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Abstract 

Hör slöjan hemma i en demokratisk stat? Det är inte helt lätt att avgöra eftersom slöjbruket 

beror på så många olika faktorer. I denna uppsats presenteras bakgrundsfakta om kvinnan i 

det muslimska samhället, jämställdheten, Islam och demokrati och slöjan i världen. Vad 

gäller slöjan så är det i grund och botten en sedvänja som inte direkt har med islam att göra.  

Trots det så väljer många kvinnor att bära den som en symbol för sin religion. I vissa länder 

är slöjor av olika slag påbud. Många hävdar att slöjan endast är ett medel för att förtrycka 

kvinnan. Olika påståenden i media analyseras i denna uppsats i relation till demokratins 

grundpelare: jämlikhet och medborgerlig frihet. I en demokratisk stat torde det vara 

individens frihet att bära slöja eller inte. Men friheten i samhället kan inte garanteras 

eftersom man inte vet vilka påtryckningar och oskrivna regler som följer med traditioner och 

kulturer.  Så länge som man inte kan garantera att kvinnor bär slöja av egen fri vilja bör man 

istället uppmuntra till att alla kvinnor har rätt att synas i samhället. Slutsatsen är att en 

symbol som ändå står för så mycket negativt hör inte hemma i ett jämlikt samhälle och i en 

demokratisk stat.  

 

Nyckelord: Slöjan, Islam, Demokrati, Jämlikhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Blackmore 

 2 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning............................................................................................................ 3 
 
2. Metod och Material ........................................................................................... 4 

2.1 Syfte .......................................................................................... 4 
2.2 Metod......................................................................................... 4 

 
3. Teori .................................................................................................................. 5 
 
4. Bakgrund ........................................................................................................... 6 

4.1 Kvinnan i Arabvärlden före Islam ................................................ 6 
4.2 Kvinnan och det Muslimska Samhället ........................................ 7 
4.3 Jämställdheten inom Islam ......................................................... 10 
4.4 Islam och Demokrati ................................................................... 12 
4.5 Slöjans Historia ........................................................................... 14 
4.6 Slöjan i Världen .......................................................................... 16 

4.6.1 Fria Länder .......................................................... 16 
4.6.2 Delvis Fria Länder................................................ 17 
4.6.3 Ofria Länder ........................................................ 18 

 
5. Resultat och Analys............................................................................................ 19 

5.1 Slöjan och Jämlikheten - Kvinnan ................................................ 19 
5.1.1 Kommentarer från Media och Analys .................. 19 
5.1.2 Sammanfattande Analys – Slöjan och  
Jämlikheten ................................................................. 22 

 5.2 Slöjan och Friheten - Samhället .................................................. 22 
5.2.1 Kommentarer från Media och Analys .................. 22 
5.2.2 Sammanfattande Analys – Slöjan och  
Friheten ....................................................................... 24 

 
6. Slutsatser........................................................................................................... 25 
 
Källförteckning ...................................................................................................... 26 
 

 

 

 

 

 

 



  Blackmore 

 3 

1. Inledning   

Det finns en del områden i den muslimska världen som tål att kritiseras. I alltför många 

stater lyser demokratin med sin frånvaro och Islams grundvärdering att alla människor är lika 

inför Allah faller hårt när den stora tysta majoriteten av kvinnor lever utan större 

rättssäkerhet och med mindre människovärde än vad den andra halvan av befolkningen har, 

nämligen männen. På senare år har starka kvinnor trätt fram och proklamerat alla kvinnors 

rätt till ett jämlikt medborgarskap i den muslimska staten.  

“Women are posing their challenge as a 
problem between them and the state, a 
contract to be renegotiated. This is certainly a 
fundamental revolution. Traditionally the 
state ignores women, except in times of crisis, 
when it fiercely attacks them…Modernity 
means the emergence of women as citizens, 
and this emergence suddenly transforms the 
nature of the state” (Mernissi 2002:164). 
 

Fatema Mernissi, från Marocko, är en av dem som höjt rösten för kvinnors rättigheter i den 

muslimska världen. Marocko är också ett av få länder där kvinnan har fått en högre ställning 

i samhället genom nya lagar och i och med större jämlikhet så närmar sig landet en mer 

demokratisk utformning.  

Den generella bilden av ett muslimskt samhälle domineras av att männen har makten och 

kvinnan är förtryckt och beslöjad. Princess Dima bint Turki bin Abdul Aziz hävdar i ett tal att 

Saudi Arabiens kvinnor inte är marginaliserade eller underordnade män; saudiska kvinnor är 

dynamiska. Det är en allmän uppfattning att muslimska kvinnor förtrycks genom islamska 

lagar vad gäller utbildning och anställningar. Egentligen är det tvärtom, fortsätter hon, islam 
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välkomnar kvinnors bidrag. Hinder för kvinnor grundar sig snarare i kultur än i religion, 

avslutar hon.1  

Den mest omdiskuterade symbolen för den muslimska kvinnan är slöjan. För många är den 

ett tecken på förtryck, för andra är den en trygghet. Det verkar som om varje individ, muslim 

eller ej, har en åsikt om slöjans vara eller icke vara. I många fall väljer kvinnan själv om hon 

vill bära slöja eller ej. Ibland är det kulturella och sociala påtryckningar som bestämmer men 

även mellan muslimska stater skiljer sig lagen om bruket av slöja. Frågan är om slöjan – och 

det övriga i de påbjudna klädsel2 - verkligen hör hemma i en modern demokratisk stat?  

  

2. Metod och Material  

2.1 Syfte 

Slöjan kommer och går som ett hett omdebatterat ämne vare sig man är muslim eller inte. 

Många muslimska feminister förkastar slöjan och hävdar att den står för förtryck. Andra 

muslimska kvinnor kämpar för rätten att stolta bära slöja för sin religion. I Europa diskuteras 

det på regeringsnivå om att förbjuda bruket av slöja eller inte. Åsikter går isär och vem har 

rätt? Jag hävdar att en specifik kod för hur just kvinnor ska täcka huvudet inte hör hemma i 

en modern demokratisk stat, varken som tvång eller som resultatet av sociala påtryckningar. 

Uppsatsen kommer att behandla förutsättningarna för en sådan position. 

 

2.2 Metod 

Ordet demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. För att ett land ska betecknas som en 

modern politisk liberal demokrati bör det vid sidan av den nödvändiga folkmakten, ha vissa 

                                                
1http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/middleeast/2007/July/middleeast_July353.xml
&section=middleeast&col 
2 Långa ärmar oberoende av väder, lång kjol, strumpor, osv.  
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kännetecken, såsom fri- och rättigheter, rättssäkerhet och maktdelning. ”Rättigheter som 

yttrandefrihet och organisationsfrihet uppfattas som en nödvändig förutsättning för att 

folkmakten ska få genomslag”.3 På ett mer vardagligt plan bör samhället baseras på värden 

som jämlikhet och frihet i vad som betecknas som demokrati som livsform.4 

För att försöka besvara frågan om slöjan hör hemma i en demokratisk stat 

tänker jag belysa ämnet utifrån de två värden som betecknar demokrati som livsform, 

nämligen jämlikhet och frihet. För att kunna sätta in slöjan i en kontext ska jag sammanställa 

några forskares resultat och tankar om Islam, jämlikhet och demokrati. Därefter presenteras 

fakta om hur man sett på slöjan historiskt och hur världen ser på slöjan idag. Slutligen 

diskuterar och analyserar jag utifrån vissa påståenden i media hur slöjan harmonierar med 

jämlikheten ur kvinnans synpunkt och friheten i samhället för att om möjligt komma till en 

slutsats. 

 

3. Teori  

“For as long as difference is frightening, boundaries will be the law” (Mernissi 2002:6). Detta 

uttalande av Fatema Mernissi i hennes bok om islam och demokrati summerar mentaliteten 

av traditioner inom islam och utövandet av religionen. För en utomstående är det svårt, för 

att inte säga ibland rent obegripligt, att förstå islam, arabisk kultur, uråldriga traditioner, 

kvinnans situation och slöjan. Fatema Mernissi, sociolog, historiker, muslim och feminist från 

Marocko förklarar islam på ett intressant och logiskt sätt. Hon hävdar att det patriarkala 

styret från tidernas begynnelse naturligtvis har färgat islam och de styrande i muslimska 

länder. Kvinnor börjar kräva sin rätt och, i och med det, kräver en ny status i samhället. Det 

                                                
3 Nationalencyklopedin: Demokrati 
4 Nationalencyklopedin: Demokrati 
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kallas jämlikhet. (Mernissi 2002:164). När kvinnor börjar tala om demokrati och jämlikhet 

retar det anhängarna av despotisk islam. 

”The equality the women demand, say the 
supporters of caliphal, despotic Islam, is a 
foreign, imported idea. These women are 
traitors, allies of the West and its 
philosophies” (Mernissi 2002:157). 

 

Kvinnorna blir anklagade för att vara förrädare, allierade med Västvärlden.  

Enligt Mernissi har kvinnan genom historien blivit beskylld för att vara orsaken 

till alla samhälleliga problem. Hon skriver att i ett krisläge förstör man lagren av vin och 

förbjuder kvinnan att lämna hemmet (Mernissi 2002:154). Vidare så hävdar hon att är det 

något islam är rädd för så är det det som är annorlunda.  

“The Arabs have dared to do two things no 
other great civilization has ever tried: to deny 
the past, a dark past, and to hide the 
feminine. And the past and the feminine are 
two poles for reflection on that source of all 
terrors: difference” (Mernissi 2002:114). 
 

Att gömma det som är annorlunda menar Mernissi; det är där vi finner slöjans uppgift. 

 
 
4. Bakgrund  

4.1 Kvinnan i Arabvärlden före Islam   

Eftersom religion inte sällan blandas med både kultur och tradition är det viktigt att se hur 

kvinnan behandlats ur ett historiskt perspektiv. Samuelsson och Fauzi berättar att kvinnan 

var en underkuvad varelse under Jahiliyya (perioden före Muhammeds uppenbarelse då det, 

enligt muslimerna, rådde kaos och okunskap) även om det fanns några fåtal kvinnor som 

hade hög status. Rent allmänt betraktades kvinnan som mannens ägodel och det var inte 
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ovanligt att flickebarn blev levande begravda. De var en ekonomisk belastning för familjen 

och kunde bringa vanära över dem (2007:40-41).  

Mernissi menar att vi finner grunden till männens rädsla för kvinnan i denna 

period kallad Jahiliyya. I den hedniska tro som praktiserades under denna tid regerade 

gudinnorna över Mecka, över himmel och jord. De var krigsgudinnor och dödsgudinnor som 

livnärde sig på blod. Två av de mäktigaste kallades ’al-Uzza (makt) och Manat (död). De 

fruktansvärda blodiga ritualerna och horribla krav från dessa gudinnor reflekterade 

arabernas egna våldsamma leverne. ”It was to put an end to this violence, to end the 

bloodshed, that Allah sent his message to an Arab prophet” (Mernissi 2002:116). Dagens 

araber räknar tiden före Muhammeds uppenbarelser som år 0. Det finns inget från den tiden 

att minnas eller glädjas åt. När de lyckades bryta sig ur den onda tiden, tack vare islam, var 

de tvungna att förstöra gudinnan ’al-Uzza. Inte bara fysiskt men även utplånas ur minnet: 

”the feminine should never be seen where power is exercised” (Mernissi 2002:126). 

I början försökte Islam bryta med rädslan och vidskepelsen från de hedniska 

araberna. Men mycket snabbt försvann Profetens föredöme, som insisterade på 

nödvändigheten av förändring, från människors medvetande. Kaliferna gled tillbaka mot 

Jahiliyya, låste in kvinnorna och uteslöt dem från moskéerna. ”Women fell into ignorance 

and sank into silence” (Mernissi 2002:113). 

 

4.2 Kvinnan och det Muslimska Samhället 

Den muslimska kvinnan lever idag under en rad olika förhållanden beroende på var hon bor. 

I Marocko går kvinnorättsrörelsen tillbaka till fyrtiotalet. År 1956 fick kvinnor rösträtt. På 

åttiotalet fick feministerna nytt motstånd i och med ett allt större stöd för islamismen. Det 

var framför allt unga arbetslösa män som lockades att tro att kvinnor som arbetande utanför 
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hemmet konkurrerade med dem om jobb och möjligheter.  Som svar på tal började 

feministerna kämpa för kvinnans rättigheter ur ett religiöst perspektiv. Fatema Mernissi 

tillhör de feministerna och menar att:  

“women struggle alone, with no protection 
even from the divine – for the 
fundamentalists claim a monopoly on 
speaking on the name of God. What we are 
seeing today is a claim by women to their 
right to God and the historical tradition…The 
mosque and the Koran belong to women as 
much as do the heavenly bodies. We have a 
right to all of that, to all its riches for 
constructing our modern identity” (Mernissi 
2002:160-161). 

 

Generellt kan man säga att kvinnorna har synts och hörts betydligt mer under de senaste 

årtiondena än tidigare. Det har skakat om den muslimska världen. 

“The religious authorities, who were very 
active during the nationalist struggle, rested 
on their laurels after independence. But they 
were suddenly startled awake in the last 
decade by the most salacious, monstrous 
gharib (stranger) ever seen or heard: an 
educated woman, unveiled, agitating in the 
street in the name of the Charter of the 
United Nations and against the sharia of 
officialdom” (Mernissi 2002:163). 

 

Även om utvecklingen har gått framåt och den muslimska kvinnan har fått officiella 

rättigheter så är det inte helt självklart att de efterföljs. År 2004 antog parlamentet i 

Marocko en ny familjelag som gav kvinnor en rad viktiga rättigheter som rätten att skilja sig 

och att kunna få vårdnaden om barn. Tyvärr så efterföljs inte den nya lagen i större 
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omfattning, till viss del på grund av domarna men även på grund av konservativa influenser, 

bristfällig utbildning, analfabetism och allmän okunnighet.5  

Många muslimska länder har ratificerat ”Konventionen om Avskaffande av all 

slags Diskriminering av Kvinnor” (Kvinnokonventionen) utan förbehåll. Trots detta tycks 

deras syfte istället vara att försäkra sig om att staten primärt upprätthåller diskriminerande 

principer hämtade från Shari’a (Islamsk lag) och att stötta begränsningar för kvinnors 

rättigheter och friheter som traditionellt infördes i samhällen i Mellanöstern. (Mayer 

1999:124) Sen finns det då ett block av muslimska länder som vägrat att ratificera 

Kvinnokonventionen, däribland Saudi Arabien. Andra muslimska länder har ratificerat men 

infört restriktioner med hänvisning till Islamisk lag.  

“In entering their Islamic reservations, Muslim 
states treat Islamic law as if it were a 
supranational religious law that binds them, 
whereas in reality, where Islamic law survives, 
it does so in the form of very dissimilar 
national laws enacted by local governments 
and changed by them at will” (Mayer 
1999:125) 

 

Meyer menar att de stater som infört restriktioner med hänvisning till Islamisk lag hävdar att 

det är en superior lag som går utöver alla andra lagar. I själva verket praktiseras denna lag på 

ett godtyckligt sätt av de lokala parlamenten och kan ändras och anpassas enligt deras vilja. I 

Saudi Arabien säger Saudi Basic Law inget specifikt om kvinnors rättigheter men förespråkar 

att staten ska arbeta för att stärka familjen och upprätthålla arabiska och muslimska 

värderingar. Vidare ska familjen präglas av tro och lydnad inför Gud, Profeten, auktoriteter 

och lagen. Mayer menar att detta har som syfte att bibehålla den traditionella patriarkala 

familjestrukturen och att kvinnorna hålls underordnade och begränsade, berövade varje 

                                                
5 www.freedomhouse.org 
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möjlighet att delta i det offentliga livet eller regeringen. ”In other words, the Basic Law 

accommodates the Saudi system of gender apartheid” (Mayer 1999:122) 

 

4.3 Jämställdheten inom Islam 

Vad säger då islam om kvinnan och jämställdheten? Mernissi hävdar att: 

“One of the most powerful messages of the 
Koran is the complete break between the 
divine and the human, and the equality of all 
human beings of all races before God; 
whatever their status in life, only their faith 
can make a difference between them” 
(Mernissi 2002:109) 
 

Enligt hennes sätt att tolka så står det i Koranen att alla människor lika inför Gud. Det står 

förvisso tveksamt jämlika saker i Koranen också, men när islamiska stater hänvisar till 

Koranen vad gäller mindre jämställda och rent av diskriminerande lagar och regler ska man 

ha i åtanke att det ofta troligen är en ren tolkningsfråga. Sedan islams födelse så har 

samhället varit patriarkaliskt utformat. Mannen har varit normen och därmed hans ord lag. 

En iransk professor fick en fråga om vad som han tror skulle hända om männens monopol 

som uttolkare av islam bröts. Han svarade: ”Vänta bara!” ”Det blir ett totalt annorlunda 

Islam den dag kvinnorna utgör hälften av ulama (specialisterna (även kallade faqih) i islamisk 

teologi)” (Samuelsson och Fauzi 2005:177). Han hävdar att resultatet blir en sannare islam.  

Benazir Bhutto menade att Koranens budskap hänvisar till både män och 

kvinnor.  

”And that is the predominant theme of the 
Qur’an; The references are to men and 
women…Both are the creatures of God, both 
have certain rights, both have certain duties, 
both have certain obligations…the behavior is 
applicable to both men and women; It is not 
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religion which makes the difference” (Bhutto, 
1998:109). 
 

Det är människans lagar som gör skillnad mellan man och kvinna, inte religionen. Efter att 

Profeten dött var det inte den islam som profeten förkunnat som praktiserades, istället 

blommade det patriarkala samhället upp. Religionen användes för att rättfärdiggöra de 

gamla normer som Profeten hade förkastat i ljuset av en ny tillvaro genom islam (Bhutto 

1998:109).  

Det kommer alltid att råda delade meningar om hur man ska tolka Koranens 

texter och Sunna (regler baserade på Profetens liv och leverne). Enligt Bhutto finns det två 

huvudriktningar inom islam: reaktionär islam och progressiv islam. Den reaktionära 

tolkningen strävar efter att upprätthålla islam i oförändrat tillstånd medan den progressiva 

tolkningen anpassar sig efter den föränderliga världen och moderniteten och därigenom 

förespråkar människovärdet och kvinnors rättigheter (1998:107).  Man kan säga att den 

progressiva tolkningen gör ett försök att modernisera islam trots vissa tvivelaktiga 

korantexter. Vid eventuella tvivel om en text hänvisar Bhutto till Islams kärna och universella 

budskap.  

”When the basic message of Islam was for 
justice and for equality, when it came as a 
religion to liberate mankind from superstition 
and ignorance, to provide education and 
improvements then I think it is quite clear for 
modern Islamic thinkers that it is a religion 
which did not provide for discrimination and 
ought to be interpreted in the light of its main 
thematic message, rather than to make 
ambiguous statements go against the basic 
theme of the message” (Bhutto 1998:109). 
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4.4 Islam och Demokrati 

Måste det till en sekulär stat för att få till stånd en demokrati? Enligt Mernissi så är det svårt 

att skilja Islam och politik åt.  

”Islam came into the world to bring into being 
the impossible…Worldly problems are not 
insoluble; their resolution lies in the ability of 
the members of the group to agree and be 
unified. This gives Islam its pragmatic 
character and makes it difficult to disengage it 
from politics” (Mernissi 2002:98).  
 

De stater som idag blandar politik och Islam kallas islamiska stater. De skiljer sig åt stat för 

stat men generellt står det förklarat i Nationalencyklopedin att en islamisk stat är ”en stat 

vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens 

regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme 

som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat” (NE: islamisk stat). 

Statens lagar grundar sig på den islamiska lagen sharia, baserad på Koranen och 

Muhammeds sunna, oberoende av de traditionella islamiska rättsskolorna På så sätt tillåter 

man en nytolkning av sharia så att den går att applicera på en nutida stat. ”Enligt detta 

synsätt innefattar religionen alla de för statens funktioner nödvändiga reglerna”.6 

Det innebär dock att den gudomliga lagen kan tolkas på många olika sätt. Enligt 

Nationalencyklopedin kan dess övergripande värderingar och principer å ena sidan anses 

vägledande för lagstiftningen i ett folkvalt parlament. En annan tolkning ”förordar ett system 

där den religiösa auktoriteten har rätten och makten att tolka och tillämpa den gudomliga 

lagen, vars regler förutsätts vara oföränderliga och oberoende av folkviljan”.7  

Dock är verkligheten sådan att i dagens islamiska stater råder det brist på 

medborgerliga fri- och rättigheter, särskilt kvinnans rättigheter. De uråldriga sharialagarna 

                                                
6 Nationalencyklopedin: Islamisk stat 
7 Nationalencyklopedin: Islamisk stat 
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rimmar illa med dagens samhälle och att modernisera tolkningarna av Islam blir så mycket 

svårare på grund av bristen på yttrandefrihet och ett demokratiskt samtalsklimat i dessa 

stater.8  

Vad är det då som gynnar en demokratisk utveckling? Jämförelser mellan olika 

länder visar att förutom att ha demokratiska grannländer och fredliga demonstrationer i 

landet så gynnas en demokratisk utveckling av ökad informationsspridning, en 

socioekonomisk utveckling och ökad läskunnighet.9 Just informationsspridning är något som 

Mernissi har tagit fasta på och menar att det som formar arabvärlden idag är inte religion 

utan informationsteknologin (IT). Hon fortsätter med att informationen som sprids med 

hjälp av satelliter undergräver makthavarnas legitimitet genom att påvisa att, så sant som 

det är sagt; ”knowledge is the most democratic source of power” (2002:xi-xvi). 

Eftersom demokrati är enligt vissa muslimer ett västerländskt påfund hävdar 

traditionalisterna inom islam att man inte kan vara muslim och samtidigt ta till sig demokrati 

med motivationen att det är främmande för islamsk kultur. Men, som Mernissi påpekar, 

telefonen och bilen är även de västerländska påfund men väl integrerade i den islamiska 

kulturen. (2002:52) 

Slutligen diskuterar Schejk Dia al-Shakarchi, shiitisk teolog och övertygad om 

att demokrati ryms i islam, att religionen inte kan tvingas på folk och att ”varje religiöst 

tvång skapar bara fientlighet mot religionen”.10 Vidare menar han att demokrati är det bästa 

för islam därför att det är ”ett politiskt system som är bäst på att gynna det fria valet – 

inklusive valet att vara en troende muslim”.11   

                                                
8 http://www.sourze.se/Islam_och_demokrati_10563313.asp 
9 http://www.forskning.se 
10 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/demokrati-ryms-i-islam_389999.svd 
11 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/demokrati-ryms-i-islam_389999.svd  
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4.5 Slöjans Historia 

Vad säger Islam om bruket av slöja? För det första så har det arabiska ordet hijab många 

betydelser, bland andra att beslöja, avskilja, dölja. Översättningen av hijab till slöja innebär 

således endast en aspekt av det mångfacetterade ordet.12 

Det finns inget i Koranen som uttryckligen talar om att kvinnan ska bära slöja. 

Däremot har vissa suror använts och uttolkats till fördel för slöjan. En sådan sura är: 

"Säg till de troende männen att de bör sänka 
blicken och lägga band på sin sinnlighet; det 
leder till större renhet i deras liv. Gud är 
underrättad om vad de gör. Och säg till de 
troende kvinnorna att de bör sänka blicken 
och lägga band på sin sinnlighet och inte visa 
mer av sina behag än vad som anständigtvis 
kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så 
att den täcker barmen..." (Koranen 24:30-
31)13  

I suran står inte att slöjan ska täcka huvudet.  

Att bära slöja går tillbaka långt i tiden före islam. Under islams första 

århundrade fanns ett avslappnat förhållande till kvinnans kläder. När en av Profetens fruars 

systerdöttrar blev ombedd att bära slöja svarade hon: ”Since the Almighty hath put on me 

the stamp of beauty, it is my wish that the public should view the beauty and thereby 

recognized His grace unto them. On no account, therefore, will I veil myself.”14  

När islam spreds mellan länder tog man till sig vissa lokala traditioner som t.ex. 

bruket av slöja. I början var det dock endast förmögna kvinnor som bar slöja som en 

statussymbol. Det var inte förrän under medeltiden som slöjan blev allmänt påbud för 

kvinnor i samband med allt sämre förutsättningar för kvinnan och kvinnans rättigheter. På 

                                                
12 Encyclopedia of Religion: 721 
13 www.islamguiden.com 
14 http://www.womeninworldhistory.com/essay-01.html 
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1900-talet höjdes rösten för att ta bort bruket av slöjan. Det var framför allt intellektuella 

och radikala som vurmade för att höja kvinnans status och i och med detta krävde att slöjan, 

som nu hade blivit en symbol för att avskilja kvinnor från samhälle och utbildning, måste 

bort.15  

Det finns många bakomliggande faktorer till varför kvinnor förväntas bära slöja. 

Mernissi framhåller att det feminina förknippas med hednisk tro, våld och förstörelse. Det är 

från Jahiliyya som vi finner grunden till hijab (slöjan) och harem (det förbjudna rummet). 

Kvinnan skulle gömmas för att inte påminna om tiden före islam men hon skulle också leva 

skild från makt och våld; ve och fasa om hon lade händerna på makten igen, då skulle allt bli 

som i Jahiliyya (Mernissi 2002:126). Mernissi talar även om att gömma det som är 

annorlunda, dvs. det andra könet. Kvinnans skönhet förleder mannen och själ 

uppmärksamhet från Gud. 

”Women were veiled not only because their 
invisibility made it possible to forget 
difference and create the fiction that the 
umma was unified because it was 
homogenous, but above all in order to make 
people forget what the Arabs of the jahiliyya 
knew only too well: it is the body and its 
unconquerable sexuality that is the 
irreductable fortress of sovereign 
individuality.” (Mernissi 2002:127) 

 

Slutligen menar Mernissi att slöjan används som ett politiskt maktmedel. När ett land krisar 

skyller man på kvinnan. Hon måste gömmas för att inte kunna beblanda sig med makt. Ett 

effektivt sätt att göra detta på är att kalla på slöjans budskap. 

”The hijab is manna from heaven for 
politicians facing crises. It is not just a scrap of 
cloth; it is a division of labour. It sends women 
back to the kitchen. Any Muslim state can 

                                                
15 http://www.womeninworldhistory.com/essay-01.html 
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reduce its level of unemployment by half just 
by appealing to the sharia, in its meaning as 
despotic caliphal tradition.” (Mernissi 
2002:165) 
 

Mernissi hävdar att slöjan tillhör den urgamla despotiska tradition som tillhör kalifatet därför 

att den sänder kvinnan tillbaka till köket, till hemmet, för att bli osynlig och beskedlig för 

staten.  

 

4.6 Slöjan i Världen 

När man pratar om slöjan inom islam gäller det att man vet skillnaden mellan olika slöjor. 

Den mest vanligt förekommande är hijab. Ordet syftar både på reglerna för täckande klädsel 

och på en slöja som täcker hår och axlar. Det är hijab som ”slöjan” i denna uppsats refererar 

till. Andra slöjor som omnämns är burka, ett ytterplagg som täcker hela kroppen med ett 

galler för ögonen, och niqab, en ansiktsslöja där endast ögonen syns och som bärs med 

slöja.16  

Lagen om slöjans vara eller icke vara varierar från land till land. Här ges en 

översikt över hur olika länder ser på slöjan och de har delats upp i tre grupper; fria, delvis fria 

och ofria, beroende på vilken grad av frihet ett land besitter år 2010 enligt Freedom House17.  

 

4.6.1 Fria Länder 

BBC News har sammanställt Europas syn på slöjan och menar att de olika ländernas 

ståndpunkt har färgats av religiös frihet, kvinnans jämlikhet, sekulära traditioner och till och 

med rädslan för terrorism. I Frankrike har det varit förbjudet att bära slöja i statliga skolor 

                                                
16 http://www.sydsvenskan.se/inpalivet/vardag-och-livsstil/article557749/Slojan-mots-med-fordomar.html   
17 Freedom House är en oberoende organisation som årligen mäter hur fria innevånare i världens länder är. 
Genom intervjuer fastställer de hur fritt ett land är när det gäller politiska rättigheter och medborgerliga 
friheter. På en skala 1-7 representerar 1.0-2.5 ett fritt land, 3.0-5.0 delvis fritt och slutligen 5.5-7.0 ett icke-fritt 
land. (www.freedomhouse.org) 
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sedan 2004 baserat på grundlagen att stat och religion ska hållas separat. I Storbritannien 

finns inget officiellt förbud mot slöjan men skolor är tillåtna att bestämma själva över vilka 

klädesplagg som är förbjudna och inte. Tysklands högsta domstol gav en lärare rätten att 

bära slöja i skolan men beslutade samtidigt att varje stat inom landet hade rätt att besluta 

lokalt. Minst fyra stater har förbjudit lärare att använda slöja och en stat har tagit ett steg 

längre genom att låta förbudet gälla alla statligt anställda.18  

Den stora diskussionen just nu handlar om de ansiktsdöljande slöjorna burka 

och niqab. Där har Belgien förbjudit plaggen och hänvisar till allmänhetens säkerhet. Den 

franske presidenten Sarkozy har officiellt gått ut med att han stödjer ett förslag om att 

förbjuda burka och niqab på allmänna platser. Han hävdar att plaggen förtrycker kvinnan 

och att de motstrider franska värderingar. Dock varnar Frankrikes högsta administrativa 

organ att ett förbud kan komma att strida mot de europeiska lagarna om mänskliga 

rättigheter. Å andra sidan kan ett förbud rättfärdigas ur ett säkerhetsperspektiv på offentliga 

platser så som skolor, sjukhus och rättssalar.19  

 

4.6.2 Delvis Fria Länder 

Turkiet har förbjudit användning av slöjan i lag. Det är anmärkningsvärt med tanke på att 

innevånarna till största delen är muslimer. För mer än 85 år sedan kom Ataturk till makten 

och styrde landet mot en sekulariserad stat varav slöjförbudet var en del i detta. Idag 

försöker det styrande konservativa muslimska partiet lätta på förbudet med hänvisning till 

att om inte muslimska kvinnor får ha på sig slöjorna på universiteten kan de leda till att de 

inte går alls och därigenom riskerar att bli en lågutbildad grupp i samhället. Förespråkare för 

                                                
18 http://news.bbc.co.uk/2/hi/5414098.stm  
19 http://news.bbc.co.uk/2/hi/5414098.stm  
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ett sekulariserat samhälle menar att om man lättar på slöjförbudet så kan det vara ett första 

steg mot att integrera islam med samhället och politiken vilket är något de fasar för.20  

I Marocko lät kung Muhammed V sina egna döttrar uppträda offentligt utan 

slöja redan 1947 ”som ett tecken på att han var öppen för ett samhälle där män och kvinnor 

var mer jämbördiga än tidigare”.21 Det medförde att allt färre kvinnor bar slöja eller täckte 

sitt hår. Idag riskerar man ogillande blickar om man väljer att bära slöja i Marocko.  

 

4.6.3 Ofria Länder 

I Saudiarabien måste kvinnor bära fotsid svart dräkt och slöja med niqab på allmän plats. 

Sedlighetspolisen bevakar så att reglerna efterföljs. Även i Iran skall kvinnor bära fotsid 

kappa och slöja på allmän plats och även här kan de arresteras av polis om inte klädkoden 

efterlevs.22 I Jordanien finns inget påbud om slöjan utan där används slöjan mer och mer 

som ett modeplagg.23 Likaså i Egypten, där uppskattningsvis 90 % av kvinnorna bär slöja, är 

det mer ett modeplagg och inte ett påbud från regeringshåll. Det har även gjorts försök att 

förbjuda niqab på universiteten utan framgång.24 

 

 

 

 

 

                                                
20 http://news.bbc.co.uk/2/hi/5414098.stm,  http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=948  
21 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/marockos-kvinnor-i-vantans-tider_100054.svd 
22http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080326/5912a8fc67e2196243f5b6322344d8b
9/Saudiarabien.pdf, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080317/8afc75f3dab9f591e332a46bf13a536e/Ir
an.pdf  
23 http://marketplace.publicradio.org/display/web/2008/02/29/hijab_style_middle_east/  
24 http://www.nytimes.com/2007/01/28/weekinreview/28slackman.html?_r=1 



  Blackmore 

 19 

5. Resultat och Analys 

Diskussionen om slöjan är alltjämt i hetluften i media. Speciellt på den senaste tiden när 

länder i Europa närmar sig förbud mot heltäckande slöja. Överallt finner man en åsikt för 

eller emot. I detta avsnitt behandlas några kommentarer från media utifrån jämlikheten och 

friheten i ljuset av bakgrundsinformationen. 

 

5.1 Slöjan och Jämlikheten – Kvinnan 

5.1.1 Kommentarer från Media och Analys 

Belgien har i lag förbjudit användandet av burka och niqab på allmänna platser med 

hänvisning till allmänhetens säkerhet. Amnesty International har kommenterat enligt 

följande: 

”- Ett generellt förbud inskränker religions- 
och yttrandefriheten för de kvinnor som väljer 
att bära heltäckande slöjor. Samtidigt måste 
myndigheterna i Belgien se till att alla kvinnor 
som väljer att bära heltäckande slöjor gör det 
utan tvång och att de inte utsätts för 
trakasserier eller diskriminering, säger Claudio 
Cordone, Amnestys tillförordnade 
generalsekreterare.”25 

 
Det är ett ambivalent uttalande som Amnesty gör här. Å ena sidan står en demokrati för 

religionsfrihet och yttrandefrihet. Men hur ska man någonsin kunna se till att slöjor bärs 

utan tvång? Som nämnts tidigare så härstammar ju bruket av heltäckande slöjor från ofria 

länder där kvinnorna har få om ens några fri- eller rättigheter. Sannolikheten är väl då att 

den kultur som finns i hemmet kommer från områden som handlar mer om patriarkala 

strukturer och traditioner än om religionen. I det ljuset befinner sig religionsfriheten och 

yttrandefriheten för kvinnorna i fara.  

                                                
25 http://www.amnesty.se/ed/hem/xml-pressnotiser-latest/03234593FC190535C125770D003B0184/ 
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I en demokrati finns ett otal rättigheter och friheter för individen men också 

skyldigheter gentemot folket. I diskussioner runt slöjan fokuseras det ofta på individens rätt i 

samhället men nästa kommentar i media funderar över vilka konsekvenser slöjan i 

förlängningen kan få för andra människor. 

” Då hijaben bland de troende anses vara ett 
uttryck för Allahs vilja, kvinnans goda moral 
och dygd, ger det oundvikligen vidare 
implikationer som i allra högsta grad berör det 
samhälleliga kollektivet i stort. Om den 
hijabklädda kvinnan är bärare av dygd, vad är 
då alla övriga kvinnor? Vem vill vara en hora 
eller ett fnask, en odygdig kvinna, öppen för 
idel skamfulla förslag, spott, spe, förakt och 
hån. Ett skäl till att motarbeta slöjan 
ligger just i den inre dynamik som finns 
inbyggt i slöjbärandet, ett socialt tryck som i 
områden med många muslimer lätt utvecklas 
till ett tvång. Den enes frihet blir lätt till den 
andres ofrihet.”26 

 
Det är detta som är faran med religionsfriheten, att kvinnan själv ska få bestämma över 

slöjan. Kanske är verklig religionsfrihet in utopi eftersom man sällan kan skilja den från kultur 

och tradition. Det innebär alltså att även om man bor i ett demokratiskt fritt land kan ändå 

en annan kultur och tradition råda i mindre kretsar. De sociala påtryckningarna står över allt 

vad demokrati och frihet heter. Här finner man det Mernissi är inne på, att kvinnan ska 

döljas så att inte mannen frestas, vilket innebär i förlängningen att mannen fråntas ansvar 

och skyldigheter. 

Vad skulle det då innebära för de kvinnor som lever med slöjan i vardagen om 

ett förbud skulle implementeras i Sverige? Oavsett uppfattning i demokratins och 

jämlikhetens namn så handlar det ju om starka övertygelser och påtryckningar inom religion 

och tradition. Katri Linna, diskrimineringsombudsman, ställer frågan:  

                                                
26 http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/11/hijab-ett-uttryck-den-goda-moralen-och-dygdigheten 



  Blackmore 

 21 

”Till de som befarar att bruket av slöja hotar 
jämställdheten i Sverige skulle jag vilja ställa 
en motfråga: På vad sätt gagnar det 
jämställdheten att utestänga kvinnor med 
slöja från utbildning och arbete?”27  

 
Det är en stor risk man tar om ett slöjförbud skulle utestänga kvinnor från utbildning och 

arbete. Demokrati handlar ju bland annat om ökad informationsspridning och ökad 

läskunnighet. Det gäller att kvinnorna kommer ut ur köken och in i skolorna och samhället 

och skaffar sig kunskap eftersom, som Mernissi säger, kunskap är den mest demokratiska 

källan till makt. Utan bred kunskap kan man inte göra egna fria val i livet.  

Har vi rätt att bry oss om vad andra har på sig eller är det vår skyldighet att 

göra det? Att ta ett rätt beslut när det kan handla om risken att kränka en annan människa 

eller rent utav befria den människan känns enormt svårt men viktigt. 

”Är en burka eller nikab bara ett harmlöst 
tygstycke och gör sig den som hävdar något 
annat skyldig till intolerans och 
främlingsfientlighet? Eller bör vi som tar 
ställning för jämställdheten också ta avstånd 
från klädesplagg som vi anser anonymiserar 
kvinnan i det offentliga rummet?”28 

 

Att ta ställning eller inte, med risk för att betraktas som främlingsfientlig eller intolerant, det 

är frågan. Vi vet från ett outsiderperspektiv att slöjan är ett påfund från tiden före och efter 

islam och alltså inte nödvändigtvis tillhör religionen. Vi vet att slöjan införlivades som ett 

steg i ett patriarkaliskt samhälle. Vi vet också att den heltäckande slöjan bärs främst i ofria 

länder där kvinnans status är obönhörligt låg. Det torde vara vår medborgerliga 

demokratiska skyldighet att ta avstånd från plagget som anonymiserar kvinnan i samhället. 

 

                                                
27 http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Religionsfriheten-ar-en-del-av-det-oppna-och-demokratiska-
samhallet/  
28 http://www.aftonbladet.se/debatt/article492287.ab 
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5.1.2 Sammanfattande Analys – Slöjan och Jämlikheten 

Amnestys helgarderade uttalande blir ingen klokare av. I ett demokratiskt samhälle är alla 

individer fria att göra egna val – i teorin. I praktiken, å andra sidan, kan man inte garantera 

individens frihet beroende på sociala påtryckningar, kultur och tradition. Att utesluta kvinnor 

från utbildning och arbete pga. slöjan underminerar demokratin. Om man däremot öppet tar 

av sig slöjan och står för den man är i religiös och social bemärkelse så visar man andra att 

det går så att fler vågar. Har man dessutom stöd av andra i samhället så skulle ett förbud 

mot slöjan kunna ge mod.  

 

5.2 Slöjan och Friheten – Samhället 

5.2.1 Kommentarer från Media och Analys 

Hur står sig då slöjan ur ett samhälleligt perspektiv? Återigen uttalar Amnesty International 

sig när Belgien förbjuder användning av burka och niqab.  

”- Kvinnor ska inte tvingas bära huvudduk 
eller heltäckande slöja, varken av stater eller 
individer; det är också fel att förbjuda kvinnor 
att bära slöja. Emellertid, kan det vara lagligt 
berättigat med tydliga förbehåll mot att bära 
heltäckande slöja när det gäller allmänhetens 
säkerhet.”29 
 

Varken stater eller individer ska tvinga någon att bära slöja men så är fallet för många 

kvinnor i världen. I de länder som har en strikt klädkod följer även ett kontrollerande 

samhälle med en nedvärderande syn på kvinnan. Amnesty menar också att det är fel att 

förbjuda kvinnor att bära slöja. I Turkiet, en stat som innebos av en muslimsk majoritet, har 

förbjudit slöjan i offentlighet. Där hävdar förespråkare för ett sekulariserat samhälle att om 

man släpper in slöjan kan den dra med sig det kontrollerande samhälle slöjan, enligt dem, är 

                                                
29 http://www.amnesty.se/ed/hem/xml-pressnotiser-latest/03234593FC190535C125770D003B0184/  
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en symbol för. Det ligger väldigt mycket i det som tidigare nämnts, att varje religiöst tvång 

skapar bara fientlighet mot religionen.  

Diskussionen om religionsfriheten kan ta sig många olika uttryck. Så här säger 

Diskrimineringsombudsmannen:  

”Religionsfriheten är en omistlig del av vårt 
öppna och demokratiska samhällssystem… 
rätten att utöva religiösa sedvänjor är en del 
av religionsfriheten enligt 
Europakonventionen för mänskliga rättigheter 
(gäller som svensk lag).”30 
 

Rättigheter och friheter är vackra ord som en demokrati bör innehålla. Rätten att utöva sin 

religion är en viktig del. Men, hur skiljer man på religion, tradition och kultur? Har män och 

kvinnor haft samma rätt och tillfällen att tolka religiösa texter och påbud? Vem bestämmer 

vad man kan och får göra i religionens namn? När träder skyldigheterna in bland rättigheter 

och friheter? 

Religionsfrihet i all ära men var går gränsen innan den påverkar samhället 

negativt? Nästa debattör sätter ord på dilemmat:  

”Berikar slöjan vår kultur eller skvallrar den 
om ett svek mot invandrarflickor, sanktionerat 
av ansvariga politiker som inte vågar dra en 
gräns för hur långt religionsfriheten tillåts 
inkräkta på det sekulära civila samhället?”31 

 
Det kanske behövs en rejäl inventering av hur långt religionsfriheten tillåts inkräkta på det 

sekulära civila samhället. Även för vårt demokratiska samhälle har blodiga strider utkämpats 

för rättigheter men med det följer ett ansvar mot sina medmänniskor. Varje människa måste 

få göra egna fria val i sina egna liv. Inte minst när det gäller religion som genomsyrar ett liv. 

                                                
30 http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Religionsfriheten-ar-en-del-av-det-oppna-och-demokratiska-
samhallet/ 
31 http://www.aftonbladet.se/debatt/article492287.ab 
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Samhället måste ta vid efter kvinnor som kämpat för rättigheter i samhället både i 

islamistiska stater och i demokratier för att inte glida tillbaka till gamla tider av förtryck.  

Slutligen några ord ur Encyclopedia of Religion angående slöjan och friheten, 

både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individuellt perspektiv: 

 ”Any analysis of appearance must be viewed 
within the totality of the social environment… 
Whether the hijab liberates or oppresses or is 
simply a part of one’s everyday clothing is not 
an issue that can be easily answered because 
of the complexity of each individual 
situation.”32  

 
Det är klart att åsikten om slöjan är högst individuell beroende på vilket situation man 

befinner sig i ur religiös, samhällelig, social, kulturell och traditionell synpunkt. Frågan är var 

man garanterar individuell religionsfrihet så att det verkligen är upp till varenda kvinna om 

hon vill bära slöja eller inte.  

 

5.2.2 Sammanfattande Analys – Slöjan och Friheten 

I denna debatt har det handlat om individens frihet att bära slöja eller inte. Friheten i 

samhället kan inte garanteras eftersom man inte vet vilka påtryckningar och oskrivna regler 

som följer med traditioner och kulturer. Är det inte dessutom vår skyldighet att stå upp för 

det arbete som modiga kvinnor och män gjort i jämlikhetens namn och våga ifrågasätta 

slöjans betydelse för samhället i stort? 

 

 

 

 

                                                
32 Encyclopedia of Religion: 722 
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6. Slutsatser 

Kontentan av denna kraftinsamling av kunskap, fakta och åsikter har varit berikande. Inte 

minst för att få en inblick i islams värld både från åskådare och utövare. Som så mycket 

annat i vårt samhälle så finns det lika många åsikter om slöjans vara eller icke vara som det 

finns individer. Att ta sig rätten att uttrycka sig om något som inte finns i hjärtat kan tyckas 

arrogant men ur ett demokratiskt perspektiv så måste vi medborgare försöka förstå och 

värna om våra medmänniskor även om det ibland innebär obekväma sanningar och tuffa 

beslut. 

Vad gäller slöjan så är det i grund och botten en sedvänja som inte direkt har 

med islam att göra.  Tolkningsrätten har ju hittills legat hos männen och som Bhutto 

konstaterar så finns det ju två riktningar inom tolkningen. Den reaktionära tolkningen, som 

strävar efter att upprätthålla islam i oförändrat tillstånd å ena sidan medan den progressiva 

tolkningen, å andra sidan, anpassar sig efter den föränderliga världen och moderniteten och 

därigenom förespråkar människovärdet och kvinnors rättigheter. Jag tror att det är dags att 

göra några omtolkningar i denna moderna värld i jämlikhetens namn.  

Hör slöjan hemma i en demokratisk stat? Det är inte helt lätt att avgöra men så 

länge som man inte kan garantera att kvinnor bär slöja av egen fri vilja bör man istället 

uppmuntra till att alla kvinnor har rätt att synas i samhället. Att lägga ansvar på kvinnan att 

dölja sin kvinnlighet för att mannen inte ska bli frestad beror på ett missförstånd; det 

ansvaret torde väl ändå ligga på mannens lott. Vid religiösa tillställningar eller i moskén ska 

det självklart vara tillåtet. Men en symbol som ändå står för så mycket negativt hör inte 

hemma i ett jämlikt samhälle och i en demokratisk stat.  
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