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Abstrakt 

Titel: Halal eller haram 

Författare: Fatima Veladzic 

Handledare: Åke Tilander 

Utbildning: Religionsdidaktik C, 30 hp 

Antal sidor: 25 

Sökord: Koran, haditherna, slöja, hijab, kultur identitet, kultur och kulturmöten 

Bakgrund: Koranen och haditherna samt förklaring av olika hijab hjälpte mig att hitta de 

religiösa skällen till slöjanvändning. 

Syfte: Syfte med denna studie är att genom kvalitativa fenomenografiska intervjuer 

undersöka en grupp bosniska muslimska kvinnors erfarenheter kring hijab. Det är intressant 

att se om det är religionen, identitet, traditionen eller kultur som avgör bärande av slöjan. 

Metod: Kvalitativ fenomenografisk metod användes i studierna. Det var en halvstrukturerad 

intervjuguide med två övergripande frågor. Sju informanter intervjuades i olika åldrar men 

med bosnisk bakgrund. Insamlingen av data har skett både med telefon och med mötes 

intervjuer på plats där jag har utgått från två frågor: Varför bär/ inte bär du slöja? 

Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är identitet, tradition, kultur och kulturmöten. Det 

har varit till hjälp för att kunna analysera och tolka mina resultat som ledde till att jag kunde 

besvara min frågeställning 

Resultat: Min undersökning visade att det är upp till var och en kvinna att avgöra om hon vill 

använda slöja eller inte för att i Koranen står det inte preciserat men att ibland avgör tid och 

rum om kvinnan ta på sig slöjan eller inte.   
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1. Inledning 

 

Jag har valt att skriva om kvinnor i islam och bruket av slöjan eftersom det idag är ett livligt 

debatterat ämne. Hur kommer det sig att en del kvinnor väljer att bära slöja medan en annan 

del väljer att inte göra det. Är valet av slöja något som man väljer själv, eller är det någon 

annan som har valt det åt en. Har valet av att beslöja sig några religiösa grunder. På grund av 

att slöja av en del ses som en symbol för kvinnoförtryck och underkastelse enligt en gammal 

kvinnosyn i västervälden tycker jag att det är ett aktuellt ämne och hoppas att alla som läser 

detta kommer att ha nytta av det. Jag är själv en obeslöjad muslim och har vänner och 

familjemedlemmar som bär hijab men mina informanter känner jag bara ytligt och deras 

berättelser kommer antingen att bekräfta det jag själv tror, att en muslimsk kvinna ska avgöra 

själv om hon ska ha slöja och ingen har rätt att tvinga henne, eller så får jag ett annat 

perspektiv på det hela. Undersökningen handlar om kvinnor från Bosnien. 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syfte med denna uppsats är att ta reda på varför en del muslimska kvinnor väljer att bära slöja 

medan andra inte gör det. Särskilt intresserar jag mig för föreställningar kring slöjan och 

religion, identitet och kultur. 

Min frågeställning är: 

Hur kommer det sig att en del muslimska kvinnor är beslöjade medan andra inte är det? 

 

1.2 Metod och material 

 

Det material jag har använt mig av är intervju, böcker, tidningar och elektroniska källor. Jag 

har valt att använda mig av kvalitativ fenomenografisk intervju och kvalitativ 

litteraturundersökning för att försöka få svar på min frågeställning. 

Jag har begränsat min undersökning till kvinnor som kommer från Bosnien för att de tillhör 

samma kultur och har samma identitet och att deras berättelser därför lättare kan jämföras 

med varandra samt att de pratar bosniska vilket jag också gör. Det gör att det inte blir några 
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språkliga missförstånd. Vid valet av informanter var det viktigt att alla är någorlunda religiösa 

för att få en bild av deras tolkning av vad Koranen och haditherna säger om slöjan. 

Anledningen att jag har valt just dessa kvinnor är att jag har en god möjlighet att tala öppet 

med dem utan att de känner sig hotade eller missförstådda. 

Vid intervjun har jag inte valt några speciella frågor utan jag har låtit samtalet bli spontant, 

dvs. jag har använt mig av öppen, ostrukturerad intervjumetod. På så sätt blir det mindre 

formellt och informanterna känner sig trygga. Enligt Kvale (1997:13) liknar en sådan intervju 

ett vardagligt samtal men skiljer sig från den genom att det finns ett bestämt fokus. De enda 

frågor som jag har ställt var: Varför bär du slöja. Varför bär du inte slöja? Vissa av 

intervjuerna genomfördes hemma hos informanterna och andra via telefon. Jag kontaktade 

valda personer och avtalade tid så att de inte skulle känna sig stressade eller förvirrade.  

Vid undersökningen bör intervjuaren ta hänsyn till intervjupersoner och informationen som 

kommer under intervjun. Intervjupersoner ska informeras om hur undersökningen är upplagd i 

stort och vilka riskerna och fördelarna kan vara av att delta i forskningsprojektet. De avgör 

hur mycket information som ska ges och när den ska ges. Det är också viktigt att tala om för 

dem att alla privata data som identifierar dem inte kommer att redovisas. Att skydda 

respondenternas privata liv genom att förändra namn och identifierings drag är viktigt inslag 

vid redovisning av intervjun. Forskaren måste uppmärksamma konsekvenserna av en intervju 

undersökningen och det gäller inte bara personer som deltar i undersökningen utan även för 

den större grupp som dessa representerar. 

2. Forskningsmetod 
 

I forskningsmetoddelen kommer jag att presentera den kvalitativa forskningsmetoden och den 

fenomenografiska forskningsmetoden. Metoderna är relevanta för min undersökning för att 

erfarenheter inte är mätbara utan ska tolkas utifrån respondenternas tankar och tolkningar. 

Fenomenografisk metod hjälper mig att hitta skillnaderna i erfarenhetstolkningar. Här 

presenteras även det etiska förhållningssättet samt dispositionen. 
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2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ metod enligt Holme & Solvang 

(1997:92) innebär ett försök att överskrida naturvetenskapens subjekt - objektsförhållande 

mellan forskare och undersökningsenheter. För att forskaren ska kunna uppnå detta måste 

hon/ han försöka sätta sig in i den undersökandes situation och se världen utifrån hennes/hans 

perspektiv. En samhällsforskare kan inte förstå saker och ting om han inte sätter sig in i 

situationen och ser den ur de undersökta situationerna. Jag har valt intervjuer för att det ger 

mer av en helhetsbild av deras tankar och tolkningar. Även Kvale (2009:31) skriver att 

kvalitativ forskning är känslig för människans situation och en kraftfull metod för att fånga 

upp erfarenheter och innebörder av respondenternas vardagsliv. Svaret vi får av 

undersökningar är helt beroende av sammanhanget. Det tycker jag passar min undersökning 

för att jag har velat fånga upp ”varför” och inte ”hur många”. Kvinnornas upplevelser om 

slöjan inte är mätbara i siffror och därför måste undersökningen vara kvalitativ för att jag ska 

kunna besvara frågeställningen. 

2.2 Fenomenografisk metod 

 

Fenomenografi är en kvalitativ forsknings ansats vilket innebär att forskare tar reda på hur 

människor uppfattar olika saker, i mitt fall muslimska kvinnors uppfattning om slöjan och det 

Koranen och haditherna säger om det. Den fenomenologiska ansatsen används för att 

undersöka hur en grupp människor uppfattar olika företeelser. Det är människornas 

uppfattningar om vad och hur (Kroksmark, 2007:6) av verkligheten som undersöks, inte hur 

verkligheten ser ut (Marton & Booth, 200:149).  

Syfte med fenomenografiska studier är att undersöka och hitta skillnader in människors 

erfarenheter och uppfattningar av olika fenomen (Marton & Booth, 2000:149). Mitt syfte var 

att undersöka vilka uppfattningar några muslimska kvinnor som kommer från Bosnien har om 

slöjan. Tänkande är enligt (Marton & Booth, 200:149) något som vi inte uppfattar med våra 

sinnen utan något som finns i våra tankar. Flera olika uppfattningar kan förekomma eftersom 

fenomen kan ha uppfattats olika av olika individer.  
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Kroksmark (2007:5) förklarar att trots att människan befinner sig på samma plats uppfattas 

platsen olika eftersom människan har olika erfarenheter med sig sedan tidigare. 

 

2.3 Etiskt förhållningssätt 

 

Jag förklarade syftet med intervjun och de intervjuade hade självklart möjlighet att avstå 

under hela processen. Korrespondenterna fick även veta att jag inte kommer att skriva deras 

personliga data vilket även Kvale (2009:88) påpekar är viktigt. 

2.4 Disposition 

 

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

kapitel två beskrivs det metodiska angreppssätt som är kvalitativ fenomenografisk 

forskningsmetod samt etisk förhållningssätt och disposition. Vidare i kapitel tre presenteras 

bakgrund som innehåller Koranens och hadithernas rekommendationer om kvinnan och slöjan 

samt förklaring av slöjan som klädselplagg. Kapitel fyra innehåller presentation av studiens 

teoretiska utgångspunkter som belyser slöja, identitet, tradition och kultur. I kapitel fem 

presenteras de sju intervjun som är indelade i beslöjade och obeslöjade kvinnors intervjuer. 

Kapitel sex innehåller analys av intervjuerna och koppling till tidigare forskning. Slutligen i 

kapitel sju presenteras en sammanfattning och egna reflektioner.  

 

3. Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer jag att ta upp vad några verser i Koranen säger om kvinnokläder och 

vad profetens hustru Aisha och Muhammeds tjänare Anas säger i haditherna (Muhammed livs 

berättelser) om slöjan. Jag kommer även att beskriva hur olika slöjor eller hijab kan se ut och 

vad de uttrycker.  
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3.1 Koranen och slöja 

 

Det finns vissa riktlinjer för hur en kvinna i islam skall vara klädd. Kläder skall inte sitta tajt 

eller vara genomskinliga på så sätt att de skönjer former av det som täcks. Hela kroppen ska 

täckas utom ansikte och händer. Muslimska kvinnor klär sig inte modest för att lyda mannen, 

fadern eller bröderna utan i åtlydnad av hennes Skapare och Gud. Enligt Koranen (24:30-31) 

ska både män och kvinnor bära anständiga kläder, dvs. både män och kvinnor ska skyla 

kroppsformer och genitalier. I Koranen Zettersten, K-V översättning (2009 Sura 24:30) står 

”Säg till de rättrogna, att de behärska sina blickar och akta sina lem: detta är lämpligast för 

dem” (Zettersten, K-V, 2009) 

Där står också (24:31) 

”Säg och till de rättrogna kvinnor, att de/på samma sätt/behärska sina blickar/ när de ser 

främmande män/och akta sina lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är 

synlig därav.”Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa behag annat än för sina 

män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina 

bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller slavar, över 

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

ej förstå sig på kvinnornas nakenhet. Och de må icke heller slå ihop fötterna, så att de 

smycken, som de dölja, märkas”. 

I koranen (Sura 33:59) står det att profetens hustrur samt de andra troende kvinnorna som 

blivit troende skulle markera deras status genom att dölja sig, för att på så sätt bli igenkända 

av befolkningen och bli respekterade. 

Profet! Säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sian kläder 

omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej 

förorättas. 

Koranen kräver alltså inte att bara kvinnor ska skyla kroppen från topp till tå utan att de ska 

klä sig anständigt, likaså männen. 

3.2 Hadither och slöja 
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Nedanstående hadith handlar om Muhammeds tjänare Anas som berättar om hur slöjan 

infördes bland Muhammeds fruar. Anas berättar att Muhammed efter bröllopet med Zainab 

ville vara ifred med henne. Några personer dröjde sig dock kvar länge i hennes rum. När 

Muhammed och Zainab äntligen blev ensamma drog Muhammed ner ett draperi mellan dem 

och honom, och så blev enligt Anas verser om hijab uppenbarade. 

Narrated Anas bin Malik: 

“I was ten years old when Allah’s Apostle arrived at Medina. My mother and aunts used to 

urge me to serve the Prophet regularly, and I served him for ten years. When the Prophet died 

I was twenty years old, and I knew about the order of – Al hijab (veiling of ladies) more than 

any other person when it was revealed. It was revealed for the first time when Allah’s Apostle 

had consummated his marriage with Zainab bint Jahsh. When the day downed, the prophet 

was a bridegroom and invited the people to a banquet, so they came, ate, and then all left 

except a few who remained with the Prophet for a long time. The Prophet got up and went 

out, and I too went out with him so that those people might leave too. The prophet proceeded 

and I so did. Till he came to the threshold of Aisha’s dwelling place. Then thinking that these 

people have left by then, he returned and so did I along with him till he entered upon Zainab 

and behold, they were still sitting and had not gone. So the prophet again went away and I 

went away along with him. When we reached the threshold of Aisha’s dwelling place, he 

thought that had left, and so he returned and I too, returned along with him and found those 

people had left. Then the prophet drew a curtain between me and him, and the Verses of Al- 

Hijjab were revealed”.
1
 

Nedanstående hadith handlar om att Umar brukade säga åt Muhammed att hans fruar borde 

beslöja sig, men att Muhammed inte lyssnade. Umar hade sagt till en av Muhammeds hustrur 

att han kände igen henne, önskade han innerligt att verserna om Al- hijab (en heltäckande 

dräkt som täcker allt utom ögonen) skulle uppenbaras för de muslimska kvinnorna.  

                                                           
1 www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunna/bukhari/062.sbt.html#007.062.095  

Hadith volym 7, bok 62, nummer 95 2010-11-28 

 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunna/bukhari/062.sbt.html#007.062.095
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Narrated Aisha: 

“The wives of Prophet used to go to Al- Manasi, a vast open place (near baqin at Medina) to 

answer the call of nature at night. Umar used to say to the prophet “Let your wives be velid 

but Allah’s Apostle did not do so. One night Sauda bint Zam´a, the wife of the prophet went 

out at Isha time and she was tall lady. Umar addressed her and said”I have recognized you, 

O Suada”. He said so, as he desired eagerly that the verses of Al- Hijab may be revealed. So 

Allah revealed the verses of “Al- Hijab”.
2
  

Hadith volym.1 bok 4 nummer148 2010-11-28 

I nedanstående hadith berättar Muhammeds fru Aisha att Muhammed en gång drömde om att 

ängeln kom till honom med Aisha insvept i en bit silkestyg och att Muhammed sedan tog bort 

tyget från hennes ansikte 

Narrated Aisha: 

”Allah’s Apostle said (to me),”you were shown in to me in a dream. An angel brought you to 

me, wrapped in a piece of silken cloth, and said to me, this is our wife. I removed the piece 

cloth from your face, and there you were. I said to myself. If it is from Allah, then it will surely 

be”. 
3
 

Nedanstående hadith handlar o matt Muhammed brukade dra lott om vilken av fruarna som 

skulle få följa med på hans resor. Aisha berättar här att lotten föll på henne och att det var hon 

som följde med honom efter att Allah hade påbjudit kvinnan att använda slöja.  

Narrated Aisha: 

” (the wife of the prophet)” whenever Allahs Apostle intended to go on a journey, he would 

draw lots amongst his wives and would take with him the one upon whom the lot fell.During a 

                                                           
2
 www.usc.edu/dept/MSA/fundaments/hadithsunna/bukhari/004.sbt.html#001.004.148 

3 www.usc.edu/dept/MSA/fundaments/hadithsunna/bukhari/004.sbt.html#007.062.057  

Hadith volym. 7, bok 62 nummer 57 2010-11-28 

 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundaments/hadithsunna/bukhari/004.sbt.html#001.004.148 Hadith
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundaments/hadithsunna/bukhari/004.sbt.html#007.062.057
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Ghazwa of his, he drew lots amongst us and the lot fell upon me, and I proceeded with him 

after Allah had decreed the use of the veil by woman”.
4
 

 

3.3 Slöja 

 

Slöjor och huvuddukar finns av olika slag, i alla färger olika material och till olika priser. De 

kan vara tecken på vilken social status vederbörande har, klass, utbildning, etnicitet, 

civilstånd, förmögenhet, religiösinriktning osv. En del människor uttrycker sorg med slöja. 

Slöjor som är heltäckande kalas för prada/ purd (Indien) eller chador (Iran) Andra kombinerar 

en ansiktsmask, eller en mask framför ögonen, med en duk som täcker håret som i Persiska 

viken. En form slöja som är gjord av relativt tunn genomskinlig material och som täcker håret 

och faller ner över bysten, men som lämnar ansiktet bart kan man se i de flesta större städer. I 

Afrika är det vanligt med olika turbaner som döljer håret men lämnar nacke och ansiktet bar. I 

Frankrike kombinerar många muslimska chika muslimskor islamiskt ”korrekt” klädsel med 

schaletter från franska modehus. Modeindustri lägger stor vikt vid tillverkning av fashionabla 

slöjor och visar dem på de stora modemässorna på Arabiska halvön (Hjärpe, 2004:59–60).  

4. Litteraturundersökning 
 

I litteraturdelen presenteras några forskares teorier om valet av att bära slöjan som jag tycker 

är relevanta och som kommer att hjälpa mig att svara på min frågeställning. 

4.1 Religiösa skäll 

 

Terhart och Schulze (2007:103) talar om slöjan som något som inte står uttryckligen 

föreskrivet för kvinnor i Koranen, men hävdar att i några muslimska länder måste en flicka 

bära slöja så fort hon har blivit könsmogen. Även Hjärpe (2004: 52-53) skriver att slöjan var 

                                                           
4 www.usc.edu/dept/MSA/fundaments/hadithsunna/bukhari/048.sbt.html#003.048.829 

Hadith volym 3, bok 48 nummer 829 2010-11-28 

 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundaments/hadithsunna/bukhari/048.sbt.html#003.048.829
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obligatorisk och vanlig i området under Profetens tid. En del muslimer tolkar det som att det 

bara gällde profetens familj, medan andra ser dem som förebilder och tycker att regeln bör 

överföras till alla andra muslimska kvinnor. Andra tycker att profetens fruar inte är som alla 

andra ”hustrur till vår Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor” (Bernström, sura 33:32). 

Det innebär att olika muslimer tolkar in olika innebörder i vad orden betyder och syftar till.  

Slöjan som är det mest omtalade plagget hos muslimska kvinnor och ses av västerlandet som 

kvinnoförtryck är en förislamisk och assyrisk sedvänja enligt Khader (1996: 35). Slöjan var 

symbol för status och det var förbjudet för fattiga kvinnor och skökor. Innan den islamiska 

perioden varken har Mekka eller Medina funnits hijab eller slöja men Muhammed införde de 

åt sina egna hustrur några år innan han dog för att det ryktades att hans hustru Aisha var 

otrogen enligt Fatima Merniss och Nawal El- Saadawi, framstående muslimska feminister 

med hänvisning till Khader (1996:36). Genom att skyla sina döttrar och kvinnor försäkrade 

sig Muhammed att de blev igenkända och inte förolämpades på gatan och blev föremål för 

falsk ryktesspridning. I Koranen (33:60) står: Profeten, säg till dina hustrur och döttrar och de 

rättrogna kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig/ när de går ut/ Detta är bekvämare 

sättet för dem, att bliva igenkända, så de ej förorättas…” Efter Muhammeds död gjordes 

bruket av slöjan och hijab gudomligt och det blev oskiljaktigt del av islam.  

Muhammeds efterträdare, framförallt Umar föreskrev hijab och gjorde det obligatoriskt. Fram 

till nittonhundratalet var slöjan en del av åtskillnad inom islam och gav därmed kvinnorna 

större rörelsefrihet. Under den tiden blev många islamiska länder självständiga och det 

moderna samhället byggdes upp och religionen blev något sekundärt och slöjan och 

huvudduken togs av. I dagens samhälle tar många kvinnor slöja på sig, inte bara av religiösa 

skäll utan det har både social och politisk betydelse enligt Khader (1996:37). 

En del kvinnor är övertygade om att det är en muslimsk kvinnas plikt att bära slöja och inte 

visa sig för andra män och anser att den ger henne mer respekt och värdighet medan andra 

tycker att de har större rörelsefrihet om de skyler sig och får familjens välsignelse att studera 

vidare om de bär slöja enligt Khader (1996:40). Vidare hävdar Khader (1996:40) att en annan 

orsak till att bära slöja är att visa samhället tecken på välstånd. Det är överklassens flickor och 

kvinnor som vill visa att de är välsituerade och inte behöver arbeta utanför hemmet. En annan 

del av muslimska kvinnor enligt Khadar (1996:40) bär slöja som provokation för att samhället 

försöker förbjuda det.  
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Även Froman (2006:17) påstår efter att ha träffat och intervjuat två flickor i Frankrike, Kireda 

och Naima, att de flickor som har uteslutits från skolan på grund av att de klätt sig i hijab, 

hävdar att Koranen förbjuder kvinnan att dra till sig männens blickar och att sjalen är en 

religiös nödvändighet eftersom kvinnan ska täcka sitt hår och klä sig diskret och anständigt. 

En av informanterna, Kireda (Froman:21) påstår att bära slöja är en plikt enligt Koranen. .   

Hjärpe (2004:52–59) hävdar att slöjan och att bära och inte bära den kan ses utifrån flera 

perspektiv och tolkningssätt. En del troende muslimer menar att det står i Koranen att kvinnor 

ska bära slöja, andra menar på att Koranen inte ger klara regler utan att det endast stå att 

kvinnor ska klä sig anständigt. I sin bok 99 frågor om islam skriver Hjärpe (2004) att de två 

ord som syftar till kvinnans klädedräkt är khimar i vers 21:31 och jilbab 33:59. I vers 24:31 

uppmanas de troende kvinnorna att inte visa mer av sina behag, samt täcka barmen med sin 

khimar. Khimar är ett plagg som täcker håret och jilbab en dräkt som täcker resten av kroppen 

likt en mantel. Hijab är en samling för hela dräkten. I Koranen står inte enligt Hjärpe, 

2004:52–59) utförlig betydelse av orden. Utifrån dessa suror har muslimer på olika håll i 

världen tolkat fram seder kring klädseldräkter. Normer och tolkningar är gjorda av 

religiöstlärda. Det förekommer inget annat tydligt än att täcka barmen i Kornen (Hjärpe, 

2004:52–58).  

Bernström (2002:609) skriver i Koranens budskap att i sura 24:31 står ”Säg till de troende 

kvinnorna att behärska sina blickar och akta sina lem och ej visa sina behag undantaget vad 

som alltid är synlig därav!”Även Hjärpe (2004:55) skriver att i sura 33:59 skall profeten sagt 

till sina fruar och döttrar att svepa in sig i jilbab för att kännas igen.  

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och till (alla) troende kvinnor att de (utanför 

hemmet) noga sveper om sig sina ytterplagg på så sätt att de lättare blir igenkända (som 

anständiga kvinnor) och undgå att bli ofredade. Gud är ständig förlåtande, barmhärtig 

(Bernström, 2002:732). Enligt Hjärpe (2004:52–53) var det obligatorisk och vanligt i området 

att kvinnor bär slöja under profetens tid. En del muslimer tolkar det som att det gällde bara 

profetens familj, medan andra ser dem som förebilder och tycker att regler bör överföras till 

andra muslimska kvinnor. Andra tycker att i Koranen står att profetens fruar inte är som alla 

andra” Hustrur till vår Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor.”(Bernström, 2002:729) 

Det innebär att muslimer ger olika innebörder åt vad orden betyder och syftar till.  
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4.2 Identitetsmarkör 

 

Slöjan är inte vilken tygbit som helst, i västvärlden har den blivit en symbol för vad man 

menar vara islams alltför starka makt och förtrycket av kvinnor i den muslimska världen. 

Medan i den muslimska världen framhålls den som en symbol för kvinnans frihet och fri val. 

Av någon anledning är det män som ligger bakom kraven både på att kvinnor ska vara 

anständigt klädda och på att de ska förbjudas att bära vissa sorters plagg (www.sydsvenskan.se 

2010-11-20, 20:00 ). 

Liliana Komorowska Ahmed säger i en artikel i DN ( www.dn.se 2010-11-20, 19:35) att det 

inte finns något entydigt stöd i Koranen eller haditherna för bruket att bära slöja men det går 

att läsa i båda skrifterna att inte bara kvinnan utan även mannen ska täcka sin kropp. Seden att 

täcka huvudet och visa vördnad inför Gud förekommer både hos judarna och hos de kristna 

kvinnorna men att det förknippas med islam och kvinnoförtryck.  

Enligt Ahmed (ibid.) väljer många kvinnor att bära slöja för att finna en ny identitet åt sig 

själva för att de sällan känner något större samhörighet med föräldrarnas gamla land, de tillåts 

inte vara svenskar och finner istället en mer global, religiös identitet. De väljer att bära slöja 

även om deras mammor inte gör det. En annan anledning enligt Ahmed kan vara att de vill 

protestera mot västerlandets kroppsfixering. Många kvinnor gömmer sig bakom slöja för att 

slippa bli betraktade som sexobjekt och istället blir bedömda för sina inre egenskaper (ibid.).  

Lindskog & Deniz (2009:29–30) skriver att identitet är kopplad till tid och rum och den kan 

till viss del ändras på grund av normer, regler, tankemönster ändras och byts ut och ersätts av 

nya. Vi förs i ett socialt sammanhang där normer och värderingar utvecklas och där 

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

Vidare hävdar Lindskog & Deniz (2009:28–30) att vi under de första levnadsåren vi skapar en 

uppfattning om vilka vi är och vilka vi bör vara och de som påverkar oss mest under denna tid 

är den primära gruppen. Denna grupp har en ledare som sätter upp regler och normer för hur 

den ska leva. De skriver att identiteten skapar en känsla av tillhörighet och att tillhöra ett 

socialt sammanhang är viktigt för identiteten. Människor tillhör en grupp av olika 

anledningar, det kan vara att personen är född och tillhör gruppen rent biologisk. När hon 

tillhör en grupp så förväntas hon vara och bete sig på ett vist sätt och det finns tydliga 

markörer inom gruppen som kallas identitetsmarkör (ibid.). Identitetsmarkörer kan vara allt 

http://www.sydsvenskan.se/
http://www.dn.se/
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ifrån val av frisyr, språk, klädstil eller andra symboler. Slöjan är en identitetsmarkör och att 

bära denna visar vilken grupp individen tillhör. Många strävar efter att tillhöra en grupp men 

det kräver att de formella och informella reglerna följs. Identiteten handlar inte bara om vem 

personen är utan det handlar även om att visa vem person inte är och vilka grupp denne inte 

vill tillhöra (Lindskog & Deniz, 2009:29).  

4.3 Kultur och kulturmöten 

 

När människan flyttar till en annan plats tar hon med sig en del av sin kultur. Inom kultur 

inräknas värderingar, traditioner och levnadssätt (Lindskog & Deniz, 2009:39–40). När hon 

sedan befinner sig på den nya platsen så kommer hon att möta individer som har andra normer 

och regler. I vissa fall kan det leda till konflikter och spänningar grupper emellan (ibid.). 

Ringqvist (2005:9) skriver att människan gör i vissa fall medvetna val för att visa sin 

kulturella grupptillhörighet. Det kan handla om klädval som antingen representerar vår 

kulturella bakgrund eller vår tillhörighet till en specifik grupp eller rörelse. Valet av klädsel 

blir då en symbol för en gemensam kulturell överenskommelse. Genom att bära slöja visar 

den muslimska kvinnan vilken kultur hon tillhör. Vidare hävdar Ringqvist (2010:9) att 

eftersom kulturen vi lever i är något vi har lärt oss under uppväxten, kan vi ha svårt att 

reflektera över den. Den blir en självklarhet och den finns inom oss. Det fungerar som vårt 

språk. Vi känner språkets nyanser, men vi kan inte förklara hur det är grammatisk uppbyggd 

(Ringqvist, 2010:26).  

Vidare skriver Ringqvist (2010:26) att det kan vara enklare att se kulturmönster och reflektera 

över den motsatta kulturen i möten med människor. Det är i detta möte som vår egen kultur 

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

inordnar sig i en grupp. Individen ses som en del av det kollektiva, till exempel släkt eller 

familj och inte som en självständig person. Det är viktigt att överföra kulturarv till de andra 

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

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

inom den muslimska kulturen så är familjen viktigast och intressen underordnas familjens 

intressen (ibid.).  
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4.4 Slöjan och resten av världen 

 

Alison Donell skriver i artikel Attityder till slöjan efter den 11 september(www.politiken.se 

2011-01-11) att slöjan innan var en symbol för mystik, exotism och erotism och den beslöjade 

kvinnan ett objekt för fantasi, upphetsning och begär. Efter den 11 september har den 

förändrats och ersatts av den främlingsfientliga, närmare bestämt islamfientliga bilden, som 

visar att slöjan är ett iögonfallande tecken på en oliktänkande och förakt. Vidare skriver hon 

att efter den 11 september är särskilt muslimska kvinnor sårbara eftersom västvärldens media 

och litteratur har framställt muslimska beslöjade kvinnor som förtryckta och är en 

dominerande bild av islam. På grund av detta blir den beslöjade kvinnan ofta föremål för våld 

och hat. Donell skriver vidare att även om många ser hijab som tecken på kvinnoförtryck, 

efter att ha träffat och intervjuat några afghanska kvinnor, har hon fått en annan uppfattning. 

De tycker att hijab har get dem frihet och självförtroende och kunskap nog att kräva sin rätt 

till universitetsstudier och undvika arrangerat äktenskap. 

Nazira Rafi, magister i freds och konfliktvetenskap, Malmö (www.politisktinkorrekt.info 

2011-01-11) skriver att hon är beslöjad tackvare religionsfrihetens gåva i Sverige och att 

förbjuda det för muslimska flickor hade det inneburit att de inte kan antas i skolan vilken 

strider mot skollagen och en skola ska vara öppen för alla. Enligt Rafi hade förbud inneburit 

att Sverige är lika förtryckande som andra länder som berövar minoriteter religionsfrihet. 

Vidare skriver Rafi att islams filosofi baseras på att ”förhindring är bättre än botemedel” 

(Politisk inkorrekt) Att vårda de moraliska värden kan samhället skyddas och räddas från 

problem som äktenskapsbrott, tonåringarnas graviditet och sexuellöverförbara sjukdomar. 

Pauline, 27 är barnskötare (www.islamsguiden.com 2011-01-11) skriver ”slöjan är min 

frihet”. Hon berättar att innan hon konverterade till islam var sjalen för henne en symbol för 

förtryck, men när hon tog på sig den dröjde inte länge förrän hon insåg fördelar med den. Hon 

menar på att innan sågs hon som ”köttbit” och det enda som räknades var hennes kropp och 

hur hon såg ut. Väldigt få brydde sig om vad hon hade innanför skalet. Efter att hon tog på sig 

hijab kändes det annorlunda. Ingen ”spanade in ” hennes kropp, ingen kallade henne för hora 

eller gav henne oanständiga förslag. Vidare skriver Pauline att det inte var längre kroppen 

som talade för henne utan hennes tankar, åsikter och intelligens. Kroppen är och förblir ett 

ytligt skal men den inre skönheten, om man vårdar den förblir den resten av livet. Slöjan är 

frihet enligt Pauline, att vara det man vill vara, att vara fri från kroppsfixering, att vara fri från 

http://www.politiken.se/
http://www.politisktinkorrekt.info/
http://www.islamsguiden.com/
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dömande blickar. En del människor fattar inte att stå och skrika fula ord åt någon och 

samtidigt påstå att denne är förtryckt, är förtryckare själva.  

 

5. Redovisning av intervjuer 
 

I redovisningsdelen presenteras först några beslöjade informanters intervjuer och sedan några 

obeslöjade kvinnors intervjuer. 

5.1 Beslöjade informanter 

 

Informant 1. (telefon intervju) Sara, en 17- årig flicka som går på gymnasiet. Sara har en 

vanlig slöja som är modernt knuten och döljer både håret och halsen.  

”För att jag är en troende muslim. Koranen säger att kvinnor ska vara anständigt klädda”. 

Enligt Sara så visar slöjan att hon inte är något sexobjekt. ”Jag vill inte klä mig så att jag 

lockar till mig pojkarnas blickar” säger hon. Det fungerar jättebra och jag får vara ifred och 

respekteras mer om jag har slöja.  

Under intervjun kom det fram att Sara inte alltid har haft slöja i skolan. Det gjorde att hon inte 

väckte uppmärksamhet och smälte lättare in bland andra.” Jag visste att jag egentligen alltid 

borde ha slöja när jag är utanför hemmet, säger Sara. Jag bestämde mig när jag började på 

gymnasiet och tycker att jag gjorde helt rätt. Man måste känna att man får bestämma själv och 

ha rätt till att följa sitt samvete.” Sara känner sig inte annorlunda och är accepterad. Hon säger 

att hon bor i en stad där många muslimer finns och att det underlättar för henne för ingen 

tycker att hon är konstig eller säger något elakt till henne.  

Informant 2. (telefon intervju) Hanna, en 50 årig änka som var hemmafru och har fyra vuxna 

barn. Hon har aldrig jobbat eftersom hennes man försörjde familjen innan han dödads i kriget 

och nu har hon hans pension att leva på. Hon har en sjal på huvudet som döljer håret och är 

snyggt uppsatt.  

”Jag vet inte varför jag började med sjal, alla kvinnor och flickor hade det i byn på den tiden”. 

Så svarade Hanna på min fråga om varför hon har slöjan. ”Jag började använda slöjan efter att 

jag slutade fyraårig skola. Då ansågs jag mogen för det enligt mina föräldrar, tror jag. Det var 
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så länge sedan så att jag knappt kommer ihåg det”. När hon gifte sig hade hennes man försökt 

övertala henne att ta av sig slöjan men hon hade haft den så länge att det hade varit jätte 

jobbigt att vara utan. Nu är jag så pass gammal att det inte skulle komma på frågan att visa 

håret säger Hanna. Egentligen vet jag, säger Hanna att alla muslimska kvinnor ska dölja håret 

och skyla sig för främmande och när hon är ute bland människor. Det hade profeten 

Muhammeds hustru haft och de är våra förebilder. Det är haram att visa det som skulle kunna 

dra till sig blickar enligt Hanna”. Under intervjun har Hanna berättat att hon har två döttrar 

som inte har sjalen och de får bestämma själv om de och när de ska ha det.  Vidare säger 

Hanna att hon aldrig har upplevt något konstigt eller att någon har tyckt att hon är annorlunda 

på grund av slöjan.  

Informant 3. (telefon intervju) Halime är en 78- årig som växte upp och bor på en gård med 

sinman och son och hans familj. Hon har aldrig jobbat utanför gården. Hon har en vit sjal som 

är typisk för kvinnor i hennes ålder som hon viker upp när hon är inne med familjen men 

viker ner och döljer även halsen när hon är utanför hemmet. 

”Jag är muslimanka (en muslimsk kvinna på bosniska) och jag ska dölja håret och allt som 

lockar män även om jag är gammal, säger Halime. Jag mins inte när jag tog på mig slöja”. På 

den tiden hade alla i byn slöja enligt informanten. Det var skillnad på hur kvinnorna använde 

slöja mellan unga och gamla, de som var välbärgade och de som inte hade så mycket pengar. 

Även sättet att ha slöjan visade om det är en flicka eller om det är en gift kvinna. När Halime 

gifte sig var det självklart att behålla slöjan på huvudet utanför hemmet. ”Jag har aldrig ens 

funderat på att inte dölja håret och barmen för att det är haram och det står i Koranen att 

kvinnor ska klä sig anständigt”, säger Halime.  Under intervjun kom det fram att Halime har 

två döttrar och den ena har slöja medan den andra aldrig har haft den. Hon menar på att 

tiderna har förändrats och när den äldsta flickan växte upp var det självklart att hon ska ha 

slöja medan den andra dottern är 8 år yngre och det kom aldrig på tal att även hon ska ha 

slöja. Hon är vuxen och få avgöra det själv. 

Informant 4. (telefon intervju) Samija är en 25- årig modern djupt troende kvinna som är 

utbildad sjuksköterska och jobbar på ett sjukhus. Hon har tre barn och är gift.  

”Jag har på mig slöja som andra har på sig keps. Det är min identitet. Slöjan ingår i islams 

klädregler som är till för att minska utseendets betydelse och som finns både för män och för 

kvinnor, men ser olika ut”. Enligt Samija markerar muslimska kvinnor att det är insidan som 
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är viktigare än utsidan, dessutom markerar den tillhörighet. Kvinnan ska inte bedömas efter 

utseende och inte heller söka och vara pressad att uppnå något ideal för att bli accepterad. 

Samija berättar vidare att enligt Koranen ska kvinnan dölja sin kropp, utom ansikte och 

händer. Koranen är vår lag och vi MÅSTE följa den, säger Samija. Enligt henne kan man 

kanske vara en bra muslim utan att ha slöja men eftersom Gud har ålagt oss detta och det 

finns mening bakom allt, missar man alltså en del av den helhet som Koranen ger oss. Samija 

började använda sjalett när hon kom i puberteten och enligt Koranen ska man börja då. ”Att 

bära slöja får mig att tona ner det yttre och försvåra för män att exploatera kvinnan genom att 

skapa ett idealtutseende och sedan spela på kvinnokomplex och dåliga självförtroende för att 

sälja sina produkter” 

Vidare hävdar Samija att enligt Koranen ska alla muslimska kvinnor bära slöja för att det står 

i vers 33:59 : ”O Profet Säg till dina hustrur och döttrar, och alla troende kvinnor, svepa om 

sig sina ytterplagg så att de blir igenkända som anständiga och undviker att bli antastade”. 

Visserligen kan vi tolka olika, säger Samija, men Koranen säger ”Lägg slöjan kring barmen” 

och det handlar om att kvinnan hade slöjan på huvudet redan då. Det kan man läsa i 

berättelserna från den tiden.  

5.2 Obeslöjade informanter 

 

Informant 5. Selma är en 50 - årig gift kvinna. Hon är troende men använder sjalen bara vid 

bön eller i moskén. Hon är förtidspensioner efter en trafikolycka och har jobbat på en fabrik 

innan.  

”Jag tror inte att en muslimsk kvinna måste ha slöja. Det är upp till var och en att avgöra om 

hon ska ha eller inte ha slöja”. Selma tycker inte att en kvinna är en bättre människa eller 

muslim om hon använder slöja. Hon säger att slöjan har funnits under den tid då kvinnorna 

hade långt hår och det var mycket enklare att sätta upp det i sjalett och undvika häxeri. Hon 

menar att under denna tid som profeten Muhammed fick sin uppenbarelse använde sig många 

människor av onda handlingar och kvinnas hår var en av ingredienserna. På grund av det 

täckte kvinnor håret för att skydda sig men det har sina rötter i tiden innan islam. Vidare 

berättar informanten att hon respekterar alla kvinnor som har sjal och att det inger respekt 

men det är inta bara att ha sjalen för att vara en god muslim utan man måste undvika allt som 

är omoraliskt, be fem gånger om dagen, undvika alkohol och griskött, undvika skvaller och 
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vara en god människa. Om en kvinna inte uppfyller alla dessa krav skulle användningen av 

slöja innebära att hon lurar sig själv, det som är skrivet i Koranen och det Allah har sagt. 

Även männen borde ta ansvar för vad de gör inte bara kvinnan tycker min informant. Han ska 

inte tvinga sig på en kvinna och se henne som sexobjekt för i Koranen står det att både män 

och kvinnor ska klä sig anständigt och inte titta på det som är förbjudet. 

 Under intervjun berättade Selma att hon skulle vilja åka till Mecka och göra hadj 

(piligrimsfärden) och sedan ta på sig slöjan. Det är en tradition och att resa dit och inte 

använda slöjan skulle vara konstigt. Det gör alla kvinnor som vallfärdar.  

Informanten 6. Sara är en 44 årig troende kvinna som arbetar och studerar samtidigt. Hon är 

gift och har tre barn. Sara är obeslöjad. 

”Jag vet inte säkert om jag måste ha slöjan för att i Koranen står det att kvinnan ska klä sig 

anständigt och det kan tolkas olika” säger Sara. Att ha slöjan innebär mycket annat, inte bara 

en bit tyg på huvudet. Det innebär att även utöva alla andra bestämmelser och leva efter de 

regler som sharia kräver. Jag är inte beredd än. Kanske när jag blir äldre säger Sara. En 

kvinna måste vara väldigt stark för att kunna motstå alla negativa kommentarer för att slöjan i 

västvärlden ses som kvinnoförtryckande. Vidare säger Sara att slöjan kan få negativ innebörd. 

Slöjan (anständiga kläder) ska skydda kvinnan från andra män men att ha slöja kan få 

negativa konsekvenser. Istället för att dra blickar ifrån kvinna kan det dra blickar till kvinnan. 

Nu är det konstigare om en kvinna går ikläd i hijab än om hon går i minikjolen säger Sara. 

Hon säger att i haditherna står det att profetens hustrur använde sjalen för att profeten 

Muhammed har fått uppenbarelse om att kvinnorna ska dra sjalen över sin barm men inte över 

huvudet. Användning av sjalen kommer från Egypten och det står i Gamla Testamentet säger 

Sara. Förmodligen har muslimerna bara tagit över det för att på den tiden hade alla kvinnor 

sjal. Egentligen hade kvinnor som nämns i Gamla Testamente sjalen för att visa att mannen är 

den som bestämmer, inte för att Gud har krävt det.  

Informant 7. Amina är en 44 - årig kvinna som är gift med en imam och är djupt troende. Hon 

jobbar på en fabrik och har två barn. Hon är obeslöjad utom vid bön.  

”Jag vill ha slöja och varje gång jag ber funderar jag på det och ber Gud att ge mig mod och 

kraft att våga använda det” säger Amina. Det är fardh- påbjudet i Koranen och haditherna. 

Hon berättar att om hon hade bott kvar i Bosnien hade hon säkert börjat använd använda det. 

Det hade varit mycket lättare. Här i Sverige är en kvinna så utsatt om hon är beslöjad säger 
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Amina. Hon arbetar på en fabrik där det finns några män som är besvärliga och kan slänga ut 

sådana kommentarer så som att hon ska lära sig äta griskött eller dricka för att hon bor i 

Sverige. Hur skulle de reagera om jag använde slöja när de inte kan acceptera andra saker som 

är mindre påtagliga undrar Amina. Jag skulle nog vara tvungen att sluta där och det har inte 

jag råd med säger Amina. Slöjan ska skydda kvinnan och inte utsätta henne för rasistiska 

kommentarer. 

Vidare berättade hon att hennes man är imam men att han aldrig har försökt övertala henne att 

bära slöja. Han förklarar vad det innebär och säger var någonstans i Koranen och i haditherna 

det skrivs om slöjan sedan får hon läsa själv och bestämma det själv. Han brukar säga till 

henne att hon måste hitta styrka i sitt hjärta och det är hennes kärlek till Gud som ska avgöra 

och inte han eller alla andra muslimer som tycker att en imams hustru borde vara en förebild 

för andra muslimska kvinnor och bära slöja.  

Amina berättar att hennes högsta önskan är att vallfärda till Mecka men att hon väntar tills 

hennes barn har fått jobb och kan klara sig själva. Även om hon ber fem gånger om dagen, 

fastar, ger allmosa, uppför sig väl och undviker allt som är förbjudet undrar hon om det räcker 

om hon inte har slöja för att Gud har bestämt det för kvinnor. ”Tyvärr kan jag inte se mig i 

sjalett nu men efter hadj tänker jag använda det säger Amina även om det innebär att jag blir 

utfryst eller betraktas som avvikande”.  

6. Diskussion 
 

I diskussionsdelen kommer jag att diskutera olika skäll till att bära och inte bära slöjan utifrån 

intervjun och knyta an detta till min litteratur undersökning. 

6.1 Har valet av att bära slöja några religiösa skäl?  

 

När jag intervjuade kvinnorna varför de valt att bära slöja så fick jag en känsla av att de inte 

visste riktigt var någonstans i Koranen och hadihterna det talas om slöjan. Det enda de kunde 

svara som hade med Koranen att göra var att Muhammed sade att kvinnor ska ha slöja, eller 

att det står i Koranen. Två av informanterna kunde utveckla sina svar och berättade även var 

någonstans i Koranen slöjan nämns. De berättade också att man måste bära slöja för att Gud 

har bestämt det åt kvinnor och det finns mening bakom allt. Två av mina beslöjade 
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informanter är unga och utbildade viket tyder på att de vet vad de pratar om. Likaså tycker 

Naima och Kireda från Frankrike som Froman (2006:17) nämner som hävdar att Koranen 

förbjuder kvinna att dra till sig blickar och slöjan är en religiös nödvändighet. Även de äldre 

informanterna säger att slöjan är något som profeten Muhammeds hustrur har använt och de 

är förebilder för alla muslimska kvinnor. Att generalisera till alla muslimska flickor och 

kvinnor och hävda att de tvingas bära slöja tycker jag är fel. Om någon inte låter sig tvingas 

så är det de utbildade muslimska kvinnor. Även Khader (1996:35) hävdar att slöjan är det 

mest omtalade plagget hos muslimska kvinnor som ses som kvinnoförtryck. 

Även mina informanter som inte använder slöja tror att det står i Koranen att kvinnan ska klä 

sig anständigt men att det kan tolkas olika och väljer att inte göra det eftersom de inte anser 

att det är ett måste. Många tycker att slöjan kan få dem att känna sig utpekade och avvikande 

och det kan medföra problem både på jobbet och ute i samhälle. Det kan få en annan innebörd 

enligt en informant. Slöjan ska bäras för att undvika mäns blickar och inte väcka deras 

intresse. Många forskare bland annat Khader (1996:40) hävdar att slöjan ger kvinnan mer 

rörelse frihet och möjlighet att studera är ett fenomen som inte stämmer på alla. Som jag 

redan har nämnt skiljer det sig person till person och man kan inte generaliseras. Det kan nog 

stämma i arabiska länder men inte i Europa.  

Det finns ställen i Koranen och haditherna som kan tolkas som om de förespråkar slöjan. 

Motståndarna menar att de verser det rör sig om endast gäller Muhammeds hustrur och är ett 

utryck för tidens kläder. Hjärpe (2004:52–59) menar att en del troende muslimer säger att 

Koranen inte ger klara regler utan att det endast står att kvinnor ska klä sig anständigt. Det två 

ord som syftar till kvinnans kläddräkt är khimar och jilbab. I Koranen ange sinte någon 

utförligt betydelse av dessa två ord enligt Hjärpe (2004:52–59). Det enda som står är att 

kvinnor ska skydda sina privata delar och täcka bröst med en sjal. Eftersom jag har läst ett 

ganska stort antal hadither och själv är muslim kan jag nämna de hadither då profeten 

Muhammed drömde om sin hustru Aisha och hur han tar bort silkestyget från hennes ansikte. 

Även om det uttryckligen inte uppmanar kvinnan till att bära slöja men många har inspirerats 

på grund av att Muhammeds älsklings hustru Aisha hade slöjan på sig. 

Det som är intressant är att i Koranen står det att både kvinnor och män ska klä sig anständigt 

och sänka ner sina blickar men att det är kvinnan som följer dessa föreskrifter och förbjuds 

bära vissa sorters plagg. Ahmed (www.dn.se2010-11-20, 19:35) hävdar också att det inte är 

bara kvinnan utan även männen som ska täcka sin kropp. Det är de religiöst lärda som har 

http://www.dn.se/
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tolkat både Koranen och haditherna och de är män. Inte undra på att det är bara kvinnor som 

ska skyla sig och det är alltid kvinnans fel och det är hon som ska uppföra sig, inte männen. 

En av mina informanter tycker inte att kvinnan ska beskyllas för allt och bara för att hon vill 

klä sig utmanande så ska inte mannen tvingas på henne, han får behärska sig för även de ska 

sänka sina blickar. Jag håller med henne.  

6.2 Har valet av att bära slöja med identitet att göra?  

 

Några av mina informanter började använda slöjan väldigt tidigt och jag får uppfattningen om 

att grupptryck är en stark påverkansfaktor när det gäller bruket av slöjan. Det är många 

kvinnor som började använda slöjan för att alla kvinnor i byn hade det. Det var självklart på 

den tiden. Det som är intressant är att det var skillnad i användning av slöjan mellan unga och 

gamla, gifta och ogifta. Även Hjärpe (2004:59–60) skriver att användning av slöja skiljer sig 

beroende på var man bor och var man kommer ifrån. Det kan ge kvinnan status och 

rörelsefrihet samt en väg ut i samhälle, i vissa länder. Under profetens Muhammeds tid var 

slöjan ett tecken på välstånd och kyskhet. De skulle bli igenkända som anständiga kvinnor 

och inte blandas ihop med slavinnor (Bernström, 2002:732). Detta skriver även Lindskog och 

Deniz (2009:30) och hävdar att identiteten är kopplad till tid och rum och det kan till viss del 

ändras på grund av normer, regler, tankemönster. Vidare skriver de att vi föds i ett socialt 

sammanhang där normer och värderingar utvecklas där förpliktelser införlivas. Två av mina 

informanter vet inte egentligen varför de började använda slöja. Alla i byn gjorde det. Att val 

av kläder representerar vår tillhörighet till en specifik grupp eller rörelse hävdar även 

Ringqvist (2010:9).  

Det är skillnad mellan förr och nu och orsaken till användningen av slöjan. Även om dagens 

unga tjejer använder slöja för att markera att de vill vara i fred och inte väcka uppmärksamhet 

möter de fördomar. Två av mina informanter vill även markera att en av orsakerna till att de 

valde att bära slöja är att de vill minska utseendets betydelse och inte vill tvingas till att vara 

pressade att uppnå det idealiska utseendet som ska behaga mannen, vilket är dagens problem 

för många unga tjejer som genom olika bantningskurer försöker nå dit. Det leder till dålig 

självförtroende och olika sjukdomar. Mina informanter vill tona ner det yttre och försvåra för 

männen att exploatera kvinnor. Utifrån dessa påståenden börjar jag fundera över vem som 

behagar männen, vi som inte har slöja och försöker vara fina för någon eller de som döljer det 

yttre och visar det bara för sin egen man. Detta tar även Bernström (2002:732) upp i Koranens 
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budskap och nämner uppenbarelsen som profeten Muhammed har fått om troende kvinnor 

som säger att de ska skylla sina behag för att undgå bli ofredade.  

Det som är inressant är att informant 4 säger att utöver att det är påbjudet i Koranen och 

haditherna att kvinnan ska ha slöja vill hon markera tillhörighet genom att bära slöja. Även 

Lindskog och Deniz (2009:28–30) skriver att människor tycker att identitet är viktig och att 

man tillhör en viss grupp förväntas man bete sig på ett visst sätt och det finns tydliga 

markörer inom gruppen. I detta fall är det sjalen som är informantens identitetsmarkör. Det 

handlar inte bara om att visa vem personen är utan man måste visa vilken grupp den vill eller 

inte vill tillhöra. Efter att ha pratat med informanten 4 har jag fått en känsla av att hon 

verkligen vill visa vem hon är och att hon varken är omoralisk eller lösaktig. Det är viktigt för 

henne. Genom att följa Koranens och hadithernas klädkod gör hon sig automatisk otillgänglig 

och markerar att hon inte är något sexobjekt. Även Ringqvist (2005:9) skriver att människor 

ibland gör medvetna val för att hävda sin grupptillhörighet. 

6.3 Har valet av slöja med kultur och identitet att göra? 

 

Alla mina informanter kommer från Bosnien och kom till Sverige efter kriget. Lindskog och 

Deniz (2009:28–30) skriver om att människor inom en viss kultur har olika värderingar, 

traditioner och levnadssätt. När individen flyttar till en annan plats kan kännas viktigt att visa 

att hon tillhör en speciell grupp eller rörelse. Jag kan inte hålla med författarna i detta fall på 

grund av att jag har fått uppfattningen att informanter vill visa mer att hon är muslim än att 

hon är från Bosnien.  

Froman (2000:12) påtalar att slöjan är ett synligt tecken på kvinnans anständighet och 

ärbarhet. Det kan jag hålla med om. Alla mina informanter vill bli respekterade och uppfattats 

som sådana. Jag har en känsla av att den religiösa övertygelsen kommer i andra hand. 

Visserligen påpekar informanterna att det står i Koranen och haditherna att kvinnan ska bära 

slöja men det känns att som att de har underordnat sig mer under traditionen än religionen.   

En annan intressant orsak till att kvinnorna använde slöjan förr har informanten 5 berättat. 

Hon tror att slöjan användes för att undvika häxeri som var mycket framträdande förr i tiden. 

Hon menar att det var lätt att klippa av en liten bit av hår som användes vid tillverkningen av 

häxkonster när kvinnan på den tiden hade lång utsläppt hår. Genom att ha håret knutet i sjalett 
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kunde kvinnorna skyddas från häxor. Ett intressant påstående som jag aldrig har hört och 

aldrig har läst om. 

Alla informanter som inte har slöjan har som mål att använda slöjan senare i livet. En del 

informanter säger att de inte är så starka i sin tro men att de håller på och försöker hitta 

styrkan i att kunna motstå alla obehagliga kommentarer. En och annan informant säger att hon 

inte är redo men att hon i framtiden vill hon åka till Mecka och när hon kommer tillbaka så är 

det självklart att ta på sig slöjan. Det är både tradition och religion som kräver det.  

Jag tror inte att slöjan är en jämställdhets - problem, eftersom mina informanter bevisar att de 

är både utbildade och självständiga kvinnor och att det är de som har bestämt själva att bära 

eller inte bära slöja. Vad det är som styr bruket av slöja är en komplex fråga och den går inte 

att besvara så lätt. Det som är viktigt att nämna är att kulturen och religionen vävs samman 

och inte går att separera från varandra, båda påverkar individen i olika delar. Min slutsats är 

att det finns faktorer som grupptryck, ärbarhet, stolthet samt tid och rum och så vidare som 

påverkar individer lika mycket som religion.  

7. Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på varför en del muslimska kvinnor använder slöja medan 

andra inte gör det. Jag begränsade min undersökning till sju bosniska kvinnor i olika åldrar. 

Jag ville även ta reda på vem det är som har bestämt att de som är beslöjade ska beslöjas och 

om de obeslöjade har tänkt på att ta på sig slöjan senare i livet. Alla mina informanter håller 

med att en kvinna ska få bestämma själv om hon ska och när hon ska ta på sig slöjan. Ingen 

får tvinga henne enligt de religiösa skrifterna. Det som är jätteviktigt att nämna är olika 

tolkningar av de religiösa skrifterna. Hur man tolkar hijab och att klä sig anständigt skiljer sig 

och på grund av detta finns det både beslöjade och obeslöjade muslimska kvinnor. Även 

traditionen och ålder spelar roll när och hur slöjan används. 

Beslöjade kvinnor i min undersökning visar på att det är skillnad på när i tiden kvinnan tog på 

sig slöjan och var de kommer ifrån. De utbildade unga kvinnorna bestämde själva att använda 

slöjan och det var främst på grund av att Koranen och haditherna förespråkar detta. De äldre 

beslöjade kvinnor som är födda på 60- talet och tidigare hävdar att valet av slöjan avgjorde 

plats och tid. Traditionen att alla i byn var beslöjade gjorde att även de tog på sig sjalen. 

Senare i livet när de hade nått en mogen ålder och tiderna förändrades och allt färre kvinnor 
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beslöjades vill de inte ta av sig den. De menar att när man har blivit lite äldre börjar man 

tänka på livet efter detta även om de inte visste från början varför det är viktigt att ha slöjan. 

Det är viktigt att nämna att de flesta identifierar sig med Muhammeds hustrur och försöker 

efterlikna dem.  

De obeslöjade kvinnornas utsagor skiljer sig dock från de som bär slöja och de har en annan 

tolkning av det som står i Koranen och haditherna när det gäller slöjan och användning av 

den. De flesta vet att en kvinna så väl som en man ska klä sig anständigt men att man får 

bestämma själv hur man ska göra och om det inbegriper att även bära slöja. En utav de 

obeslöjade kvinnorna tycker att det är haram att gå utan och det står i Koranen att täcka barm 

med slöja men att hon känner att slöjan i Sverige kan få negativa effekter som att istället för 

att skydda kvinnan, som det står i Koranen, kan det leda till begränsningar i samhället samt 

påhopp. I så fall kan det istället för att skydda kvinnan utsätta henne för trakasserier. Det 

skriver också Donell i sin artikel och menar att bilden av slöja har förändrats sedan den 11 

september fån att vara exotiskt till att vara islamfinentligt. 

Medan de obeslöjade kvinnor har svårt att bestämma sig och är rädda för hur samhället ska 

reagera om de skulle beslöjas tycker inte de beslöjade att det är något problem. Däremot 

tycker de beslöjade att slöjan inger mer rörelsefrihet, respekt och trygghet och är ett tecken på 

att de inte är tillgängliga. Även de afghanska kvinnorna som Alison Donell hade skrivit en 

artikel om tycker att slöjan ger dem möjlighet till utbildning och rörelse frihet. Problemet är 

bara att det ger en annan bild till västervärlden, bild som tolkas fel. Det verkar som om vi som 

inte har slöja har större bekymmer för de kvinnor som har slöjan och tycker att de är 

förtryckta medan enligt dem själva har slöjan den motsatta effekten.  

Slöjan är en viktig symbol för många och vi borde inte döma människor utifrån denna.  
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