka eventuella konsekvenser det har i deras liv. Genom en kvalitativ 

forskningsstrategi baserad på intervjuer med åtta unga svenska muslimska kvinnor har 

studien genererat resultat som visar att bärandet av slöja i en svensk kulturell kontext är 

förenat med en mängd svårigheter, men att det också är svårigheter som kan fungera 

som identitetsstärkande. Studien visar att bärandet av slöja i en västerländsk kulturell 

kontext ofta är en kamp i många olika avseenden. Denna kamp förefaller i många fall 

påverka såväl kvinnornas känsla och syn på den egna identiteten som det religiösa 

utövandet. Att praktisera den traditionella sedvänjan att bära slöja ses av många som 

extra viktigt i en sekulär kulturell kontext, som ett sätt att såväl externt som för sig själv 

tydliggöra den religiösa delen av ens identitet.      

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The number of Muslims living in Sweden has, through the last few decades’ 

immigration, increased greatly. This has also led to Islam becoming more visible as part 

of the religious public room in Sweden, a country where the majority population is 

Christian. Islam's increased presence and visibility in Swedish society has inevitably led 

to a number of discussions and tensions. One of the most current and medially guarded 

discussions in this regard is the question of the veil, or scarf, worn by many Muslim 

women. An alarming increase in Islamophobia in the Western world since the 

September 11th attacks in New York, which in many respects seems to be due to a lack 

of knowledge both in terms of religion and culture, gives extra relevance to studies that 

seek to increase knowledge in this area. In particular, there is a lack of studies that give 

special attention to women within the Muslim minority in the western world. Events in 

recent years, such as the hijab ban in French schools, raises a lot of questions around 

this so clearly symbolically loaded garment worn by many Muslim women and how this 

relates to the supposed increased vulnerability of Muslims living in countries with a 

Christian majority population. By starting out in existing literature on the subject and 

using qualitative interviews this study seeks to highlight the religious practice of young 

Muslim women living in Sweden to wear the veil. The study intends to examine the 

context in which it is worn, what meaning it has for young women, and what possible 

consequences it has in their lives. Through a qualitative research strategy based on 

interviews with eight young Swedish Muslim women, the study has generated results 

that show that the wearing of the veil in a Swedish cultural context is associated with a 

variety of difficulties, but that these difficulties can also act as strong identity-builders. 

The study shows that the wearing of the veil in a Western cultural context is often a 

struggle in many different respects. This battle seems to affect both women’s feelings 

and views of one's own identity as a religious exercise. To practice the traditional 

custom of wearing the veil is seen by many as particularly important in a secular 

cultural context, as a way of both externally for and for oneself clarifying the religious 

part of one's identity. 
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1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet börjar med att förklara bakgrunden till denna studie. 

Avslutningsvis kommer en problemdiskussion att presenteras som leder fram till 

studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat 

kraftigt (Migrationsinfo, 2016).  Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig 

som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen 

är sekulärt kristen. Islams ökade närvaro och synlighet i det svenska samhället har 

oundvikligen lett till att ett antal diskussioner och spänningar har uppstått. En de mest 

aktuella och medialt bevakade diskussionerna i detta avseende är frågan om slöjan, eller 

hijab, som bärs av många muslimska kvinnor. Denna fråga har aktualiserats den senaste 

tiden inte minst genom den debatt som blossat upp i Europa till följd av att ett antal 

Franska städer infört ett förbud mot bäranade av klädesplagget burkini (Dearden. L, 

2016).  

 

När religiösa sedvänjor förs in i en ny kulturell kontext anpassas de i många fall 

succesivt till den nya kulturen i takt med att den integreras i samhället, och vissa 

överges helt och hållet. Detta är i synnerhet sant för första och andra generationens 

muslimer från traditionellt islamska samhällen. Vissa av dessa anpassningar gör 

muslimer mer lika majoritetsbefolkningen i det aktuella landet när det kommer till tal, 

klädsel och andra kulturella traditioner. Slöjan har dock kommit att bli en stark och 

kontroversiell visuell symbol för den muslimska minoritetens särskiljande från den 

kristna majoriteten.  Många, men inte alla, muslimer anser det i princip obligatoriskt att 

bära slöja (Williams & Vashi, 2007).  

 

1.2 Problemdiskussion  

En oroande ökning av islamofobi i västvärlden sedan 11e september-attacken i USA 

2001, vilken i många avseenden förefaller bero på en okunskap både vad gäller religion 

och kultur, skänker extra relevans till studier som söker öka kunskaper inom detta 

område. I synnerhet finns en brist på studier som ägnar särskild uppmärksamhet åt 

kvinnor inom den muslimska minoriteten i västvärlden. Händelser under senare år, så 

som förbjudet av burkini i ett antal franska städer (Dearden. L, 2016), väcker en mängd 
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frågor runt detta så uppenbart värdeladdade klädesplagget som bärs av många 

muslimska kvinnor och hur detta förhåller sig till den förmodade ökade utsattheten hos 

muslimer bosatta i länder med en kristen majoritetsbefolkning.   

 

Genom att utgå ifrån existerande litteratur på ämnet samt kvalitativa intervjuer söker 

denna studie belysa den religiösa sedvänjan hos unga muslimska kvinnor bosatta i 

Sverige att bära slöja. Studien ämnar undersöka den kontext i vilken den bärs, vilken 

innebörd den har för unga kvinnor, och vilka eventuella konsekvenser det har i deras 

liv. Intresset ligger i det religiösa livet hos unga muslimska kvinnor i Sverige idag. 

Under sena tonår och tidig 20-årsålder genomgår individen ofta en central fas i sin 

identitetsutveckling. Studien söker undersöka hur utövandet av religiösa sedvänjor 

påverkar denna identitetsutveckling. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att empiriskt kartlägga unga svenska muslimska kvinnors 

uppfattningar runt den religiösa sedvänjan att bära hijab. Vidare söker studien bidra 

med ökad förståelse för hur den kulturella kontexten påverkar individens religiositet, 

både vad gäller självbild och utövande.  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 - Metod: I kapitlet redogörs för de metodval som gjorts i studien. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna för studien.  

 

Kapitel 4 - Empiri: I kapitel fyra presenteras den data som samlats in. 

 

Kapitel 5 - Analys: Detta kapitel innehåller analys av det empiriska materialet, med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser: Kapitlet innehåller studiens slutsatser. 
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2. METOD  

I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts i studien. I kapitlet argumenteras 

först för val av ansats, synsätt och strategi för att sedan gå in på design, 

litteraturstudie, val av deltagare, datainsamlingsmetod och dataanalys för att sedan 

avslutas med en diskussion runt trovärdighet.  

 

2.1 Forskningssyfte och ansats 

Syftet med studien är att empiriskt kartlägga unga svenska muslimska kvinnors 

uppfattningar om den religiösa sedvänjan hijab. Vidare söker studien bidra med ökad 

förståelse för hur den kulturella kontexten påverkar individens religiositet, både vad 

gäller självbild och utövande. Studien genomfördes på individnivå och ämnade fånga 

olika individers uppfattning om hijab. Detta för att i analysarbetet sedan kunna 

identifiera såväl mönster som individuella nyanser, och för att i förlängningen skapa en 

större förståelse för hur den kulturella kontexten påverkan individens religiositet.  

 

Studiens ansats har såväl deduktiva som induktiva inslag. När den empiriska studien 

påbörjades fanns en teoretisk utgångspunkt som hade sin grund i ett antal pelare vilka 

tidigare studier visat vara viktiga i beslutet hos unga kvinnor att bära slöja. Vidare fanns 

också en teoretisk grund som behandlade såväl individens religiositet i en ny kulturell 

kontext som frågor om skapandet av den egna identiteten. Under datainsamlingen 

visade det sig dock att den teoretiska grunden inte fullt ut kunde användas som en mall 

för att förstå det empiriska materialet. Detta, tillsammans med det faktum att få liknande 

studier har gjorts med utgångspunkt i en svensk kontext, gör att studien bör ses som 

delvis av induktiv art. Enligt Bryman och Bell (2005) skapar en deduktiv studie 

kunskap genom att ha sin utgångspunkt i befintliga teorier och i analysarbetet testa 

dessa mot det insamlade empiriska materialet. Vidare beskriver författarna att en 

induktiv studie i stället genererar kunskap genom att dra teoretiska slutsatser baserat på 

en analys av det empiriska materialet, det finns således ingen teoretisk utgångspunkt på 

förhand. I likhet med denna beskrivning har alltså denna studie en ansats med både 

deduktiva och induktiva inslag.  
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2.2 Metodsynsätt 

En utgångspunkt i denna studie var att det är svårt, om inte omöjligt, att förstå ett 

fenomen som involverar människor utan att studera individers uppfattningar om detta 

fenomen. Således utgick studien från en världsuppfattning som innebär att verkligheten 

utgörs av olika individers subjektiva uppfattningar. Detta synsätt benämns ofta som ett 

aktörssynsätt och innebär att författaren utgår ifrån att varje aktör har en uppfattning om 

verkligheten och att det är genom att förstå dessa aktörers uppfattningar som kunskap 

om ett fenomen kan genereras (Arbnor & Bjerke, 2009). Den empiriska studien utgick 

från olika aktörers (unga muslimska kvinnors) uppfattningar kring hijab, där dessa 

uppfattningar analyserades för att sedan kunna dra slutsatser om fenomenet i sig och hur 

det förhåller sig till den aktuella kulturella kontexten. Viktigt i detta sammanhang är att 

lyfta fram att subjektiva uppfattningar i många fall, om inte alltid, är föremål för extern 

påverkan. Denna påverkan kan ligga i såväl individens sociala omgivning som den 

exakta kontext som uppstår vid själva datainsamlingstillfället. När det rör frågor som är 

eller kan vara av känslig natur, vilket är fallet i denna studie, är det extra viktigt att ha 

detta i åtanke. De uppfattningar som förmedlas av de individer som deltagit i studien 

bör ej ses som isolerade från sitt sammanhang, utan i stället som en del av det.    

 

2.3 Forskningsstrategi 

Då denna studie har ett aktörssynsätt som utgångspunkt och ett syfte som söker skapa 

ökad förståelse för fenomenet hijab med olika aktörers individuella uppfattningar som 

utgångspunkt ansågs en kvalitativ forskningsstrategi mest lämplig. Då forskningen inom 

det aktuella området i en svensk kulturell kontext är begränsad och frågorna som var 

tvungna att ställas på många sätt var komplexa och känsliga i sin natur, krävdes det, för 

att få fram relevant empiri, möjligheten att skapa insikt om hijab utifrån specifika 

situationer. En kvalitativ forskningsstrategi utgår från olika aktörers tolkning av den 

sociala verkligheten, och tillhandahåller således de utvalda deltagarnas egna 

uppfattningar om det aktuella ämnet (Bryman & Bell, 2005), varför strategin ansågs 

passade för denna studie.  

 

2.4 Forskningsdesign 

Med studiens syfte som grund utformades forskningsdesignen i form av kvalitativa 

intervjuer. Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig i en vilja att fånga de olika 

aktörernas uppfattningar, vilket ansågs kräva en möjliget att kunna få så detaljerade svar 
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som möjligt och att kunna ställa följdfrågor. Dessa möjligheter ges genom kvalitativa 

intervjuer. Vidare ansågs kvalitativa intervjuer tillhandahålla möjligheten att ha relativt 

fritt flödande samtal med deltagarna. Detta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

fånga det som respektive deltagare anser vara viktigt.  Bryman och Bell (2005) menar 

också att syftet med kvalitativa intervjuer är att lägga en tyngd på deltagarnas egna 

uppfattningar, synsätt och ståndpunkter, vilket är i linje med denna studies syfte.  

 

Fenomenet som undersöks i denna studie studeras vid en specifik tidpunkt, vilket 

innebär att en tvärsnittsdesign tillämpades. En tvärsnittsstudie innebär enligt Sekaran & 

Bougie (2013) att empiri samlas in under en kort period och endast en gång. Detta är i 

enlighet med tillvägagångssättet i denna studie, där endast en intervju hölls med 

respektive deltagare och samtligt empiriskt material samlades in under en period på två 

veckor.  

 

2.5 Litteraturstudie 

Då studiens ansats var delvis deduktiv krävdes en genomgång av tidigare forskning på 

för studien relevanta områden. Denna tidigare forskning skulle fungera som en 

vägledning vid såväl datainsamlingen som vid analysen av det insamlade materialet. 

Studier på ämnet hijab i allmänhet och i relation till en västerländsk kulturell kontext i 

synnerhet var inte särskilt svåra att hitta. Dock hittades inga sådana studier med 

utgångspunkt specifikt i en svensk kontext. För att hitta relevant tidigare forskning 

gjordes därför ett försök att i första hand plocka ut studier utförda i länder med liknande 

kultur som Sverige.  

 

I studien användes vetenskapliga artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna 

inhämtades från Högskolan i Gävles databas som i sin tur är kopplat till en mängd 

digitala journaler inom forskningsvärlden, även Google Scholar användes i en 

begränsad mängd. Sökorden som användes var ”hijab”, ”hijab + identity” och ”hijab + 

culture. När tidigare forskning på området skulle inhämtas gjordes även kedjesökningar 

i referenslistor. Böckerna som används i studien var lånade från Högskolan i Gävles 

bibliotek.  
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2.6 Val av deltagare 

Urvalet för denna studie gjordes ur en population bestående av unga muslimska kvinnor 

som bor och lever i Sverige och bär slöja. De enda kriterierna för urvalet var alltså dessa 

fyra; 

1. Ung kvinna (under 35 år) 

2. Anser sig själv vara muslim 

3. Bär slöja 

4. Pratar svenska eller engelska obehindrat 

För att få kontakt med möjliga deltagare gjordes en mängd olika insatser. Det första som 

gjordes var att kontakta olika organisationer i Gävle-området som på olika sätt arbetar 

med grupper där personer som uppfyller kriterierna för urvalet antogs finnas. Initiala 

besök gjordes också på några av dessa, där ansvariga fick möjligheten att ställa frågor 

om studien innan de förmedlade kontakt med möjliga deltagare. Utöver dessa insatser 

kontaktades också personer vilka har en personlig relation till författaren, som på olika 

sätt antogs kunna förmedla kontakter. Dessa olika insatser genererade till slut ett urval 

som ansågs fullgott för studiens omfattning. Urvalet kan därmed inte ses som 

slumpmässigt, utan snarare som en form av bekvämlighetsurval. Det ska också tilläggas 

att det på vägen till de åtta deltagarna passerade dubbelt så många som tillfrågades men 

som av olika anledningar inte kunde eller ville delta. Detta var någonting som var 

förväntat, i och med att det rör sig om frågor som kan vara känsliga och svåra att prata 

om.  

 

I och med ämnets känsliga natur lyfte flera av deltagarna redan på förhand fram vikten 

av anonymitet, någonting som var förväntat. Detta sågs inte heller som något problem 

var gäller möjligheten att uppfylla studiens syfte. Snarare sågs det som en potentiellt 

problem att namnge deltagarna, då detta ansågs öka risken för ”censurerade” svar.  

 

 

2.7 Datainsamlingsmetod 

Då syftet med studien var att empiriskt kartlägga unga svenska muslimska kvinnors 

uppfattningar runt den religiösa sedvänjan att bära hijab samt söka förstå för hur den 

kulturella kontexten påverkar individens religiositet lades stor vikt vid datainsamlingen. 

Detta innebar en strävan att vara så öppna som möjligt för att låta deltagarna själva 

styrka samtalet i stor utsträckning, men att ändå vara förberedd med ett antal 
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formulerade frågor att ”hänga upp” samtalet på. Dessa frågor utformades i en 

intervjuguide med ett antal öppna frågor (se bilaga 1), vilket är vanligt förekommande 

vid semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjumetoden ansågs bäst 

lämpad i detta fall, då det viktigaste var att få fram varje enskild deltagares egna 

uppfattningar, åsikter och känslor. Detta krävde att de kunde prata relativt fritt kring det 

aktuella ämnet och inte vara styrda av alltför strikt formulerade frågor. Vidare fanns en 

förväntan att olika frågor skulle komma att bli mer eller mindre relevanta för olika 

deltagare, varför alla frågor inte ställdes till alla. De olika intervjuernas utveckling fick 

helt enkelt styra vilka frågor som kändes lämpliga och relevanta. Intervjuguiden 

skickades inte ut till respondenterna på förhand, vilket inte heller begärdes av någon. 

Detta var ett medvetet val, då det ansågs finnas en större chans till ärliga och spontana 

svar om frågorna inte hade studerats på förhand av deltagarna. Samtliga deltagare fick 

dock på förhand information om vad studien handlar om och övergripande vad som 

skulle komma att diskuteras under intervjuerna.  

 

Intervjuguiden utformades med den teoretiska referensramen i åtanke i syfte att försöka 

skapa en teoretisk koppling mellan det empiriska materialet och studiens teoretiska 

utgångspunkter. Vidare fanns också en vilja att fånga upp olika nyanser i det empiriska 

materialet, vilket också fanns i åtanke vid utformandet av intervjuguiden. Det ansågs 

också viktigt att tänka på hur frågorna formulerades, dels med tanke på att hålla 

frågorna så öppna som möjligt och dels med tanke på att inte väva in egna förutfattade 

meningar i frågorna. I nästan samtliga intervjuer visade det sig att intervjuguiden inte 

kom att spela särskilt stor roll, då alla deltagarna hade mycket att säga kring detta ämne 

och samtalen flöt på fritt utan någon omfattande användning av intervjuguiden. Den 

fungerade snarare som ett stöd att vända sig till då och då för att säkerställa att alla 

relevanta frågor täcktes in.  

 

Samtliga de åtta intervjuerna genomfördes öga mot öga med författaren och respektive 

deltagare som enda personer i rummet. Det bedömdes som viktigt att intervjuerna 

genomfördes på detta sätt, då frågorna var av känslig art och behovet av att skapa 

personligt förtroende mellan deltagarna och intervjuaren ansågs stort. Den extra tid som 

detta innebar jämfört med till exempel telefonintervjuer bedömdes vara värd besväret. 

Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter. För att säkerställa tillförlitligheten i 

materialet spelades samtliga intervjuer in via en inspelningsfunktion i intervjuarens 
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mobiltelefon. Materialet från varje intervju transkriberades sedan för att lättare kunna få 

en överblick och genomföra en analys.   

 

 

2.8 Dataanalys 

När datainsamling och transkribering av materialet var klart påbörjades en analys av det 

empiriska materialet. Det första som gjordes var då att försöka sortera och strukturera 

upp materialet så att det lättare kunde överblickas. Denna process påbörjades genom att 

det transkriberade materialet gicks igenom i ett försök att finna såväl mönster som 

nyanser, detta med studiens teoretiska bas som utgångspunkt. De mönster och nyanser 

som kunde identifieras ledde sedan till att ett antal ”rubriker” kunde formuleras, under 

vilka materialet sedan kunde sorteras in.  

 

Dataanalysen skedde utöver det som beskrivs ovan också delvis parallellt med 

datainsamlingen, detta då studiens teoretiska grund hela tiden fanns i bakhuvudet när 

intervjuerna genomfördes. I vissa av intervjuerna dök frågor upp som inte direkt fanns 

formulerade i intervjuguiden, men som med tanke på den teoretiska referensramen 

tedde sig relevanta. Detta tillvägagångssätt rekommenderas också av Bryman och Bell 

(2005) som menar att kontinuerlig analys hjälper forskaren att uppmärksamma olika 

teman som kan användas i såväl analysarbetet som vid de återstående intervjuerna. 

Exempel på detta är att efter varje intervju så har en snabb och översiktlig analys gjorts 

av vad som sagts och viktiga punkter har skrivits ner i ett separat dokument. Detta 

dokument har sedan funnits med genom hela datainsamlingsfasen, och givetvis också 

varit central i analysarbetet. Dokumentet har varit centralt då det under och direkt efter 

varje intervju har uppstått tankar och reflektioner som hade riskerat att delvis gå 

förlorade om de inte skrevs ner direkt. Vidare ansågs det viktigt att fånga varje 

deltagarens individuella uppfattning kring ämnet, varför det ansågs relevant att direkt 

efter varje intervju fånga reflektioner kopplade till den specifika intervjun.  

 

 

2.9 Trovärdighet 

Trovärdighet innefattar fyra underbegrepp, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt styrka och bekräfta (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och 

Bell, 2005). Tillförlitlighet handlar om att säkerhetsställa att forskningen bedrivits efter 
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de regler som finns och att personerna som deltar i studien får ta del av det slutgiltiga 

resultatet för att bekräfta att forskarna har uppfattat dem på rätt sätt (ibid). För att styrka 

tillförlitligheten i denna studie har det transkriberade empiriska materialet efter 

bearbetning skickats ut till respektive deltagare för godkännande. Detta för att se till att 

båda parterna var överens om att empirin framställts på ett rättvisande sätt.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att bristen på relevant tidigare forskning att utgå ifrån är 

ett återkommande inslag i kvalitativ forskning eftersom syftet är att beskriva en social 

situation som kan variera mycket över tid och rum. Detta innebär att kvalitativ 

forskning tenderar att bli mer djupgående än bred. Genom djupgående beskrivningar av 

de metodval som gjorts så kan studien bygga upp en databas med vars hjälp andra 

forskare kan bedöma överförbarheten till en annan miljö (Guba & Lincoln, 1985 och 

1994 i Bryman och Bell, 2005). I enlighet med detta har det funnits en avsikt att så 

tydligt som möjligt beskriva hur denna studie har genomförts och vad orsaken till de 

olika valen har varit.  

 

Genom att tydligt beskriva hur studien har genomförts ökar också studiens pålitlighet. 

Pålitlighet innebär att författaren skapar en fullständig och tillgänglig bild av alla faser i 

forskningsprocessen (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och Bell, 2005). Sedan 

kan kollegor fungera som granskare och då hjälpa till att bedöma pålitligheten i 

materialet (ibid), vilket i detta fall sker genom att andra studenter bedömer studien 

genom opponering på ett slutseminarium.  

 

Att styrka och bekräfta en studie handlar om att inse att det inte finns en helt objektiv 

bild i samhällsvetenskapligt forskning men att forskarna ändå har agerat i god tro 

gällande val och metodtillvägagångsätt (Guba & Lincoln, 1985 och 1994 i Bryman och 

Bell, 2005). I denna studie har detta varit centralt, då förutfattade meningar kring ämnet 

har funnits. Det har inneburit att extra vikt har lagts vid att försöka hantera personliga 

värderingar och erfarenheter för att dessa inte skulle påverka någon fas i studiens 

genomförande. Extra viktigt ansågs detta vara vid själva datainsamlingen, då det var 

centralt att se till att deltagarna själva förde samtalet framåt och att de så lite som 

möjligt blev påverkade av intervjuarens åsikter och uppfattningar kring de frågor som 

behandlades.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för den 

empiriska datainsamlingen och analysen.  

 

3.1 Slöjan, religion och kultur 

Ordet hijab härstammar från det arabiska ordet Hajaba, som betyder att hindra från att 

se, vilket refererar till en bredare definition av begreppen privatliv och moral (Aslam 

2011). Vissa muslimer ser slöjan som en väsentlig del av den klädkod för kvinnor som 

finns föreskriven i koranen, medan andra inte ser det som någonting nödvändigt för 

islam utan snarare en kulturell sedvänja (Ghuman & Ryan 2013). Heath (2008) samlar i 

sin antologi berättelser från ett antal kvinnor som på olika sätt reflekterar kring slöjan 

och dess innebörd. I boken lyfts bland annat fram den religiösa aspekten, som onekligen 

är en central fråga i sammanhanget.  

 

3.2 Hijab kontra den ”västerländska kulturen” 

Kultur kan definieras som ett system av värderingar och sedvänjor med skuggade kanter 

(Banton, 1970). Banton menar vidare att i takt med att individer accepterar att 

omgivningen förändras så förändrar de också sina egna förhållningssätt. Jämlikhet är en 

central värdegrund i den västerländska kulturen, ofta uttryckt genom begreppet ”lika 

rättigheter”. Detta begrepp innehåller många dimensioner, särskilt centralt i detta 

sammanhang är dock dimensionen som handlar om vikten av att behandla alla lika. En 

stor del av detta handlar om jämställdhet mellan könen och att kvinnor och män ska ha 

lika möjligheter och behandlas på samma sätt. Skillnader mellan könen har vidare blivit 

en symbol som ojämställdhet. Givet detta är det inte så konstigt att slöjan, som bärs av 

kvinnor men inte av män, i en kulturell kontext som ser skillnader mellan könen som ett 

tecken på ojämställdhet, är en kontroversiell symbol. Det ska också tilläggas att 

västerländsk medias rapportering om kvinnoförtryck i islams namn, till exempel 

historier om att kvinnor inte får köra bil i Saudi Arabien eller hur ISIS håller kvinnor 

som slavar, är och har varit relativt omfattande (Williams, R. H. & Vashi, G, 2007). 

Från detta perspektiv är det svårt för många icke-muslimska svenskar att förstå varför 

individer som är födda i Sverige ändå väljer att bära slöja.  

 

Den muslimska gruppens möte med rådande västerländska uppfattningar om islams 

patriarkala förtryck av kvinnor föregår muslimernas utvandring till Europa och 
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Nordamerika. Noggrant formade stereotyper var under hundratals år centrala för västs 

definition av sig självt som överlägsen de islamska ”andra” (Daniel 1993). Fokus hos 

koloniala härskare var inte jämställdhet mellan könen eller kvinnlig frigörelse. Snarare 

handlade deras högljudda fördömande av slöjan om ett sätt att nedvärdera befolkningen 

i de erövrade områdena, vilket legitimerade ockupationen av deras land och utnyttjandet 

av deras resurser. Den koloniala synen på slöjan adopterades sedan av personer i de 

övre samhällsklasserna i arab-länderna som gynnades av ockupationen (Ahmed 1992). 

Slöjan blev en viktig komponent i moderniseringen under den första delen av 1900-

talet. Flera av förespråkarna för kvinnlig frigörelse i arab-världen såg slöjan som både 

symptomet och orsaken till bakåtsträvandet i den muslimska världen (Haddad 2007). 

Som ett motangrepp försvarande både Muslimska Brödraskapet och vissa 

nationalistiska grupper slöjan antingen genom argumentet att det var ett av guds budord, 

eller genom att påtala dess signifikans som en traditionell sedvänja (Haddad 1998). Den 

”prototyp” av den muslimska kvinnan som har skapats i väst uppfanns för att passa in i 

de egna intressena, precis som motsvarande prototyper skapades inom den muslimska 

världen (Ahmed 1992). 

 

Sedan 11e september-attackerna i USA 2001 har västerländsk media väsentligen utökat 

sin rapportering om situationen för muslimska kvinnor världen över. Den västerländska 

publiken har fått se och höra skräckhistorier om hur muslimska kvinnor behandlas. Den 

massiva rapporteringen kring talibanernas behandling av kvinnor har gjort många i väst 

upprörda över hur muslimska män behandlar sina kvinnor (Haddad 2007).  Haddad 

(2007) menar att det stora västerländska ”intresset” för slöjan har uppfattats av många 

muslimer som en återkomst av det hundratals år gamla försöket att frigöra muslimska 

kvinnor från islam. I efterspelen av 11e september-attackerna växte sig nya röster starka 

som argumenterade för vikten av att ”civilisera” de muslimska kvinnorna. Under 

hundratals år har muslimer och ”västerlänningar” deltagit i ändlösa debatter kring 

huruvida slöjan bör ses som någonting ont eller om den bör försvaras. För varje kritisk 

fråga som väckts i väst har ett motargument kommit från den muslimska världen. Ett 

centralt argument från den västerländska sidan är vikten av att upprätthålla den 

kvinnliga frigörelsen, och att slöjan då skulle stå i vägen för detta. Å andra sidan finns 

argument från andra sidan som menar att västerländska normer förnedrar kvinnan 

genom att behandla dem som sexobjekt och att islam har frigjort kvinnan och höjt 

hennes status (ibid).       
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Forskare som Davidman (1991) och Griffith (1998) har undersökt varför vissa 

amerikansk-födda kvinnor som förefaller vara progressiva och högpresterande väljer att 

frivilligt bekänna sig till religioner som värnar om att bibehålla traditionella könsroller. 

Givet att de flesta högutbildade medelklasskvinnor generellt sett identifierar sig med en 

modernistisk social och kulturell världsbild, ansågs attraktionen till traditionalistisk 

religion intressant att undersöka. En studie gjord av Lawless (1983) uppvisar resultat 

som indikerar att svaret på denna fråga ligger i det faktum att kvinnor, särskilt i 

arbetarklassen, ser sig själva som delar i en värld där män styr alla viktiga sociala 

institutioner. En institution i denna mansdominerade värld där kvinnor känner att de har 

någon form av makt och autonomi är religionen. Religiösa organisationer blir relativt 

fria platser för kvinnor. Även om män styr de högsta positionerna och det finns en 

mängd restriktioner för kvinnligt deltagande så styr kvinnor själva många delar av 

religiösa institutioner och dessa blir på så sätt sfärer för kvinnlig egenmakt och 

systerskap.    

 

Williams & Vashis (2007) studie visar att frågor runt slöjan, vad den betyder och vilka 

konsekvenser bärandet innebär för individen är ytterst centrala hos unga muslimska 

kvinnor bosatta i länder med en kristen majoritetsbefolkning. Studien visar vidare att 

slöjan är en symbol som för med sig en mängd frågor för unga muslimer som är mitt i 

processen att konstruera en västerländskt anpassad version av islam. Williams & Vashis 

(2007) studie visar vidare att ett sätt man hanterar spänningen mellan islam och den 

”västerländska kulturen” är att skala bort sedvänjor man anser allt för konservativa men 

argumentet att dessa är ”kulturella” snarare än ”religiöst betingade” och således kan 

man fortsätta att vara religionen sann.  

 

Garrod och Kilkenny (2014) presenterar ett antal berättelser från unga amerikanska 

muslimer som lyfter fram olika aspekter av att leva som muslim i en västerländsk 

kultur, aspekter som bland annat rör vid frågor om identitet, kulturella normer, 

majoritetskulturens ofta förekommande okunskap om minoritetskulturer och dilemmat 

runt hijaben. En av berättelserna i boken kommer från en ung somalisk-amerikansk 

kvinna vid namn Zahra. Hon berättar om de svårigheter hennes familj mötte när de kom 

från Somalia, där de tillhört det övre skiktet av samhället, till USA, där de plötsligt 

tillhörde en såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt marginaliserad grupp. Zahra 

berättar vidare att efter att hennes familj stött på många hinder och blivit utsatta för 

omfattande stigmatisering, i synnerhet i efterspelet av 11e september, så valde hon att 
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börja bära hijab som ett sätt att visa och styrka sin muslimska identitet. En annan 

historia kommer från Arif Khan, en ung bengalisk muslim. Han lyfter i sin berättelse 

fram att hans föräldrar blivit mindre och mindre ”hårda” med att bibehålla 

ursprungslandets kultur ju längre tiden gått, och att hans lillebror som fötts i USA inte 

allt har samma tryck på sig att bibehålla gamla traditioner.  

 

Under 1970-talet kom nya röster fram som började ifrågasätta västerländska stereotyper 

kring muslimska kvinnor. Dessa röster kom från amerikanska muslimska kvinnor som 

började utmana inte bara de faktamässiga grunderna för vissa av de argument som 

framförts utan också motiven bakom dessa arguments framförande. Pionjärerna i detta 

sammanhang var främst kvinnor med ursprung från urbana områden i Arab-länderna, 

många av vilka hade utbildats på amerikanska universitet (Williams & Vashi, 2007).  

  

Syed och Pio (2010) menar i sin studie att bärandet av hijab utgör en signifikant barriär 

för muslimska kvinnor i väst när det kommer till möjligheterna att få arbete. Studien 

visar också att kvinnor som bär hijab löper en ökad risk att utsättas för diskriminering 

på arbetsplatsen.   

 

 

3.3 Identitet 

Kvinnor som är i sena tonåren till tidiga 20-årsåldern är generellt sett i en period i sitt 

liv då frågor runt kärlek, romantik och sex börjar vara framträdande, detta oavsett 

kulturell bakgrund. Avståndet mellan värderingar och förhållningssätt hos första 

generationens invandrare från muslimska länder och det vedertagna synsättet i 

majoritetskulturen är otroligt stort. Som ett resultat av detta förefaller det vara en svår 

fråga att balansera för andra generationens unga muslimer (Williams, R. H. & Vashi, G, 

2007). Seikaly (1998:182) säger ”slöjan har en religiös innebörd, men det är även en 

social symbol; kvinnor har kommit att använda den för att uppfylla andra behov än 

religiösa”. Enligt Haddad (2007) används slöjan i stor utsträckning av unga muslimska 

kvinnor som ett sätt att tydligt signalera sin muslimska tillhörighet. Någonting som 

Haddad i sin studie argumenterar för har blivit viktigare för många unga muslimer 

sedan 11e september och den utsatthet för många västerländska muslimer som följde. 

Studien visar vidare att slöjan har kommit att bli en symbol för stolthet över sin 

härkomst bland unga muslimer.  

 



 

 14 

Muslimska kvinnor som bär slöja ses i vissa fall som en homogen grupp, det är dock 

viktigt att komma ihåg att gruppen utgörs av individer med individuella motiv till varför 

man praktiserar denna religiösa tradition (Body-Gendrot, 2007). Gaspard och 

Khosrokhavar (1995) genomförde i sin studie en enkätundersökning där 100 muslimska 

kvinnor svarade på frågor som behandlade deras val att bära slöja, vilken visade en stor 

variation i anledningar till bärandet. Författarna kunde urskilja fyra huvudsakliga 

grupper; 1) de som bär slöja på grund av tradition (mamma, mormor och så vidare har 

alltid gjort det), 2) de som vill undvika konflikt inom en familj som förväntar sig att 

dottern ska upprätthålla familjens heder, 3) de som bär slöja för att undvika närmanden 

från män, och 4) de som bär slöja som en form av revolt mot majoritetssamhället.  

 

Hall diskuterar identitetsbegreppet på följande sätt:”…/the fact that we are all made of 

multiple social identities and not of a single one. We are formed out of diverse 

categories and diverse conflicts the goal of which is to locate us socially according to 

multiple positions of exclusion and subordination which do not operate in us in the 

same manner” (Hall 1991:48).  
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4. EMPIRI 

Detta kapitel innehåller en presentation av det insamlade empiriska materialet.  

 

4.1 Kort om deltagarna 

Nedan följer en kort beskrivning av var och en av de åtta personer som deltagit i 

studien. Samtliga är unga muslimska kvinnor bosatta i Sverige.  

 

Namn (samtliga namn är 

fiktiva) 

Kort beskrivning 

Mariam 29 år. Jobbar på kontor. Kom till 

Sverige som barn från land i 

Mellanöstern. 

Jada 27 år. Universitetsstuderande. Kom 

till Sverige som barn från land i 

Mellanöstern. 

Sadira 25 år. Jobbar i butik. Född i 

Sverige, föräldrar har rötter i 

Nordafrika. 

Noor 29 år. Jobbar på kontor. Kom till 

Sverige som barn från land i Asien. 

Hadiyah 25 år. Universitetsstuderande. Född 

i Sverige, föräldrar har rötter 

Mellanöstern. 

Amal 30 år. Lärare. Kom till Sverige som 

ungdom från land i Mellanöstern. 

Zaida 18 år. Gymnasiestuderande. Född i 

Sverige, föräldrar har rötter i 

Asien. 

Leyla 30 år. Arbetssökande. Kom till 

Sverige som ungdom från land i 

Mellanöstern.  

Tabell 1 
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4.2 Teman 

I det emiriska materialet har kunnat urskiljas ett antal teman vilka respondenternas svar 

och resonemang kan sorteras kring. Nedan presenteras dessa och respondenternas svar 

och berättelser återges.  

 

4.2.1 Socialt tryck  

Någonting som framkommit i några av intervjuerna är att olika former av press från 

omgivningen i viss mån kan påverka beslutet att bära hijab. Flera av kvinnorna som har 

intervjuats har rötter i starkt traditionella kulturer, och några av dessa angav att ett tryck 

hemifrån har funnits och att det ses som en självklarhet att bära slöja även när man bor i 

Sverige. Jada beskriver till exempel hur hon ständigt fick förhandla med sin familj kring 

sitt eget utseende och hur hon klädde sig. Särskilt stor press upplevde hon från sin äldre 

bror: 

 

”Min bror är väldigt religiös, innan jag började bära hijab frågade han mig hela tiden; 

när ska du börja täcka håret? Han började också tjata på min mamma så att hon skulle 

säga till mig. Jag ville själv |börja bära hijab| men hade jag inte velat det hade det nog 

blivit jobbigt hemma.”  

   

 

Vidare menade flera respondenter att sedvänjan att täcka sig var en central och naturlig 

del av livet i deras sociala omgivning. Att inte bära hijab var för flera av respondenterna 

aldrig ett reellt alternativ. Noor berättar: 

 

”Alla kvinnor i min släkt bär hijab, och jag och alla andra flickor i min ålder visste 

redan när vi var små att det skulle vi också göra. Vi tänkte aldrig på varför och vi 

förstod det nog inte heller. Men när det började vara dags för mig att ta på mig slöjan 

visade min pappa mig en massa verser från koranen som säger hur viktigt det är.” 

 

 

4.2.2 Religiös övertygelse och moral 

Någonting som tydligt framkom i intervjuerna var ett stort fokus på religiösa 

anledningar till att man tagit beslutet att börja bära hijab. Samtliga kvinnor som 

intervjuades var eniga om att det är en obligatorisk del av att vara en troende muslimsk 
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kvinna att bära hijab. Flera av respondenterna menade också att de kände en stark 

religiös koppling till hijaben som var otroligt viktig för dem i den kamp de upplevde att 

de mötte i och med bärandet. Det framkom också att den egna religiösiteten ofta kom 

före olika typer av extern press när det kom till bärandet av hijab, Sadira berättar: 

 

”Det var inte ett lätt beslut för mig att börja täcka mig. Men beslutet kom inifrån mig 

själv, jag ser det som en form av religiös mognad. Jag vill göra rätt inför Gud. Det var 

ingen som pressade mig till att göra det.” 

 

Också Hadiyah berättade om den egna religiösa övertygelsens roll i beslutet att bära 

slöja: 

 

”Jag kommer från en familj där det inte anses som så viktigt att bära slöja. Jag hade 

ingen press på mig hemifrån om man säger så. Men jag är en troende muslim och jag 

anser själv att det är en viktig del |att bära hijab|. Jag tycker också att jag har ett 

ansvar som muslim i Sverige att visa vem jag är, vara stolt över det och försöka 

motverka negativa fördomar”. 

 

Moral och anständighet var två centrala teman som också framträdde i det empiriska 

materalet.  Flera av respondenterna lyfte fram vikten av att bibehålla en hög moral och 

att alltid tänka på hur man för sig i olika sociala sammanhang, varav klädseln sågs som 

en viktig del. Några av respondentera lyfte också fram att de såg det som en del av deras 

religiösa plikt att representera islam, och därför såg de det som extra viktigt att bete sig 

moraliskt riktigt i alla sammanhang och avseenden. Amal berättade om hur bärandet av 

hijab har påverkat hennes beteende: 

  

”Hijaben påverkar mitt beteende. Den påverkar hur jag för mig bland andra 

människor. Det känns som att jag representerar islam och därför känner jag att jag 

hela tiden vill göra det bästa jag kan. Jag får inte göra någonting fel för då känns det 

som att jag drar med mig hela min religion och kultur. Det finns nog med människor 

som ger en dålig bild av islam, jag vill inte vara en jag också.” 

 

Flera av respondenterna betonade också hur viktig kvinnans klädsel är för hennes status 

i sin sociala omgivning och för hennes möjlighet att upprätthålla en god moralisk 

karaktär. Det lyftes också fram vikten av att börja bära hijab inte bara som ett sätt att 
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visa upp anständighet och moral, utan också som en sätt att visa att man ställer sig 

bakom vissa specifika ideal. 

 

 

4.2.4 Hijab kontra ”den västerländska kulturen” 

Många av de unga respondenterna lyfte fram svårigheter att passa in i det svenska 

samhället redan innan man började bära slöja, eftersom att klasskompisar och liknande 

ändå visste att de var muslimer. När de väl började bära hijab upplevde samtliga av 

respondenterna att det blev än svårare att passa in och de kände att avståndet till deras 

icke-muslimska vänner blev större. Trots detta menade flera av respondenterna att de 

fann tröst i vetskapen om att de kommer att bli belönade av gud. Hadiyah berättar om 

hur hon upplevt utanförskap under sin skoltid i Sverige: 

 

”När jag gick på högstadiet och vi skulle ha idrott ville jag behålla min hijab på under 

lektionerna, och det blev en stor grej på skolan. Många trodde att det skulle stå i vägen 

för undervisningen och att jag inte skulle kunna lära mig lika mycket som de andra.  På 

simningen kunde jag inte delta alls, och jag upplevde att många blev väldigt arga på 

mig över det. Jag kände att både lärare och klasskompisar tyckte att jag var konstig och 

jobbig.” 

 

 

Flera av kvinnorna berättade också om situationer då de blivit utsatta för olika typer av 

diskriminering på grund av att de bär hijab. Några lyfte också fram rent hotfulla 

situationer som de utsatts för på grund av sin religiösa tillhörighet, vilken tydliggörs 

genom bärandet av hijab:  

 

”Jag känner mig inte säker när jag går ute ensam, på grund av att jag bär hijab. Jag 

tycker att jag får många blickar som ofta inte är så särskilt snälla.”//Noor 

 

Flera respondenter pratade också om hur de tycker att det har blivit ännu svårare efter 

de senaste årens olika förbud och debatter kring täckande klädsel som har pågått i olika 

länder runt om i västvärlden:  
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”Jag känner mig ännu mer utsatt nu än jag gjorde för några år sedan. Det känns som 

att vart man än går så är det alltid någon som tittar på en med en liten misstänksamhet 

i blicken.” //Mariam 

 

  

Flera av de historier som respondenterna berättar lyfter fram de rasistiska fördomar de 

utsätts för på grund av sina val att bära hijab. Även om flera av respondenterna också 

lyfter fram många positiva erfarenheter där de blivit bemötta med respekt så nämner 

samtliga respondenter att de i något avseende känner sig lägre värderade i samhället än 

icke-muslimska medborgare. Amal, som är lärare, berättar om en situation där hon 

utsatts för negativa fördomar från en lärar-kollega: 

 

”Jag har stött på fördomar och diskriminering många gånger, inte minst i mitt jobb. 

Jag är lärare i kemi och biologi, men en gång var jag tvungen att hoppa in och 

vikariera för en lärare i samhällskunskap. En annan lärarkollega kom då fram till mig 

och sa; jaha, ska du undervisa i samhällskunskap? Hur ska du kunna göra det, du är ju 

inte ens härifrån? Jag blev faktiskt helt chockad av den kommentaren. Det var ju ändå 

en lärare som sa så!” 

 

Också Zaida berättar om hur hon upplevt att hennes mamma, som är läkare, har fått 

möta diskriminering och negativa fördomar i sitt arbete: 

 

”Jag började bära hijab för att min mamma gjorde det. Det var svårt för henne för att 

hon jobbar som läkare på sjukhuset. Jag har sett många gånger att hon har blivit dåligt 

behandlad på grund av att han bär hijab. Flera gånger har patienter vägrat att ha 

henne som läkare på grund av det. Jag har också sett själv hur folk har sagt rasistiska 

saker rätt till henne. Det är tufft att se det.” 

 

När frågan om jämställdhet dök upp var det flera av respondenterna som gav uttryck för 

en viss uppgivenhet kring det faktum att många i den kristna majoriteten förefaller tro 

att det finns ett obligatoriskt likhetstecken mellan att bära hijab och att vara förtryckt, 

Noor säger så här kring detta: 

 

”Det är jobbigt att veta att många man möter på gatan tror att jag blir tvingad till att 

bära hijab. Ibland har jag lust att stanna varje person jag möter och förklara varför jag 



 

 20 

bär den. Men det kan jag ju inte. Men det är väldigt frustrerande, och ibland funderar 

jag på att bara sluta bära hijab av den anledningen. ” 

 

Också Hadiyah uttryckte en frustration över detta: 

 

”Det är som ett slag i ansiktet, att så många man möter tror att man inte har någon 

egen vilja. De ser en som svag. Det är som att de tror att jag som kvinna inte kan ha en 

tro som är viktig för mig, utan att det måste vara en man som har bestämt vad som är 

viktigt. Jag har gjort ett helt eget val |i att bära hijab|. Det är så frustrerande att man i 

ett land som Sverige ska behöva försvara det och om och om igen förklara att man valt 

det helt själv, och då se tvivlet i folks ögon.” 

 

4.2.5 Identitet 

Frågan om identitet och hur bärandet av hijab relaterar till detta var någonting som 

diskuterades med samtliga respondenter. Det visade sig att detta var en fråga som 

respondenterna alla hade funderat en hel del kring. Mariam sa till exempel: 

 

”Jag funderar mycket kring vem jag är, vad jag vill göra med mitt liv och inte minst hur 

jag ska göra rätt för med tanke på min religion, min kultur och min familj.” 

 

Många av respondenterna lyfte fram att hijaben var av stor vikt för dem i skapandet av 

den egna identiteten, både inom som själv men också som en signal mot omvärlden. En 

av respondenterna, Leyla, som flyttade från ett muslimskt land som vuxen, berättade till 

exempel att hon började bära hijab först när hon kom till Sverige. Detta för att hon 

kände ett starkt behov av att identifiera sig själv som muslim. Flera andra menade också 

att det kändes viktigt för dem att världen runtomkring såg dem som muslimska kvinnor 

och att detta var mycket centralt för deras identitet.  Flera respondenter lyfte också fram 

att de svårigheter de stött på i och med bärandet av hijab också har gjort dem starkare 

och ännu mer säkra på vilka de är och vad som är viktigt för dem: 

  

”Man får blickar och folk glor men man vänjer sig. Nu känner jag att hijaben är som en 

säkerhet. Det känns som att jag blir starkare som kvinna av den. Men i början när jag 

hade den på mig kände jag tvärtom. Det var en kamp varje dag, men det har gjort mig 

starkare i slutet”. //Jada 
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”Innan jag började bära hijab hade jag dåligt självförtroende. Efter att ha börjat bära 

hijab började jag tycka bättre om mig själv. Jag började förstå mina plikter som muslim 

och vad jag kan tillföra. Innan jag började bära hijab var jag väldigt blyg, men nu 

känner jag mig mer självsäker”. //Hadiyah 

 

Samtidigt som det framkom tydligt ur det empiriska materialet att det var viktigt för 

respondenterna att tydliggöra sin muslimska identitet, så lyfte samtliga respondenter 

också fram vikten av den svenska identiteten. Respondenterna såg inte sig själva som 

varken bara muslimer eller svenskar, utan som svenska muslimer. Detta betonade flera 

av respondenterna som extra viktigt. Trots att dessa kvinnor inte har samma religiösa 

tillhörighet som majoritetsbefolkningen så lyfte de fram att de i allra högsta grad ser sig 

själva som svenskar.  
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5. ANALYS  

Detta kapitel innehåller analysen av det empiriska materialet. Detta kopplas direkt till 

tidigare forskning inom det aktuella området.  

 

5.1 Socialt tryck 

Efter att ha tagit del av till exempel studien som genomfördes av Gaspard och 

Khosrokhavar (1995), så fanns en på förhand konstruerad uppfattning kring att det 

sociala trycket är utgör en signifikant faktor i unga kvinnors beslut att börja bära slöja. 

Till detta adderades också egna förutfattade meningar sedan längre tillbaka. Mötena och 

diskussionerna med de kvinnor som deltagit i studien visar dock att detta, åtminstone 

för dem, inte verkar ha varit särskilt avgörande. Flera av de intervjuade kvinnorna tog 

inte ens upp detta till diskussion, vilket tedde sig relativt anmärkningsvärt med tanke på 

de förutfattade meningar som fanns i grunden när studien inleddes. Det går givetvis inte 

att dra några generella slutsatser om hela gruppen svenska muslimska kvinnor utifrån 

det empiriska underlaget som denne studie har genererat, det är dock relevant att lyfta 

fram denna avvikelse från förväntningarna. Det förefaller finnas en populär uppfattning, 

både inom forskningsvärlden och i samhället i allmänhet, att press från släktningar och 

den religiösa gruppen är otroligt stark och obarmhärtig inom den muslimska gruppen. 

Denna uppfattning bidrar också till den bild, som flera av respondenterna fått erfara 

många gånger om, att muslimska kvinnor är förtryckta av de patriarkala strukturerna 

inom den muslimska kulturen.  

 

5.2  Religiös övertygelse och moral 

Likt det som Ghuman & Ryan (2013) och Heath (2008) lyfter fram så förefaller religiös 

övertygelse hos kvinnorna själva spela en stor roll i beslutet att bära slöja. Det empiriska 

materialet i denna studie visar att detta förefaller vara det starkaste skälet för de 

intervjuade kvinnorna, och det som också gör att de trots många hinder väljer att 

fortsätta att bära slöja.  

 

I kontrast till det som Lawless (1983) kom fram till i sin studie om att kvinnor som 

lever moderna liv i sekulära samhällen väljer att bekänna sig till traditionella religioner 

för att de ser det som en form av frizon från ett annat mansdominerat samhälle så lyser 

diskussionen om männens ställning med sin frånvaro i det empiriska materialet i denna 

studie. De gånger det ens kom på tal vad männen inom den egna familjen eller religiösa 
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gruppen tycker om saker och ting var lätträknade. I stället visar det empiriska materialet 

att frågan om att bära slöja förefaller vara en i många avseenden intern diskussion inom 

kvinnan själv. Även om vissa av de intervjuade kvinnorna berättade om olika former av 

social press så gav de ändå uttryck för att detta inte var centralt för dem i deras beslut. 

Kvinnornas religiösitet verkar i alla fall inte vara någon form av reaktion på eller flykt 

från ett samhälle där män dominerar. 

 

Det empiriska materialet visar också någonting som motsäger uppfattningen att 

bärandet av slöja skulle vara en form av revolt mot majoritetskulturen, nämligen att det i 

stället kan vara ett sätt att försöka vara en god representant för islam i det ”nya” 

samhället. Flera respondenter i studien lyfte fram att de såg bärandet av slöjan som ett 

sätt att visa god moral och att detta också skulle visa en bättre sida av islam än den som 

ofta lyfts fram i västerländsk media.  

 

5.4 Hijab kontra ”den västerländska kulturen” 

Haddad (2007)  diskuterar kring frågan om vad det västerländska intresset för slöjan 

egentligen består i. Enligt Haddad är det många i den muslimska världen som uppfattar 

detta som ett försök från västvärldens sida att, som de själva ser det, ”frigöra” den 

”förtryckta” muslimska kvinnan från islams bojor. När frågan om jämställdhet kontra 

slöjan och islam generellt kom upp i intervjuerna i denna studie var det flera av 

respondenterna i som uttryckte att de var både ledsna över och trötta på att folk de stötte 

på såg dem som förtryckta och att de var under någon form av tvång.  

 

De kvinnor som intervjuats i denna studie ger samtliga uttryck för att de inte alls ser på 

sig själva som förtryckta eller på något sätt mer styrda än någon annan. Flera av dem 

lyfte också fram att de inte helt håller med om den vedertagna västerländska synen på 

att jämställdhet mellan könen är lika med avsaknad av skillnader mellan dito. Williams 

och Vashi (2007) diskuterar i sin studie jämställdhets-begreppet och hur det generellt 

uppfattas i västvärlden, särskilt i sekulära länder. De menar att slöjan blir, betraktad 

genom ”västerländska” glasögon, en extra stark symbol för ojämlikhet mellan könen 

just på grund av att den bärs av kvinnor, men inte av män. Detta, menar författarna, går 

starkt emot vad vi i väst tolkar som jämställdhet.    
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Det som dock kan konstateras är att, likt det som Williams och Vashis (2007) studie 

visar, med beslutet att bära slöja ställs kvinnan i fråga inför en mängd frågor och 

ställningstaganden. Spänningen mellan den religiösa tillhörigheten och den 

majoritetskultur inom vilken dessa kvinnor lever och verkar är någonting som samtliga 

de kvinnor som deltagit i studien har lyft fram. Likt det som liknande studier 

genomförda i andra västerländska länder visar så visar också det empiriska materialet i 

denna studie att det är viktigt för dessa kvinnor både att bibehålla och att tydligt visa sin 

muslimska identitet.   

 

5.5 Identitet 

Haddad (2007) menar att bärandet av slöja är en viktig del av unga västerländska 

muslimska kvinnors sätt att visa upp en stolthet för sin härkomst, någonting som 

bekräftas också i denna studie. Flera av de unga respondenterna lyfte fram att de ansåg 

det vara viktigt att visa att de både är muslimer och svenskar och att slöjan är ett sätt för 

dem att visa sin muslimska tillhörighet och att de är stolta över den. Analysen av det 

empiriska materialet styrker Halls (1991:48) definition av begreppet identitet, i det att 

identiteten inte kan eller bör ses som varken monistisk eller oföränderlig. I stället vittnar 

kvinnornas berättelser om en identitet som är i ständig förändring, och som består av 

många ibland motstridiga delar. Bärandet av slöja förefaller, kanske extra starkt just i 

relation till den sekulära svenska kulturella kontexten, vara en central ingrediens i 

byggandet av den egna identiteten. Flera respondenter lyfte fram att detta var ett sätt för 

dem att tydligt knyta an till sina rötter såväl som att skapa en stark koppling till den 

muslimska delen av sin identitet. Samtidigt så gav flera av respondenterna uttryck för 

att bärandet av slöja också var förenat med en kamp, både med externa parter och med 

sig själv, vilket också ledde till ett medvetengörande och utvecklande av den egna 

identiteten.     
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6. SLUTSATSER 

Detta kapitel inleds med en återkoppling till studiens syfte där en kort beskrivning av 

slutsatserna återges. Sedan följer en mer ingående diskussion om studiens slutsatser..    

 

6.1 Studiens slutsatser 

Syftet med studien var att empiriskt kartlägga unga svenska muslimska kvinnors 

uppfattningar runt den religiösa sedvänjan att bära hijab samt att bidra med ökad 

förståelse för hur den kulturella kontexten påverkar individens religiositet, både vad 

gäller självbild och utövande. Den empiriska studien visar att de kvinnor som deltagit i 

denna studie förefaller ha liknande åsikter och upplevelser kring detta ämne. Även om 

det självklart finns nyanser så kunde konstaterat i analysarbetet att vissa centrala teman 

återkom hos de olika respondenterna och att detta också i många fall var i linje med det 

som liknande studien som utförts i andra västerländska länder har visat.  

 

Det är viktigt i detta sammanhang att inte förbise det faktum att urvalet har spelat en roll 

för det empiriska material som genererats, och följaktligen också för studiens slutsatser. 

De som deltagit i denna studie är alla kvinnor som i allra högsta grad är en del av det 

svenska samhället, de är studenter och yrkeskvinnor. De har också alla ett så pass 

okomplicerat förhållande till sin hijab att de känner dig bekväma med att prata om det 

med en (i de flesta fall) främling. Det gör att de kvinnor som deltagit i studien troligen 

utgör en grupp bland muslimska svenska kvinnor som inte nödvändigtvis representerar 

hela populationen, varför slutsatser som gäller alla svenska muslimska kvinnor knappast 

kan dras. Då denna studie är av kvalitativ art kan dock analysen av det empiriska 

materialet generera slutsatser som ger en inblick i tankar och känslor hos de specifika 

kvinnor som har deltagit i studien. Även om dessa inte kan antas representera hela 

gruppen muslimska kvinnor så kan man ändå anta att de tillhör en stor grupp i det 

svenska samhället, nämligen muslimska kvinnor som är aktiva och delaktiga i det 

svenska samhället och försöker balansera och kombinera detta med sin muslimska 

identitet.   

 

Det som framkom extra tydligt i studien var det faktum att respondenterna starkt 

betonade hur den egna religiösa övertygelsen var mycket central i beslutet att bära slöja. 

Mellan raderna kunde man också urskilja att det föreföll vara extra viktigt, just på grund 

av att de lever i ett land med en kristen majoritetsbefolkning, att bibehålla kopplingen 
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till sin religiösa och kulturella bakgrund och att det religiösa utövandet också blev extra 

viktigt för dem på grund av detta. På detta sätt förefaller den kulturella kontexten ha en 

viss påverkan på det egna religiösa utövandet. Flera respondenter gav också uttryck för 

att de, på grund av de strömningar som finns i världen för tillfället, ansåg det extra 

viktigt att vara goda representanter för islam i västvärlden och att bärandet av slöja då 

kändes extra viktigt.  

 

Tydligt visar dock analysen av det empiriska materialet att varken beslutet att börja bära 

slöja eller bärandet i sig är någonting som kvinnorna i fråga tar lättvindigt. Flera av 

respondenterna lyfte fram att det är en på många sätt svår fråga att hantera; 

balansgången mellan att vilja klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse och att 

vara rädd för diskriminering eller till och med hot och våld. På grund av detta, menade 

återigen flera av respondenterna, var beslutet att bära hijab ytterst medvetet och 

genomtänkt. På grund av de risker, både sociala och rent fysiska, man oundvikligen 

utsätter sig för när man väljer att bära slöja i en västerländsk kulturell kontext är det inte 

ett val man gör utan att vara väl medveten om varför man gör det. 

 

En fråga som oundvikligen hamnar på tapeten när slöjan diskuteras är den om 

jämställdhet mellan könen och de eventuella förtryckande patriarkala strukturerna inom 

den muslimska gruppen. Också i de intervjuer som genomfördes i denna studie blev 

dessa frågor diskuterade. Det som framförallt framkom av dessa diskussioner är att de 

här kvinnorna inte över huvud taget ser sig själva som offer för förtryck. Även om de 

ger uttryck för att påtryckningar från familj och andra i deras närhet visst förekommer 

så förefaller de själva i alla fall se detta som sekundärt i valet att bära slöja.  

 

Någonting som det empiriska materialet indikerar är också att bland de yngre 

respondenterna som levt hela sina liv i Sverige så förefaller beslutet att börja bära hijab 

ha varit svårare än för de som kommit hit senare i livet. Detta verkar i stor utsträckning 

bero på de upplevda svårigheterna med att finna en balans mellan de två kulturella 

kontexter man anser sig själv tillhöra. Dessa kvinnor lyfter fram att de inte ser sig själva 

som enbart varken muslimer eller svenskar, utan som svenska muslimer. Flera av 

respondenterna tryckte starkt på att denna tvådelade kulturella tillhörighet skapar en 

stark identitet hos dem, och därför anser de det vara viktigt att på olika sätt ge uttryck 

för båda delarna. Där kommer bärandet av slöja onekligen in i bilden, och det svåra 
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balanser mellan den muslimska identiteten och den svenska blir kanske som mest 

tydlig.  

 

Analysen av det empiriska materialet indikerar att identitetsbegreppet är komplext och 

att det inte med enkelhet går att, om det ens är möjligt, fastställa en persons identitet. I 

stället visar den empiriska studien att en persons identitet kan bestå av många delar, 

delar som i vissa fall kan stå i skarp kontrast till varandra. Detta förefaller i allra högsta 

grad vara fallet när det kommer till unga svenska muslimska kvinnor och deras kamp 

med att balansera sin svenska och sin muslimska identitet. Denna kamp utkämpas dock 

inte enbart inom dem själva, utan också genom de fördomar de möter i sina liv. Flera av 

kvinnorna som deltagit i denna studie vittnar om att de ständigt blir utsatta för diverse 

mer eller mindre allvarliga uttryck för fördomar, och vissa fall också 

främlingsfientlighet och hat. I dessa situationer förefaller den andra parten inte kunna se 

det faktum att man genom ett yttre attribut, som slöjan, knappast kan avgöra en persons 

identitet. Det är betydligt mer komplicerat än så.   

 

Respondenternas berättelser målar en bild av vilken otroligt stor press dessa kvinnor får 

utstå. Det är å ena sidan press från den egna religiösa övertygelsen, personer i den 

religiösa omgivningen och i vissa fall även familjen att bära hijab och å andra sidan en 

stark press från den icke-muslimska världen att inte göra det. Den ofta förekommande 

västerländska bilden av den muslimska kvinnan som svag och nedtryckt ter sig i 

relation till det empiriska materialet i denna studie som närmast löjlig. Någonting som 

denna studie visar är att bärandet av slöja i ett starkt sekulärt land som Sverige där 

jämställdhet är en otroligt viktig fråga för många är långt ifrån enkelt. De som 

praktiserar denna religiösa sedvänja riskerar att utsättas för olika typer av fördomar, 

diskriminering eller till och med hit och våld.  Dessa kvinnor också får dagligen genom 

bärandet av slöjan stå som representanter för en massa saker som de står för, men också 

för en massa saker som de inte över huvud taget står för. Ovanpå detta läggs också den 

interna kampen mellan de olika delarna av den enskilda kvinnans identitet, balansen 

mellan viljan att tillhöra den svenska kulturen och bibehålla sin religiösa tillhörighet.  

 

Studien visar att bärandet av slöja i en västerländsk kulturell kontext ofta är en kamp i 

många olika avseenden. Denna kamp förefaller i många fall påverka såväl kvinnornas 

känsla och syn på den egna identiteten som det religiösa utövandet. Att praktisera den 

traditionella sedvänjan att bära slöja ses av många som extra viktigt i en sekulär 
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kulturell kontext, som ett sätt att såväl externt som för sig själv tydliggöra den religiösa 

delen av ens identitet.     

 

6.2 Avslutande reflektion 

Någonting som slår en om och om igen i studien av detta ämne är det märkliga von 

oben-perspektiv på vilket västvärlden ofta verkar betrakta och analysera islam i 

allmänhet och kvinnornas position däri i synnerhet. Det som Williams och Vashi lyfter 

fram om hur vi i väst ser på jämställdhet och hur detta står i stark kontrast mot hur vi 

uppfattar praktiken att bära slöja ger upphov till många frågor. Till exempel kan man 

undra varför alla de västerländska normer och seder kopplade till utseende inte alls 

förefaller bli föremål för samma typ av granskning. För det går väl knappast att förneka 

att det finns många normer i detta sammanhang som är svårt att säga att de är helt 

jämställda. Varför är det till exempel stigmatiserat i västvärlden för män att använda 

smink eller bära kjol, handväska eller högklackade skor? Dessa saker borde, med 

samma resonemang som Williams och Vashi (2007) för runt slöjans starka 

symbolvärde, kunna ge upphov till många diskussioner och debatter kring bristen på 

jämställdhet mellan könen i västvärlden. Det är dock inte alltför ofta man ser sådana 

debatter, i synnerhet inte satt i relation till hur ofta slöjan är föremål för diskussion. Det 

man kan fråga sig är vad som är hönan och ägget här. Är det vi i väst som inte har insikt 

i vår egen brist på jämställdhet, eller är det att vi har så många fördomar om islam och 

de människor som tillhör den muslimska gruppen att vi inte kan se att slöjan inte i alla 

fall är ett klart tecken på att kvinnan i fråga är förtryckt? 

 

Hur som helst visar resultaten från denna studie att det är en otroligt grov förenkling, 

och en ofta felaktig sådan, att säga att muslimska kvinnor som bär slöja gör det av 

någon form av tvång. Det är också en lika grov felaktig förenkling att tillskriva en 

person en specifik uppsättning egenskaper, åsikter och känslor baserade på bärandet av 

en religiös symbol såsom slöjan. Orsakerna till att en kvinna väljer att bära slöja 

varierar, och visst finns det med säkerhet de som utsätts för stor press utifrån eller till 

och med rent tvång. Likt andra val varje individ som bor i ett fritt och öppet land har rätt 

att fatta kan man hoppas att valet att bära slöja i framtiden inte ska vara en lika stor 

daglig kamp som förefaller vara fallet i dagsläget.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Introduktion 

 

Kort presentation av intervjuaren följt av följande information/frågor: 

 

 Är det ok att jag spelar in intervjun? (kort information om varför jag vill göra 

detta och vad materialet ska användas till) 

 Jag kommer inte att namnge dig personligen i den färdigställda rapporten. 

 Jag kommer när materialet från denna intervju är transkriberat och genomarbetat 

att skicka ut det till dig för kontroll. Detta för att undvika att jag uppfattat 

någonting på fel sätt.  

 Har du några frågor så här långt? 

 

Teman 

 

Allmänt om respondenten 

Ålder, sysselsättning, bakgrund (födelseland, föräldrarnas födelseland) 

 

Att börja bära slöja 

När började du bära slöja? Hur kom det sig att du började göra det? Bär dina kvinnliga 

släktingar slöja?  

 

Allmän uppfattning om slöjan 

Hur ser du på slöjan rent generellt, vad symboliserar den för dig? Tycker du att det är 

viktigt att bära slöja, varför/varför inte? Tycker andra i din närhet (familj, släkt, vänner) 

att det är viktigt, varför/varför inte? Hur ser du på slöjan kontra jämställdhetsfrågan? 

Upplever du att din uppfattning skiljer sig från dina äldre familjemedlemmars 

uppfattning, på vilket sätt? Tror du att det är annorlunda att bära slöja i Sverige än i 

ditt/dina föräldrars ursprungsland, på vilket sätt? 

 

Konsekvenser av att bära slöja 

Anser du att det faktum att du bär slöja påverkar dig och ditt liv på något sätt, hur, 

varför? Får du ofta frågor som är relaterade till det faktum att du bär slöja, hur upplever 

du i så fall det? Finns det tjejer/kvinnor i din familj eller släkt som inte bär slöja, i så fall 

hur ser situationen ut för dem? Påverkar slöjan på något sätt din relation till killar/män, 

dvs har det förhållandet förändrats sedan du började bära slöja? Upplever du att religion 

på något sätt har blivit ett större inslag i ditt liv sedan du började bära slöja, i så fall på 

vilket sätt och varför tror du att det är så? Upplever du att någonting har förändrats i ditt 

eget beteende eller i hur du ser på saker efter att du börjat bära slöja? 

 

 

 

 


