
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är svenska muslimska kvinnors religionsfrihet 
villkorad ur ett intersektionellt perspektiv? 

En kvalitativ intervjustudie om slöjan 

Sara Flodin & Ilona Henrysson 

2019 
 

Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Religionsvetenskap 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 

Religion för ämneslärare (61–90) 
 

Handledare: Ingela Visuri 
Examinator: Peder Thalén 

https://lms.hig.se/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_10388_1


 

  



 

1 

 

Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ abduktiv intervjustudie. Studien undersöker om svenska muslimska 

kvinnors religionsfrihet kan anses villkorad ur ett intersektionellt perspektiv och vad ett 

slöjförbud i skolan skulle kunna innebära för respondenternas döttrar och familjer. Studien 

undersöker även hur respondenterna ser på valet att bära slöja samt hur detta beslut påverkar 

vardagslivet. Begreppen genus och religion har använts för analys av det empiriska resultatet. 

Religion som begrepp avser att belysa religionen som socialt och kulturellt fenomen, muslimer 

som etnisk och religiös minoritet i Sverige och religiös proximitet. Studien visar att ett 

slöjförbud bidrar till exkludering och segregering, skulle kunna leda till multipel diskriminering 

samt vara en kränkning mot barnets självbestämmanderätt och rätten till identitetsuttryck. 

Resultaten visar överdrivna krav på religiösa proximitet och andliga mognad trots att 

föräldrarna ser det som ett fritt val att bära slöja. Studien fastslår att svenska muslimska 

kvinnors religionsfrihet är villkorad ur ett intersektionellt perspektiv. 

 

Nyckelord: Slöja, slöjförbud, genus, religion, religionsfrihet, religiös proximitet och 

intersektionellt perspektiv. 
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Förord 

 

Vi som skrivit denna uppsats är Sara Flodin och Ilona Henrysson. Vi läser fjärde året på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid högskolan i 

Gävle. Vår ämneskombination är svenska och religionsvetenskap. Vi ämnar ta vår 

examen sommaren 2021 och ser då fram emot en framtid som verksamma inom 

skolväsendet.   

 

Gemensamt tack  

 

Först och främst vill vi tacka de respondenter som med brinnande intresse deltagit i våra 

intervjuer. Er öppenhet och engagemang har bidragit till att ge oss en djupare förståelse 

för slöjan och de bakomliggande faktorer som bidrar till valet av slöjbärande. Vi vill 

dessutom rikta vårt varmaste tack till vår handledare Ingela Visuri för all din tid och ditt 

engagemang. Du har gett oss självförtroende att tro på vår förmåga och vårt arbete och 

du har utmanat oss, vilket har bidragit till såväl akademisk som personlig utveckling. Vi 

vill även tacka Annika Lind på Söderhamns Stadsbibliotek för hjälp att hitta relevant 

litteratur, samt för dina kloka råd och tips på vägen i arbetet med vår uppsats.   

 

Sara Flodin och Ilona Henrysson. 
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1. Inledning 

Det var först 2003 som frågan om slöjans vara eller icke vara blev het i den svenska politiska 

debatten (Hussein 2017, s.194). Kritikerna menade att muslimska kvinnor tvingas bära slöja 

och därigenom lever under hedersförtryck, och hösten 2019 föreslog Moderaterna att frågan 

om ett införande av slöjförbud i den svenska skolan borde utredas på statlig nivå (Larsson & 

Wallenberg 2019), vilket röstades ned. Åsikterna om slöjan är många och verkar ofta grunda 

sig i en omtanke för de slöjbärande kvinnornas självbestämmande och yttrandefrihet, men 

stämmer det att svenska muslimska kvinnor och flickor tvingas bära slöja eller är bilden 

baserade på kulturrasistiska stereotyper? Är religionsfriheten en villkorad rättighet för svenska 

muslimska flickor och skulle införandet av ett slöjförbud i skolan bidra till inkludering, 

jämlikhet och jämställdhet? 

Studien tar delvis sin utgångspunkt i Maria Klasson Sundins doktorsavhandling Barnets 

religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention 

(2016). Klasson Sundin konstaterar att barnets (under 18 år) möjligheter att utöva sin 

religionsfrihet är beroende av föräldrarnas förmåga att vägleda barnet. Klasson Sundin 

synliggör även en spänning mellan barnets aktiva subjektskap och att barnet står i 

beroendeställning till föräldrarnas förmåga och ansvar för vägledning och stöd i lärandet om 

kultur, tradition och religion, samt att ge utrymme för barnets växande mognad (2016, s.166). 

Enligt svensk lagstiftning skyddas alla svenska barn dessutom av religionsfrihet enligt 

grundlagen. Är det då rimligt att införa ett slöjförbud i skolan eller är det som kritikerna menar 

ett nödvändigt verktyg för att möjliggöra jämlikhet och jämställdhet i praktiken?  

Vårt bidrag till forskningsfältet blir att tala med de berörda parterna, det vill säga 

muslimerna själva, istället för att enbart tala om dem. Denna studie avser huvudsakligen att 

genom intervjuer undersöka hur attityder till slöjan ser ut bland praktiserande muslimer i 

Sverige samt hur respondenterna i denna undersökning förhåller sig till sitt eget val och 

döttrarnas val att bära/inte bära slöja. Dessutom avser denna studie att ge en röst åt de 

muslimska kvinnor och män som kommer till uttryck samt att, till skillnad mot tidigare 

forskning, ge utrymme att bredda diskussionen för att öka förståelsen för slöjans betydelse i 

vardagen. Av den anledningen behandlar inte denna studie vad som står eller inte står om slöjan 

eller slöjbärande i Koranen. Respondenterna har getts tolkningsföreträde och deras uppfattning 

och tolkning av vad Koranen säger om slöjan är deras egen. Studien undersöker även vad ett 

införande av slöjförbud i den svenska skolan skulle innebära i praktiken, dels för 

respondenternas egen del men även tänkbara konsekvenser för deras barn och övrig familj. 

Syftet är dessutom att bredda förståelsen för vad som motiverar bärandet av slöjan ur ett 

inifrånperspektiv samt att diskutera jämställdhet och jämlikhet i relation till införandet av 

slöjförbud i skolan.  

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att genom en fallstudie undersöka respondenternas 

syn på sitt eget och sina döttrars beslut att bära slöja, samt hur detta beslut påverkar dem och 

deras döttrar i vardagslivet. Ett ytterligare syfte är att bredda synen på slöjan samt att synliggöra 
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vad ett införande av slöjförbud i den svenska skolan eventuellt skulle kunna innebära för 

praktiserande muslimer. Studien avser även att genom ett intersektionellt perspektiv diskutera 

om införandet av ett slöjförbud skulle kunna leda till ökad integration, jämlikhet och 

jämställdhet.  

 

2.2 Frågeställning 

• Hur ser respondenterna på sitt eget och sina döttrars beslut att bära slöja, samt hur 

påverkar detta beslut vardagslivet? 

• Vad skulle ett statligt införande av slöjförbud i skolan möjligtvis kunna innebära för 

döttrarnas och respondentens egna framtidsutsikter gällande skolsituation och 

religionsfrihet? 

• Är svenska muslimska kvinnors religionsfrihet villkorad ur ett intersektionellt 

perspektiv?  

 

2.3 Självreflektion 

Under kartläggningen av tidigare forskning framträder en bild av att den forskning som hittats 

generellt bygger på ett västerländskt utifrånperspektiv. Även om ansatsen är vetenskaplig, lyser 

fördomar igenom den opartiska ställningen och färgar resultat och undersökning. Vi som 

författare till denna studie är inget undantag från detta västerländska utifrånperspektiv, men 

trots vårt ursprung har vi en medvetenhet om våra fördomar. Vi är medvetna om att vår syn på 

slöjan har påverkats av medias rapportering och vinkling, samt hur islam framställs som en 

patriarkal religion där kvinnan är i underläge samt att vi fostrats utifrån kristna värderingar. 

Detta har bidragit till att vi undermedvetet söker identifiera kvinnofientligt ursprung för slöjan, 

inte för att den är unik som kvinnoförtryckande, utan för att det går att identifiera en 

maskulinitetsnorm i de flesta samhällen och grupper och således även inom religioner.  

3. Metod 

3.1 Metod 

Denna studie utgår från en kvalitativ intervjustudie och kommer att formas genom en 

hermeneutisk tolkningsprocess. Ett hermeneutiskt perspektiv innebär att förståelsen av 

meningen med det som sägs är centralt samt att helhet och delar förstås i förhållande till 

varandra samtidigt som forskarens förförståelse, förväntningar eller förutfattade meningar, ses 

som en naturlig del i den hermeneutiska processen (Starrin & Svensson 1994, s.59). Syftet med 

att använda en narrativ metod är att få ett inifrånperspektiv av respondenternas personliga 

sociala verklighet. Detta genom att ge respondenterna utrymme att formulera sin egen 

vardagsberättelse om en del av sitt liv; i detta fall om slöjan, vilket även bidrar till att 

intervjusituationen avdramatiseras och framstår som en vardagsnära dialog. 

Metoden för intervjun kan beskrivas som intersubjektiv då dialogen sker i samspel med 

hjälp av öppna frågor som leder till ett antal följdfrågor. I den narrativa teorin kallas detta för 

samproduktion av berättelsen (Johansson 2005, s.22f.). Intervjuerna som genomförs i denna 

studie är semistrukturerade med en stark dragning åt en tematiskt öppen intervju. Frågorna är 



 

7 

 

utformade dels för att få spontana svar utifrån respondenternas eget perspektiv, samt för att 

undvika påverkan från vår egen förförståelse och våra förutfattade meningar (se Bilaga).  

Valet att intervjua två män och fyra kvinnor syftar till att främst lyfta kvinnors perspektiv 

för att tala med och inte enbart tala om de det faktiskt beror. Vi kommer också att använda 

männens syn som referensram samt för att möjliggöra en analys ur ett genusperspektiv. 

Kvinnornas svar kommer alltså att ses som normativa och sedan jämföras med männens 

upplevelser och synpunkter för att motverka att mannen anses som norm och kvinnan som 

avvikande från denna: “Den manliga överordningen och hierarkin yttrar sig bland annat i att 

det män gör betraktas som mer värdefullt. Därtill tjänar män mer, har mer makt än kvinnor och 

betraktas som norm, medan kvinnor ses som undantag och som det avvikande.” (jämställ.nu 

2017). Vi som författare och intervjuare är medvetna om att svaren på intervjuerna inte på något 

sätt kan anses vara representativa för alla svenska muslimska kvinnor och män, och används 

därför endast som fingervisning och diskussionsunderlag. 

 

3.2 Urval 

Urvalet har gjorts genom att välja respondenter som är praktiserande muslimer, samt att det är 

meriterande om respondenten har barn i skolåldern (det vill säga 7 till 19 år), men det är inget 

krav då syftet är att belysa hedersaspekten i relationen mellan kvinnor och män. Vi har därför 

avsiktligt valt att intervjua både kvinnor (4) och män (2), dels för att förhindra att slöjan 

marginaliseras till en “kvinnofråga” samt att vi tycker att det är viktigt att bredda perspektiven 

och synliggöra maktstrukturer i de olika syn- och förhållningssätten.  

Ett krav för att delta i studien är att respondenterna behärskar svenska språket samt att de 

själva studerar vid SFI i Kristianstad, detta för att göra det praktiskt för oss att genomföra 

intervjuerna. Kravet att kunna genomföra intervjuerna på svenska ger möjlighet att samla in 

material utan påverkan av det filter som en tolk skulle innebära både i de frågor som ställs och 

de svar som ges. Värt att nämna är att de som valts ut att delta i studien inte på något sätt står i 

beroendeställning till oss som intervjuare. Det finns sedan tidigare en redan etablerad relation 

mellan respondenterna och oss som intervjuare, vilken har bidragit till en tillitsfull och 

fördjupad samtalsnivå samt till en mer öppen samtalston och mer personliga svar. På grund av 

begränsat tidsperspektiv har vi använt oss av egna kontakter för att finna deltagare som matchar 

urvalskriterierna. Det innebär att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval (Alvehus 2013, 

s.72).  

 

3.3 Etiska perspektiv 

Respondenterna har fått tydlig information att deras svar inte på något sätt kommer att påverka 

relationerna med deras lärare, att deras svar aldrig kommer att knytas till dem personligen samt 

att vi har sträng sekretess gällande deras namn och kontaktuppgifter. Respondenterna har valt 

att vara anonyma och haft kravet att samtalen inte spelas in på något sätt, vilket vi givetvis 

respekterar. Därför valde vi att ta fältanteckningar direkt, medvetna om att det som sägs kan 

förändras under intervjuns gång samt att riskera att inte framstå som en god lyssnare under tiden 

som allt nödvändigt skall hinnas skrivas ner (Alvehus 2013, s.89).  

En konsekvens av att använda fältanteckningar är att citaten eventuellt skiljer något från 

hur respondenterna faktiskt uttryckte sig, men att det finns en strävan efter att återge dem så 
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korrekt som möjligt. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan en och två timmar. För att 

intervjuerna skulle kunna genomföras på ett lugnt och ostört sätt, valdes en plats där 

respondenterna kunde känna sig trygga och därför skedde intervjuerna i respondenternas egna 

hem eller på en plats enligt respondentens egen önskan och vilja. Svaren på intervjufrågorna 

har gåtts igenom tillsammans med respondenterna och därefter godkänts. 

 

3.4 Centrala begrepp 

Definitionen av det intersektionella perspektivet har hämtats dels från Jämställ.nu som 

lanserades i december 2009 som ett samverkansprojekt. Jämställ.nu har sedan 2018 drivits av 

Jämställdhetsmyndigheten. Definitionen av det intersektionella perspektivet, exempel på hur 

det kan appliceras på verkliga fall samt exempel på hur det kan användas i forskning har även 

hämtats från den statliga rapporten: Inte bara jämställdhet Intersektionella perspektiv på hinder 

och möjligheter, SOU 2014:34. Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i 

arbetslivet (2014). Dessutom bygger vår begreppsförståelse av det intersektionella perspektivet 

på vetenskapliga artiklar och dokument av framstående författare och flitiga debattörer inom 

ämnet som exempelvis de la Reys (2014) och Lykke (2005).  

Begreppsförståelsen av analysbegreppet religion bygger dels på Erica Appelqvists 

definition av religiös proximitet (Appelros 2005, s.72f) samt definitionen av religion som ett 

socialt och kulturellt fenomen samt som socialt element som människan måste förhålla sig till 

antingen hon är troende eller inte (ibid).    

Patriarkat är i grunden ett samhällsvetenskapligt begrepp som använd för att beskriva 

sociala system där män är överordnade kvinnor (Jämställ.nu 2013).  

 

3.5 Tematisering 

Induktion kan beskrivas som en process där forskaren låter empirin avgöra vad som är värt att 

söka svar på och analys av exempelvis intervjuer sker därefter med hjälp av teorier i syfte att 

lyfta fram något generellt om de deltagande respondenterna. Motsatsen till induktion är 

deduktion vilket innebär att generella teorier ligger till grund för vad som ska analyseras och 

hypoteser kan testas mot empirin, för att falsifiera dem. Kombinationen av dessa metoder kallas 

abduktion vilken utgör en helt egen logik (Alvehus 2013, s.113f.). För att besvara 

frågeställningarna kommer forskningsprocessen att utföras genom en abduktiv ansats där 

förståelsen växer fram i en process genom att röra sig fram och tillbaka mellan teori och empiri. 

Analysprocessen har med andra ord genomförts till största del med en induktiv inriktning i 

kombination med deduktion.  

 

3.6 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis identifieras och definieras väsentliga begrepp som ligger till grund för att förstå 

flickornas och kvinnornas rättigheter när det gäller självbestämmande och religionsfrihet. 

Definitionerna av begreppen hämtas från Maria Klasson Sundins avhandling (2016) vilken 

utgör den huvudsakliga forskning som studien vilar på. I steg två används litteraturen för att 

tydliggöra slöjans historia och begreppen heder och hedersrelaterat våld förklaras eftersom 

detta är ett tema som dels ligger till grund för de stereotypa föreställningar som debatten om 

slöjan vilar på samt att begreppet heder framträder tydligt i resultatet av intervjuerna. I steg tre 



 

9 

 

presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts och i steg fyra diskuteras resultaten i 

förhållande till litteratur inom området för att komma fram till en slutsats och förslag till vidare 

forskning. Resultaten analyseras ur ett intersektionellt perspektiv. De analytiska kategorier som 

ligger till grund för analysen är relationen till slöjan, om slöjan är ett hinder i det svenska 

samhället, hur respondenterna ser på döttrarnas slöjbärande, religionsfrihet- om en muslimsk 

kvinna i Sverige kan konvertera till kristendom eller förklara sig som ateist samt vad ett 

slöjförbud i skolorna skulle innebära för respondenterna. 

4. Bakgrund 

4.1 Slöjans historia och samtid 

Muslimer vänder sig till islam för vägledning, och uttolkare såsom imamer och ulama 

(rättslärda) vänder sig direkt till Koranen och Sunni för att navigera bland, sålla bort sekler av 

tolkningar, omtolkningar, och kulturella och sociala inslag. Att återgå till källorna innebär inte 

per automatik en konservativ hållning utan kontexten tolkas i den rådande samtid och utifrån 

tolkarens referensram som består av aspekter som land, kultur, tradition, ålder, kön, 

socioekonomisk samt om personen är bosatt på landsbygd eller i större städer. Det är även 

skillnad mellan den privata tron och tolkningen, och vilka som ges tolkningsföreträde, 

legitimitet i samhället och som accepteras av anhängare. (Karlsson Minganti 2007, s.78f)  

Jamila Hussein beskriver i Heder och hedersvåld - Berättelser, fakta och fördomar (2017) 

slöjans historia, vilken enligt Hussein är baserade på männens tolkningar. Hussein menar att 

männen historiskt sett alltid haft tolkningsföreträde och stödjer sig på Fatima Mernissis tolkning 

att det funnits en direkt avsikt att manipulera tolkningar av Koranen för att bekräfta en manlig 

auktoritär maktordning (2017, s.191).  

Hussein framhäver även att slöjan varit en del av den politiska debatten sedan slutet av 

1800-talet då västerländska liberaliserade tankesätt spred sig till Mellanöstern via Egypten. 

Många egyptiska kvinnor slutade att bära slöja redan på 1920-talet vilket resulterade i att det 

sågs som ovanligt och extraordinärt att bära slöja. Detta bidrog till att bildade kvinnor i 

storstäderna anammade det västerländska klädmodet (2017, s.191). Hussein belyser dessutom 

att Irans införande av slöjförbud år 1936 resulterade i stora motsättningar i samhället. Dessa 

motsättningar ledde till att traditionellt fostrade kvinnor valde att bära slöja i protest mot 

liberaliserande vindar då de kände sig nakna om de inte bar slöjan. Dessutom belyser Hussein 

att männen upplevde slöjförbudet som ett hot mot familjens heder, då det förhindrade männens 

kontroll av kvinnorna (2017, s.192).  

Hussein förklarar att Khomeinis strängt islamistiska regim implementerades som ett 

resultat av den islamiska revolutionen i Iran 1979 och under tidigt 1980-tal började en mer 

radikal och politiserad islam att etablera sig då främst i länder som Egypten, Irak och i Syrien 

men även bland palestinierna. Detta innebar att de mer konservativa religiösa traditionerna 

återkom och den religiösa traditionen att bära slöja som religiös identitetsmarkör blev tydlig. 

Slöjan blev återigen obligatorisk i Iran 1979 och sedan dess har kravet på att bära slöja inneburit 

bestraffning för de som vägrar bära slöjan (2017, s.192f).  

Hussein förklarar vidare att slöjan sedan dess varit omdiskuterad och fungerat som en 

politisk och religiös symbol för islam världen över. Många muslimska kvinnor bär idag slöjan 

frivilligt som en symbol för kyskhet, renhet, fromhet och muslimsk identitet samt att de anser 
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att det ger dem respekt, frihet och värdighet. Hussein poängterar även att vissa forskare anser 

att slöjan minskar risken för att kvinnan utsätts för hedersrelaterat våld, och därför bär 

kvinnorna slöjan även eller enbart “för säkerhets skull” (2017, s.192). 

 

4.2 Hedersdebatten i en svensk kontext 

I inledningen presenterades kritikernas resonemang som menar att muslimska kvinnor tvingas 

bära slöja och därigenom lever under hedersförtryck samt att åsikterna om slöjan är många och 

i vissa fall grundar de sig i en omtanke för de slöjbärande kvinnornas självbestämmande och 

yttrandefrihet. Stämmer det att svenska muslimska kvinnor och flickor tvingas bära slöja eller 

är bilden baserade på kulturrasistiska stereotyper? Baianstova (2017) förklarar att personer som 

kommer till Sverige från Afrika, Asien och från Medelhavsområdet utsätts för kulturalisering. 

Kulturalisering innebär att en person bemöts med stereotypa föreställningar baserade på 

antaganden om “att de är patriarkala och hierarkiska, konventionella och traditionella på grund 

av sin kultur.” (2017, s.106) medan svenskar anses vara “demokratiska, jämlika, jämställda, 

reflexiva och moderna på grund av sin kultur.” (2017, s.106). Baianstova menar att detta synsätt 

skadar både de som utsätts för kulturalisering och den egna gruppen då det hämmar självkritik 

och förändring (2017, ss. 87, 106).   

Hussein (2017, s.15f) förklarar att de patriarkala relationerna mellan kvinnor och män i 

Mellanöstern stammar från en svunnen tid där regler, lagar och oskrivna normer och traditioner 

vilar på en patriarkal samhällsstruktur där kvinnan var underordnad mannen. Hussein menar att 

dessa gamla regelverk “cementeras fast i kulturen” (2017, s.15) och därigenom ger auktoritet 

och tyngd beroende på tradition och religiösa dogmer. Hussein förklarar att syftet med 

levnadsreglerna är att bevara mannens heder, vilket indirekt innebär att det är mannens (far, 

bror, make) uppgift att se till att kvinnan inte vanärar mannen genom att hindra henne från att 

bryta normer och regler (2017, s.16). Hussein fastslår även att det i Sverige finns ett 

kontraproduktivt förhållningssätt till fenomenet heder, där svenskarna räds att stämplas som 

främlingsfientliga, fördomsfulla och intoleranta om de ifrågasätter andra kulturers egenarter, 

vilket i detta fall innebär att svenskarna bortser orsaker och samband gällande hedersrelaterat 

våld och förtryck (2017, s.17).   

Hussein uttrycker även sin personliga åsikt att det borde råda slöjförbud för barn upp till 

och med femton år på grund av att flickan ej uppnått tillräcklig mognad för att fatta beslut om 

att bära slöja (2017, s.193f). Enligt Hussein är det särskilt befogat med ett slöjförbud på grund 

av att det inom vissa familjer råder en hederskultur där flickan tvingas bära slöja vilket kan göra 

det svårt för flickan att kunna göra ett eget ställningstagande baserat på egna åsikter och 

värderingar. Hussein framhäver att det var först 2003 som frågan om slöjans vara eller icke vara 

blev het i den svenska debatten. Debatten gällde om det skulle vara tillåtet att bära burka i 

skolan och frågan utreddes av skolverket. Skolverket kom fram till att det skulle vara möjligt 

att delvis förbjuda burkan i skolan i vissa situationer. Skolverket fastslog även att elevernas 

klädsel skall få vara en identitetsmarkör och därför bör riktlinjer gällande klädsel ej ingå i 

skolans ordningsregler. Dessutom fastslog även DO, diskrimineringsombudsmannen, att rätten 

att bära religiösa symboler omfattas av religionsfriheten. (Hussein 2017, s.194) 

Även om det i grunden finns en omtanke om flickornas och kvinnornas rättigheter till 

självbestämmande, skulle ett förslag om införandet av ett slöjförbud istället leda till ökad 

stigmatisering av den västerländska föreställningen på hederskulturen. Rúna í Baianstova 
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förklarar i boken Heder (2017) att det pågår en hermeneutisk process där uppfattningen av ett 

visst ord eller begrepp snarare speglar den egna personens bristfälliga förståelse av fenomenet 

än fenomenet självt (2017, s.124). Baianstova förklarar att rasism och diskriminering 

genomsyrar diskussionerna så snart fokuset belyser människors kulturella skillnader. 

Anledningen till föreställningen om hedersförtryck menar Baianstova beror på att 

föreställningarna bygger på stereotyper och att det i motsats till vad som idag upplevs som en 

absolut sanning i den västerländska föreställningen, är hederskulturen inte stark inom alla 

grupper i de geopolitiska områden hederskulturer kopplas till (2017, s.125).  

 

4.3 Barnets religionsfrihet 

Maria Klasson Sundin belyser att det i Barnkonventionen (Unicef, artikel 14, 2009) står tydligt 

att barnet är såväl aktivt subjekt som beroende av andra. Trots att barnet är omyndigt och under 

utveckling är de rättighetsbärare och föräldrarna har inte odelad förfogande- och 

bestämmanderätt över sina barn. Barnet behöver enligt Klasson Sundin många gånger stöd och 

vägledning i sitt rättighetsutövande vilket gör att de är i beroendeställning till vuxna, främst 

föräldrarna. Föräldrarna ska stödja och vägleda barnet i utövandet men i takt med barnets 

växande förmågor och mognad, måste föräldrarna överlämna ansvaret för utövandet till barnet. 

(2016, s.68) Utifrån denna dimension innebär utövandet av religionsfrihet att individen har rätt 

att uttrycka sin tro men förmågan att göra detta ses ofta av föräldrarna vara beroende av den 

kognitiva utvecklingen som individen besitter. Klasson Sundin menar att här utesluts de yngre 

barnen som subjekt för de som anser att förmågan måste vara fullt utvecklad för att 

religionsfriheten ska kunna utövas och endast de äldre barnen ses som subjekt och aktörer i sitt 

rättighetsutövande (2016, ss.68,163).  

Barnkonventionens barnsyn att tänka sig andlig utveckling i termer av livslust och 

existentiell trygghet, menar Klasson Sundin är att tänka i termer av traditionsförmedling, mer 

som en inskolning in i vuxenlivet än till för barnet här och nu (2016, s.158). Klasson Sundin 

förespråkar istället en relationell eller ömsesidighetsorienterad syn på rättigheter vilken ser både 

vuxna och barn, oavsett ålder, som medskapande aktörer och som sårbara och beroende av 

andra. Den ömsesidighetsorienterade teorin ger en förståelse av barnets rätt till religionsfrihet i 

relationella termer, som resultat av och uttryck för ett ömsesidigt samspel mellan barnet och 

dess omgivning, där barnet är både aktivt subjekt och sårbart beroende. Samspelet mellan barnet 

och dess omgivning låter barnet bli tagen på allvar som subjekt, ger barnet rätt att vara 

medskapande och beaktad i alla beslut som rör dess liv.  

På så sätt menar Klasson Sundin att autonomi konceptualiseras som ömsesidig 

relationalitet och autenticitet i en löpande socialiseringsprocess där både barnet, föräldrarna och 

andra vuxna utvecklar en stabil värdegrund och självtillit samt förmågan till 

konsekvensbedömning och eget ansvarstagande. Detta innebär att autonomi, i stället för att vara 

knuten till kognitiva förmågor och idealiserat oberoende, blir ett uttryck för vad det innebär att 

vara och bli en integrerad person med en växande och flexibel, egen identitet. (2016, 

s.s.171,174) Det Klasson Sundin vill tydliggöra utifrån en ömsesidighetsorienterad 

rättighetsteori, är att barnets individuella rättigheter och dess tillhörighet till en grupp kan såväl 

främja som hämma varandra. I en gemenskap där alla har samma värdegrund och sedvana så 

främjas andlig utveckling och personlig identitetsutveckling medan en gemenskap som kräver 

att anpassning till gruppen för att passa in, i stället hämmar en sådan utveckling (2016, s.179).  
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Både föräldrar och barn är beroende av den sociala och kulturella kontext 

de växer upp och lever i. Genom denna har de socialiserats in i en miljö, 

ett språk och ett sätt att leva, som gör det möjligt att utveckla en 

värdegrund och identitetsuppfattning att handla utifrån. Både föräldrar och 

barn är samtidigt subjekt i en ömsesidig relation. Den sociala och 

kulturella kontexten är inte statisk, utan stadd i förändring och de har, som 

aktiva subjekt, möjlighet att påverka varandra och den sociala och 

kulturella gemenskap de tillhör. 

(Klasson Sundin 2016, s.134) 

 

4.4 Integration, demokrati, jämlikhet och jämställdhet 

Kapitel 6 i boken Heder (2017) av Baianstova avser att förklara de mekanismer som ligger till 

grund för de prövningar och relationer som en migrant möter först i gruppen där tillhörigheten 

finns i hemlandet och sedan vad som händer när migranten ställs inför ett nytt 

identitetsskapande i det nya landet, i detta fall Sverige. Baianstova förklarar att en 

samhällsgemenskap kan bildas kring exempelvis en religiös grupp, en region, en folkgrupp eller 

ett språk. En samhällsgemenskap vilar på långvarig social gemenskap som hålls samman av 

normsystem och på en stark känsla av solidaritet. (2017, s.99) Baianstova belyser att alla 

grupper eller samhällen vilar på moraliska regler och att moral å ena sidan kan vara universell, 

det vill säga att alla samhällen hålls samman tack vare den, men att den även kan vara partikulär, 

vilket innebär att moralen skiljer sig mellan olika grupper (2017, s.100).  

Baianstova klargör att integration inte innebär att alla är likadana utan att alla har samma 

självklarhet, inte trots sina olikheter utan på grund av dem. Vidare menar Baianstova att olikhet 

är en grundförutsättning för att nå ett demokratiskt samhälle som trots komplexiteten värnar om 

olikhet och oliktänkande och undviker det enkla och enkelspåriga (2017, s.108). Ett samhälle 

som befinner sig i ett läge av bristande integration anses som patologiskt och benämns av 

Durkheim, 1984, som anomi. Med anomi menas ett samhälle där det förekommer konflikter 

och normbrott som beror på bristande jämlikhet. Baianstova menar att diskussionen om 

hederskultur är en typisk anomi och kan endast upplösas genom jämlikhet på alla 

samhällsnivåer och att djupgående kommunikation krävs för att ge rätt verktyg för att motverka 

segregation. (2017, s.118) 

I länder där de muslimska kommer från, exempelvis Afghanistan eller Syrien, värderas 

kollektivets bästa högre än individens (konforma) och kollektivet är i detta fall släkten, klanen 

eller gruppen. I Sverige är kollektivet ersatt till staten och även om svenska medborgare anser 

sig vara självständiga har de en beroenderelation till staten och där individen står i fokus 

(reflexiva). Baianstova menar att migration alltid innebär någon form av kulturell förändring 

och att även identiteten förändras i och med att det tidigare sammanhanget löses upp. Hur 

förändringen ser ut beror på hur sammanhanget och mötet som sker mellan migranten och det 

nya samhället. Är migranten välkommen och tas emot med öppna armar eller om samhället och 

migranten tar avstånd ifrån varandra spelar en avgörande roll för hur relationen utvecklas (2017, 

s.150). Vidare förklarar Baianstova att när mellanmänskliga möten sker enas parterna genom 

samtal kring gemensamma nämnare som fungerar som kärnan för samstämmigheten i 

skapandet av sociala band (2017, s.107).   
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5. Teoretisk referensram 

5.1.1 Intersektionellt perspektiv 

Den intersektionella analysen används för att göra ett tvärsnitt och att synliggöra hur 

maktordningar påverkar och i vissa fall även förstärker varandra. Exempelvis kan mannens 

sociala status förändras om mannen är homosexuell, och ställningen kan äventyras ytterligare 

om den homosexuelle mannen även är praktiserande muslim. Perspektivet syftar med andra ord 

till att lyfta hur maktordningar samspelar med varandra men även om att kritiskt granska hur 

normativa föreställningar om hur klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionsförmåga 

samverkar i under- och överordning inom pågående konstruktioner (de los Reyes 2014, s.23).  

Begreppet intersektionalitet slog igenom på 2000-talet i Sverige och kom att beröra 

områden som det feministiska och genusvetenskapliga forskningsfältet och det politiska 

jämställdhetsfältet. Diskussionerna gällde såväl begreppsförståelse samt vem eller vilka som 

skulle ges tolkningsföreträde gällande problemformulering samt att ge svar på dessa 

komplicerade frågor (2014, s.97). Det råder viss oenighet om hur det intersektionella 

perspektivet bör användas inom forskningen men Lykke (2005) poängterar vikten av att 

undvika en additiv tillämpning. Med additiv tillämpning menas att begreppen exempelvis genus 

och kön, analyseras separat och (adderas) läggs ihop som separata enheter som interagerar med 

varandra (Lykke 2005, s.9). Enligt Lykke missar en additiv analysstrategi att analysera 

maktordningar som sammanflätade med varandra, alltså att de intra-agerar med varandra i en 

“konstant konfiguration under ständig omförhandling” (2005, s.10).  

I artikeln “Religion och intersektionalitet”, publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

lanserar Erica Appelros (2005) begreppet religiös proximitet. Appelros beskriver dels 

konsekvenserna av att utesluta begreppen ålder, nationalitet, yrke eller religion och att endast 

använda klassificeringarna genus, klass, ras, etnicitet och sexuell läggning vilket kan leda till 

en ökad stigmatisering. Vidare förklarar Appelros hur urvalet av vilka dimensioner som är 

relevanta för analysen skall väljas ut, och menar att urvalet bör begränsas till två till fyra 

dimensioner för att vilka dimensioner som har relevans är inte alltid helt självklara (2005, s.69).  

Vidare formulerar Appelros förslag på hur religiositet som begrepp bör användas inom 

intersektionella maktanalyser. I alternativ 1 beskriver Appelros religion som ett globalt och 

kulturellt fenomen samt som socialt element som människan måste förhålla sig till antingen 

hon är troende eller inte. Appelros menar att även om ett samhälle är sekulariserat finns 

religionen implementerat i värdegrunder och även öppet i det samhälle hon lever i och, 

medvetet eller omedvetet, vilket påverkar individitetskapandet, individens självuppfattning 

samt att individen ”inordnar sig i eller låter sig inordnas i olika hierarkier alternativt gör uppror 

mot dessa” (2005, s.71). Alternativ 2 avser formell religionstillhörighet. Med formell 

religionstillhörighet menas att människor indelas i grupper bestående av religion eller samfund, 

som exempelvis islam och kristendom och är endast användbart som verktyg när religioner 

(människorna inom religionerna) ställs emot varandra (2005, s.72).  

Alternativ 3, religiös proximitet, bottnar i närhetsprincipen och avser att inordna den 

troende människan i ett maktsystem beroende på hur nära förhållande individen har till sin tro 

eller sin gud. Med det menas att den som har hög religiös proximitet enligt sin lokala kontext 
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anses stå närmare sin tro eller gud än någon med låg religiös proximitet. Att stå nära sin tro 

eller gud innebär att trovärdigheten är högre ju närmre guden hen står, det vill säga att en imam 

ges tolkningsföreträde av Koranens heliga skrift i förhållande till en muslimsk femtonårig 

flicka. Hierarkierna skiljs enligt Appelros genom formella och informella system.  

Formella system avser att rangordna religiösa ledare, medan informella system baseras 

på kriterier som personliga egenskaper, andlig mognad och andlig insikt (2005, s.72f). Appelros 

menar att graden av religiös proximitet är avgörande för personens makt och inflytande i 

samhället. Vidare fastslår Appelros att graden av religiös proximitet är grundläggande för att 

exempelvis legitimera tolkningar av heliga skrifter. (2005, s.73) Avslutningsvis beskrivs 

relevansen av att implementera ytterligare analysbegrepp som klass, genus, etnicitet och 

nationalitet för att tydliggöra de samverkande strukturer och relationer som ligger till grund för 

komplexa maktrelationer (2005, s.73). 

 

5.1.2 Muslima 

Pia Karlsson Minganti redogör i boken Muslima (2007) för sin etnografiska studie där 

observationer och intervjuer med nio muslimska kvinnor ligger som grund för analysen (2007, 

s.12). Studien utgår från postkolonial teori och har ett feministiskt genusperspektiv där 

religionen förs in som en betydelsefull omständighet (2007, s.14). I studien framträder 

kvinnornas uppfattning av att de inte lever under förtryck, men Karlsson Minganti menar att 

hon identifierat ett dubbelt genusordningsförtryck. Karlsson Minganti tydliggör att kvinnorna 

blir förtryckta dels inom den grupp de tillhör samt att de blir förtryckta ur ett samhällsperspektiv 

(2007, s.43).  

Karlsson Minganti fastslår även att det är först i mötet med det “svenska” som det blir 

tydligt för kvinnorna att de tillhör en minoritet och att känslan av utanförskap främst baseras på 

personliga attribut som kläder, hudfärg och hår (2007, s.60). I studien är heder och skam 

centrala begrepp för att förstå den centrala relationen mellan män och kvinnor och Karlsson 

Minganti inriktar sig på ”västerländska” icke-muslimska normer och värderingar samt hur dessa 

i relation till kvinnorna och deras familjer skapar en spänning (2007, s.58). Resultatet från 

Karlsson Mingantis studie kommer att jämföras med resultaten som baseras på de genomförda 

intervjuerna i vår studie. Avsikten är att urskilja såväl likheter som skillnader kring 

respondenternas uppfattningar där även vi i vår studie utgår från att våra respondenter tillhör en 

religiös minoritet i det svenska samhället. 

 

5.2.1 Val av analysbegrepp 

För att undvika en additiv analysstrategi (Lykke 2005, s.9f) har rubrikerna formulerats för att 

rymma en bred analys utifrån de valda begreppen religion och genus. Rangordningen av 

begreppen är slumpmässig och valet grundar sig i att slöjan är en identitetsmarkör och symbol 

för såväl religion som genus. De bortvalda begreppen kön, nationalitet, etnicitet, ras, klass, ålder 

och sexuell läggning har valts bort på grund av studiens begränsade format.  
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5.2.2 Analysmetod 

Analysen kommer att göras utifrån ett intersektionellt perspektiv och med religion som tillagt 

begrepp. När begreppet religion diskuteras kommer nedanstående definitioner att anammas: 

 

• religionen som ett socialt och kulturellt fenomen som människan måste förhålla sig till 

antingen hon är troende eller inte (Appelros 2005, s.71) samt muslimer som en etnisk 

och religiös minoritet i ett svenskt sekulariserat samhälle (Karlsson Minganti 2017, 

s.60).   

• religiös proximitet, informella system - baseras på kriterier som personliga egenskaper, 

andlig mognad och andlig insikt (Appelros 2005, s.72f). 

 

6. Tidigare forskning 

Det finns ett stort antal tidigare studier på liknande tema som denna uppsats. Här presenteras 

ett urval av de som haft betydelse och som väckt frågeställningar som vi sökt besvara i denna 

studie. För att göra detta har litteratur och avhandlingar valts från år 2005 och framåt, med 

undantag för Jonas Svenssons Muslimsk feminism: några exempel som publicerats 1996. Vi 

lyfter främst fram nya publikationer för största möjliga relevans. Vi har även valt att begränsa 

oss till publikationer på svenska då vi behandlar slöjan i en denna kontext. 

Maria Klasson Sundins doktorsavhandling Barnets religionsfrihet – en villkorad 

rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention, (2016) undersöker 

förståelsen om barnets religionsfrihet och grundar sig i barnkonventionen. Vidare undersöker 

avhandlingen relationen mellan barnets aktiva subjektskap samt behovet av föräldrarnas 

vägledning och fostran (2016, s.166). Klasson Sundin konstaterar att föräldrarnas ansvar för 

barnet innefattar så väl vägledning och stöd, samt att ge tillräckligt utrymme för barnets kreativa 

utveckling. För att vägleda barnet med respekt krävs det därför att föräldrarna tar hänsyn till 

barnets växande mognad och ger utrymme för barnets egna åsikter, funderingar och tankar 

(2016, s.166).   

David Eklund (2014) problematiserar och analyserar hur Europadomstolen nått slutsatsen 

att förbud mot bärande av slöjor är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle i sitt examensarbete 

Är det nödvändigt att förbjuda slöjan i ett demokratiskt samhälle? Diskussion om hur slöjförbud 

har rättfärdigats av Europadomstolen (2014). Eklund belyser olika fall från Europadomstolen 

där kvinnor bestridit sin rätt att bära slöja på grund av att de drabbats negativt inom vissa 

samhällssfärer i de länder som infört slöjförbud. Eklund prövar om de resonemangen som 

domstolen grundar sina avgöranden på och undersöker Eklund hur religionsfriheten garanteras 

genom Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter för att utröna om kvinnornas 

rättigheter kränkts (2014, s.9f). Eklund framhäver att domstolen i alla rättsfall ansåg att ett 

slöjförbud var nödvändigt för upprätthållandet av jämställdheten samt att gemensamt i de 

behandlade fallen är att den svarande staten givits en vid tolkningsmarginal, vilket resulterar i 

att den sökande får svårare att få sina rättigheter tillgodosedda (2014, s.48). Eklund konstaterar 

att i den mån domstolen fortsättningsvis finner det nödvändigt att uttala sig om vilka 

demokratiska värderingar som är förenliga eller inte med bruket av slöja, bör den utarbeta en 
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genomtänkt strategi för hur dessa bedömningar ska göras på ett korrekt sätt för att återspegla 

verkligheten (2014, s.49). 

Oxford research (2013) har på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen forskat kring 

diskriminering av muslimer i Sverige. I rapporten Forskning om utsatthet hos förmodade 

muslimer och islamofobi i Sverige: en översikt av forskning publicerad vid universitet och 

högskolor i Sverige sedan år 2003 (2013), gräver forskarna djupare i den tidigare forskning av 

ämnet som gjorts vid högskolor och universitet i Sverige. Detta görs genom att studera en bred 

definition av islamofobi och förekomsten av diskriminering av muslimer eller förmodade inom 

samtliga samhällsområden. Rapporten vittnar om en begränsad mängd forskning om attityder 

och fördomar mot muslimer och förmodade muslimer, men trots det visar den forskning som 

finns entydigt åt ett håll: att inom alla samhällsområden som har undersökts förekommer 

negativa attityder och fördomar mot muslimer (2013, s.55). I studier framkommer till exempel 

åsikter hos kvinnor som bär slöja, där de beskriver hur de negativt betraktas i det offentliga 

rummet. Flertalet av respondenterna i en annan studie, ser slöjan som ett kvinnoförtryckande 

påbud, ett redskap som muslimska män använder att förtrycka sina kvinnor (2013, s.55). 

Forskarna på Oxford Research framhäver att en anledning till att islamofobi börjat 

uppmärksammas mer under de senare åren är att muslimer själva har en medvetenhet om sin 

utsatthet, mycket tack vare medias konstruktion av muslimer som “vi och dom” (2013, s.56).  

7. Empiri 

7.1 Kort om deltagarna 

 

Kvinna 1 K1 26 år Gift med man Inga barn Sunnimuslim Syrien Undersköterska 

Kvinna 2 K2 38 år Gift med man 5 barn Sunnimuslim Syrien Hemmafru 

Kvinna 3 K3 30 år Gift med man 3 barn Shiamuslim Irak Undersköterska 

Kvinna 4 K4 33 år Gift med man 3 barn Sunnimuslim Irak Ekonom, lärare 

Man 1 M1 30 år Gift med kvinna 2 barn Sunnimuslim Palestina Förskollärare 

Man 2 M2 30 år Gift med kvinna Inga barn Sunnimuslim Syrien Grafisk designer 

 

7.2 Teman    

7.2.1 Relationen till slöjan 

Resultatet av intervjuerna visar att alla kvinnliga respondenter bär slöja offentligt. Dessa belyser 

religionen och slöjan som identitetsskapare som den huvudsakliga anledningen till att de bär 

slöja samt att de bär den av egen fri vilja. Respondenterna ser på slöjan främst som en symbol 

för att knyta an till sin religion. Förutom att se slöjan som en symbol för religionen så poängterar 

både kvinna 2 (K2) 1 och kvinna 3 (K3) 2 att de aldrig sett slöjan som ett förtryck. Kvinna 1 

 
1 Respondent Kvinna 2, intervju genomförd 2019-11-12 
2 Respondent Kvinna 3, intervju genomförd 2019-11-13 
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(K1)3 framhäver att när hon var ung och inte förstod sin religion så såg hon slöjan som ett 

förtryck och att bära slöja då för henne handlade om att mannen inte skulle titta på henne. Idag 

tänker hon inte så utan ser sitt slöjbärande som en symbol för att hon respekterar lagen om 

slöjan i religionen.  

 

Först tänkte jag att det handlade om att mannen inte ska titta men det finns många 

män med dålig moral. Nu tänker jag att det är ett skydd att jag skulle känna mig 

naken utan. Nu är det väl lite tradition också. Jag måste bestämma mig varför jag 

bär den. När jag var ung så förstod jag inte religionen, såg den som förtryck men 

när jag kände att jag förstod min religion så var slöjan mitt första steg att knyta an 

till min religion för att visa”. (K1) 

 

Kvinna 4 (K4)4 är ensam om att framhäva vikten av att bära slöja för att dölja sig för mannen. 

Enligt K4 och man 1 (M1)5 så är det ett absolut måste för en muslimsk kvinna att bära slöja för 

att vara en god muslim. De hävdar att man måste följa lagen om slöjan i religionen och de 

kvinnor som inte gör det kommer till att få stå till svars inför Allah. K1, K2 och K3 samt man 

2 (M2)6 har inte samma uppfattning utan anser att kvinnan inte måste bära slöja för att vara en 

god muslim. Deras uppfattning av att vara en god muslim eller inte har med personens inre att 

göra och inte med slöjan. Alla respondenter delar uppfattningen om att visa en muslimsk kvinna 

som inte bär slöja respekt. M2 resonerar på liknande vis och anser att kvinnan får göra som hon 

vill. Han skulle endast bry sig om det var en kvinna han skulle gifta sig med.  

 

Jag varken tänker eller tycker något. Hon är fri att göra som hon vill. Om jag skulle 

gifta mig med henne så hade jag verkligen brytt mig. Det gäller även min syster 

eller mina kvinnliga släktingar. Jag hade undersökt denna kvinnas bakgrund t.ex. 

hur hon ser på religionen eller om det har det hänt något i livet som gör att hon inte 

vill bära slöja. Kan hon kanske tänka sig att ta på den senare i livet. Det är inte 

100% viktigt för mig men jag skulle behöva veta. Om jag älskar henne på riktigt så 

skulle jag gifta mig med henne ändå men vi hade fått vara tvungna att vara överens 

om kläder” (M2) 

 

Resultatet av undersökningen visar även att alla respondenter är överens om att anledningen till 

att en muslimsk kvinna väljer att bära slöja eller inte har att göra med kvinnans kulturella 

bakgrund och från vilket område i landet man kommer ifrån, alltså geografisk hemvist. Vilket 

umgänge kvinnan har är också av betydelse, enligt M1. K2 berättar att i storstaden i hennes 

land är det vanligare att kvinnorna inte bär slöja, men att på landsbygden följs religionen och 

traditionen slaviskt utifrån föråldrade tider, men hon poängterar att kvinnan själv bestämmer 

om hon vill bära slöja eller inte. “Det finns många familjer som har fem döttrar varav tre har 

slöja och två inte. Kvinnan bestämmer själv. “I mitt land i storstaden har många inte slöja men 

 
3 Respondent Kvinna 1, intervju genomförd 2019-11-11 
4 Respondent Kvinna 4, intervju genomförd 2019-11-14 
5 Respondent Man 1 Intervju genomförd 2019-11-07 
6 Respondent Man 2 Intervju genomförd 2019-11-14 
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i byar och på landet så följer man religionen och traditionen slaviskt utifrån föråldrade tider. De 

kan inte tänka modernt.” (K2). 

Alla respondenter är eniga om att det är kvinnans eget val om hon väljer att bära slöja 

eller inte, men samtidigt belyser respondenterna att det på ett eller annat sätt skulle innebära 

problem för kvinnan. M1 och M2 är eniga om att deras kvinnor måste förstå vad det skulle 

innebära för problem och att de skulle behöva ta ansvaret att förklara det för sina kvinnor. M2 

hävdar att han skulle bli svartsjuk om hans fru skulle välja sluta bära slöja och att han skulle se 

det som att hon valde att blotta sig för alla män. “Det skulle påverka både mitt och hennes liv 

samt våra barn. Om hon tar av slöjan så är det som att hon väljer att blotta sig för alla män. Jag 

älskar henne men tar hon av slöjan och byter kläder så skulle jag bli svartsjuk. Vill inte att andra 

tittar på min kvinna.” (M2). 

Det främsta problemet respondenterna belyser är att det skulle innebära haram (haram är 

ett ord inom islam för sådant som är förbjudet (Nationalencyklopedin) och strida mot lagen om 

slöjan i religionen. K4 påstår att Allah skulle straffa henne om hon tog steget att ta av sig slöjan. 

Ytterligare en aspekt respondenterna belyser är att kvinnans familj skulle ifrågasätta hennes val 

och antagligen skulle hon framstå som en skam för familjen och med det även bli utfryst från 

familjen. Även deras män skulle ta avstånd från dem och vilja skiljas. “De skulle reagera och 

undra varför och säkerligen bli väldigt arga. Min man skulle inte klara av det. Han skulle dö av 

svartsjuka och vilja skiljas.” (K2).  

Sammanfattningsvis dementerar alla respondenter bilden av slöjan som förtryckande. 

Alla kvinnliga respondenter belyser religionen och slöjan som identitetsskapare som den 

huvudsakliga anledningen till att de bär slöja samt att de bär den av egen fri vilja. Det råder 

delade meningar kring om en kvinna måste bära slöjan för att anses vara en god muslim eller 

inte. Alla respondenterna är dock eniga om att bemöta en muslimsk kvinna som inte bär slöja 

med respekt samt att det valet är kvinnans fria vilja men alla hävdar att detta skulle innebära 

någon form av problem för henne.  

7.2.2 Är slöjan ett hinder i det svenska samhället? 

K1, K3 och K4 har ingen erfarenhet av att slöjan skulle vara ett hinder i det svenska samhället 

och anser att om slöjan skulle vara ett hinder skulle det bero på de människor i det svenska 

samhället som inte respekterar slöjan. M2 anser likt K1, K3 och K4 och hävdar att slöjan kan 

vara ett hinder i de fall då kvinnorna som bär slöja blir missbedömda av just den anledningen. 

K2 anser till skillnad mot de andra att slöjan är ett hinder på grund av att hon känner sig uttittad 

och ifrågasatt av de som har förutfattade meningar om slöjan. “Folk tror att våra män tvingar 

oss och att vi är förtryckta av våra män” (K2). K3 hävdar att personligheten på den som bär 

slöjan är avgörande. M1 delar K3:s resonemang om att personligheten är avgörande men anser 

likväl att slöjan är ett hinder i samhället för de kvinnor som bär slöja och har svårt att anpassa 

sig till det svenska samhället.  

 

“Ja, men det beror nog på personligheten hos den som bär slöja och om personen 

har egenskapen att kunna anpassa sig. Vissa har inte egenskapen att kunna anpassa 

sig till det svenska samhället som regler och kultur. Framförallt äldre muslimska 

kvinnor som inte levt i Sverige så länge.” (M1) 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av respondenterna inte har erfarenhet av att 

slöjan skulle vara ett hinder i det svenska samhället, men anser att det eventuellt kan vara det i 

vissa fall. Ändå framkommer det att två av respondenterna tycker att slöjan är ett hinder. 

Däremot har de olika uppfattningar till varför det är ett hinder. Mannen anser att det i så fall 

beror på kvinnans bristande anpassningsförmåga till det svenska samhället och kvinnan anser 

att det beror på förutfattade meningar mot slöjan och att kvinnorna som bär den anses vara 

förtryckta av sina män.  

7.2.3 Hur ser respondenterna på döttrarnas slöjbärande? 

K1 har inga barn men om hon fick en dotter skulle hon inte tillåta henne att bära slöja innan 

hon var arton år och förstod religionen, samt så skulle hon få bestämma själv om hon vill bära 

slöja eller inte. Hon skulle absolut inte tvinga henne. Hon var själv tolv år då hon tvingades 

bära slöja av sin pappa och farfar. Det var inte förrän hon var nitton år som hon förstod 

innebörden av att bära slöja, och då först kände att hon av egen fri vilja bar den.  

 

“Jag kan inte bestämma för det är inte bra. Så kände jag, det kändes inte rätt att bli 

tvingad att bära slöja när jag själv var tolv år. Min mamma hade inget att säga till 

om när min pappa och min farfar bestämde att jag skulle ha slöja. Mamma blev 

väldigt ledsen, hon bar inte själv slöja innan hon var 38 år. De tyckte inte så mycket 

om min mamma och ville inte att jag skulle bli lika dålig som henne.” (K1) 

  

K2 var fjorton år när hon började bära slöja trots att hennes föräldrar ville att hon skulle vänta 

till puberteten. Detta på grund av att alla hennes kompisar i skolan bar slöja. K2 har två döttrar 

som är nitton och sjutton år och de har själva gjort valet att bära slöja. Hon delar kvinna 1:s 

resonemang om att flickorna måste få bestämma själva. K3 var endast sju år när hon till och 

från av nyfikenhet började bära slöja, men trots det anser hon likt K1 att hennes flickor på 8 

och 11 år, är för unga och först måste bli gamla nog att förstå religionen så att beslutet kommer 

från dem själva.  

K4 var arton år då hon förstod innebörden av att bära slöja och då fick sin mammas 

tillåtelse att ta på den för gott. Även hon delar kvinna 1:s uppfattning om eget val och vikten av 

att förstå innebörden och anser likt K3 att hennes döttrar är för unga. Dock bär hennes döttrar 

slöja då de studerar Koranen eller är i moskén. M1 och M2 delar ovanstående respondenternas 

resonemang men M2 anser att det är lämpligt att flickor börjar bära slöja när de kommer in i 

puberteten vid cirka 16 års ålder.  

 

“Ca 16 år. När hon kommer in i puberteten. Men hon måste veta varför. Inte för att 

mamma bär det. Hon måste förstå vad religionen säger om slöjan och att om hon 

väl valt att ta på den så är det minsann inte så enkelt att bara välja en dag att ta av 

den. Muslimer i familjen är inte sena att skylla en för haram.” (M2) 

 

Alla kvinnliga respondenter hävdar att deras familj skulle respektera deras döttrarnas val oavsett 

om de bär slöja eller inte. K3 anser att det inte angår hennes familj vad flickorna beslutar. K2:s 

familj tycker att det är bra att hennes döttrar bär slöja, de anser då att de är uppfostrade bra 

utifrån religionens regler. K4:s familj skulle inte reagera utan tro att hennes döttrar kommer att 
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ändra sig om de bara får mer information om innebörden av att bära slöja. De manliga 

respondenternas familjer skulle reagera och tycka att det var konstigt om deras döttrar inte bar 

slöja samt skulle de bli ifrågasatta. “Jag vet faktiskt inte hur min familj skulle reagera om min 

dotter inte bar slöja. De skulle nog tycka att det var konstigt om hon inte bar slöja och de skulle 

vilja prata med mig och min fru” (M2). 

Resultatet visar med andra ord att alla respondenter delar uppfattningen om att det är 

lämpligt att bära slöja först när kvinnan själv känner sig redo och är gammal nog att förstå 

varför och poängterar att det är viktigt att anledningen är sann samt att religionen och önskan 

om att bära slöja kommer från dem själva. De flesta av respondenterna kommer fram till att en 

lämplig ålder att börja bära slöja är vid puberteten eller i övre tonåren. Det framkommer i 

resultatet skilda uppfattningar mellan de kvinnliga och manliga respondenterna kring huruvida 

deras familj skulle reagera om deras döttrar valde att inte bära slöja. Kvinnornas familjer skulle 

överlag respektera valet men det framkommer även ett synsätt där familjen skulle anse att valet 

beror på bristande kunskaps- och mognadsutveckling hos flickan samt att problemet skulle lösa 

sig om hon bara fick mer information. Männens familjer skulle reagera och ifrågasätta. 

7.2.4 Religionsfrihet – kan en muslimsk kvinna i Sverige konvertera till 
kristendom eller förklara sig som ateist? 

Vad gäller frågan om religionsfrihet visar resultatet att det enligt respondenterna skulle innebära 

förödande konsekvenser om en muslimsk kvinna konverterar till kristendom eller uttalar sig 

som ateist. K2, K4 samt M1 och M2 hävdar att kvinnan skulle bli mördad om hon befann sig i 

sitt hemland. K4 hävdar att religionen tillåter mord och att det även sker i Sverige. “Det skulle 

aldrig fungera! Hon bör ha stora problem om hon tänker så och troligen skulle någon i familjen 

döda henne. Det säger religionen. Många skulle ta risken i Sverige. Det händer varje dag men 

det står inte i media direkt.” (K4).  

Alla respondenter delar uppfattningen att kvinnan skulle bli utfryst av sin familj och att 

deras män skulle vilja skiljas. K3 belyser att inom islam anses det som synd att konvertera till en 

annan religion och hon hävdar att kvinnan i så fall får ta den konsekvensen mellan sig själv och 

Allah. “Kristendomen är en av de religioner som "likställs" med islam alltså en av de "rätta" 

religionerna enligt Koranen. Den har till stor del samma budskap som islam. Men att inte ha en 

tro inom islam anses vara en synd men den konsekvensen tar man mellan sig och Allah.” (K3).  

Enligt majoriteten av respondenterna skulle alltså en muslimsk kvinna som väljer att 

konvertera till kristendom eller uttalar sig som ateist, bli utfryst av familjen, hennes man skulle 

begära skilsmässa och hon skulle med stor sannolikhet även bli mördad. Respondenterna anser 

även att kvinnan skulle behöva hantera konsekvensen av sin synd gentemot Allah. 

7.2.5 Vad skulle ett slöjförbud i skolan innebära för respondenterna? 

Resultatet visar att alla respondenter anser att ett slöjförbud i skolan skulle få negativa 

konsekvenser för deras döttrars framtid. För alla respondenternas familjer skulle ett slöjförbud 

i skolan innebära problem för familjen. Kvinna 1 menar att hennes familj skulle känna sig 

kränkt om Sverige fick en sådan lag. “Det skulle bli ett stort problem för familjen för att det är 

föräldrarna som bestämmer över sina barn. Men om Sverige skulle bestämma så skulle familjen 
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känna sig kränkta.” (K1). K4 och M2: s familjer skulle vilja att de flyttar till ett annat land som 

respekterar andra religioner.  

K3 och K4 samt M1 och M2 menar att ett sådant beslut skulle vara negativt för muslimska 

flickor i skolan och de delar alla uppfattningen att flickorna skulle känna sig kränkta och 

fråntagna friheten att ha på sig vad man vill. K4 skulle dessutom anse att Sverige inte längre 

var ett fritt land och ifrågasätta varför landet skulle peka ut muslimer med en sådan lag som 

skulle leda till att hon hamnar utanför samhället. “Om de skulle bestämma det så ifrågasätter 

jag var min religionsfrihet tog vägen och varför de ska utpeka oss muslimer med en sådan lag. 

Jag skulle känna mig kränkt. Snacka om diktatur-känsla. Skulle inte se Sverige som ett fritt land 

längre.” (K4). 

K1 och K4 hävdar att ett sådant beslut även skulle innebära att döttrarna börjar ifrågasätta 

religionen och kanske välja bort slöjan. K2 och M2 anser att det skulle vara en kränkning från 

de svenska politikerna och de skulle ifrågasätta vad flickorna skulle tycka om staten, samt hur 

de skulle må i ett samhälle med ett sådant tvång. K3 hävdar att ett sådant beslut skulle hindra 

hennes dotter att välja den väg hon känner passar henne. K3 skulle känna hög press att försvara 

sin dotters fria vilja och likt M2 skulle hon ifrågasätta vad meningen är med att Sverige kallar 

sig ett fritt land men inte är det. “Att förbjuda slöjan är som att förbjuda folk att bibehålla sina 

identiteter åtminstone för de som verkligen valt detta.” (K3).  

Trots samstämmigheten visar resultaten även att K2 och K3 lyfter positiva aspekter av ett 

beslut om införande av slöjförbud i skolan. De hävdar att ett sådant beslut inte bara skulle vara 

ett problem utan också skulle kunna vara bra för muslimska flickor i skolan ur den aspekten att 

de då inte skulle behöva förklara sig och sin religion vilket de inte anses kunna göra på grund 

av att de är för unga för att veta vad religionen säger om slöjan.  

 

Innan 18 är man ett barn och måste söka sin egen sanning och sin egen vilja. Jag är 

uppvuxen i ett arabiskt land och jag ser inget positivt med tvång, oavsett men en 

flicka på till exempel tio år kan inte förklara varför hon bär slöja. Hur ska hon klara 

att förklara sin religion. Hon vet inte och då blir det svårt för henne så ur den 

aspekten anser jag att det skulle vara bra (K2) 

 

Sammanfattningsvis menar respondenterna gällande frågan vad ett införande av slöjförbud i de 

svenska skolorna skulle innebära för respondenterna framkommer att alla är eniga om det skulle 

få negativa konsekvenser. Familjen skulle känna sig kränkt av det svenska samhället samt att 

de riskerar att bli exkluderade ur den svenska skolan då flickorna skulle tvingas välja mellan 

sin tro och att studera och delta i samhällslivet. Det framkommer även en rädsla för att deras 

döttrar då skulle börjar ifrågasätter religionen och kanske väljer bort slöjan på grund av statens 

ställningstagande. Trots de problem de skulle kunna innebära vittnar resultatet även om positiva 

aspekter där ett slöjförbud skulle kunna gynna flickorna genom att de skulle slippa förklara sin 

religion för omgivningen. Några av respondenterna lyfter att döttrarna är för unga för att själva 

förstå innebörden av att bära slöja i skolåldern och därför inte kan förklara för utomstående 

varför de bär den.  
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8. Analys 

8.1 Relationen till slöjan 

Resultatet av intervjuerna visar tydligt att slöjbärandet hänger nära samman med och 

manifesterar respondenternas sociala och personliga identiteter. Alla respondenter nämner 

religion och slöjan som identitetsskapare först på frågan varför de bär slöjan. Det finns dock 

skillnad i vilken tyngd de lägger vid religionen som anledning till att bära slöja och på flera 

andra sätt har slöjan betydelse för hur respondenterna använder eller har använt sig av slöjan 

för att bekräfta både grupptillhörighet med muslimska flickor under sin skoltid samt sin egen 

unika person inför dem själva genom att med hjälp av slöjan framhäva sin religiösa identitet.  

Detta bekräftar Karlsson Minganti (2007) genom att belysa att genom att ta på sig en slöja 

eller sjal innebär att anamma en islamisk livsstil och kvinnorna blir även fromma ambassadörer 

och representanter för islam utåt. Även Abu-Lughod belyser att de kvinnor som väljer att bära 

slöjan upplever det som att med hjälp av slöjan kunna fördjupa sin religiösa moral och samtidigt 

ett sätt att markera för omgivningen om sin önskan att stå nära Allah och samt att de anammat 

en islamisk livsstil. Hon menar att när kvinnan tar på slöjan påbörjas en fördjupande process, 

även om kvinnan sökt kunskaper om islam tidigare. Det blir som ett ytterligare steg att komma 

nära Allah (2007, s.106). När en kvinna bestämmer sig för att bära slöja ökar också 

förväntningarna på ett moraliskt handlande och det blir även viktigt ur den aspekten att allt de 

gör blir förknippat med islam utåt, det kan beskrivas som att hon förkroppsligar islam i en 

samhällelig kontext (2007, s.231). Vidare menar Karlsson Minganti att en muslimsk kvinna 

som bär slöja blir uppmuntrade av andra muslimer vilket även indirekt kan innebära att 

uppmuntran uteblir i de fall kvinnor väljer att inte bära slöja (2007, s.232). 

Alla respondenter i vår studie dementerar bilden av slöjan som förtryckande och är 

överens om att det är kvinnans fria val att välja bära slöja eller inte. Om kvinnan väljer att bära 

slöja eller inte anser de grundar sig i kvinnans kulturella bakgrund och tradition, samt vilket 

umgänge hon har, det vill säga hennes sociala tillhörighet. Alla våra respondenter är, likt 

kvinnorna i Muslima (2007, s.233), överens om att det krävs ett aktivt val kring slöjbärandet 

och att beslutet att bära slöja kommer från hjärtat och inte är baserat på sociala förväntningar. 

Karlsson Minganti beskriver att även kvinnorna i Muslima hade svårt att identifiera sig med 

stereotypa föreställningar om sig själva som förtryckta och att kvinnorna konstaterade att det 

går att legitimera moderna tolkningar av Koranen och därigenom ifrågasätta kulturstyrda 

kvinnoförtryckande normer och att kvinnan har en given roll i samhället där hon får utvecklas 

och nå sin fulla potential som muslim. (2007, s.270f).  

Hedersförtryck framkommer även i intervjuerna i Muslima (2007) där respondenterna i 

studien menar att hedersetiken för dem är normalt. Karlsson Mingantis belyser att kvinnornas 

vittnesmål om förtryck möts med tystnad, vilket vittnar om en tystnadskultur och kvinnornas 

aktiva subjektskap är hela tiden i beroende av männen välvilja. Karlsson Minganti menar att 

kvinnorna tvingas förhandla om och motivera sitt vistande i offentliga och sociala rum där 

mannen tar sin närvaro som självklar (2007, s.274). Det framkommer i analysen av Muslima 

att trots att kvinnorna kan känna sig tacksamma att de hålls skyddade och separerade från 

männen, hade de aldrig tillgång till dessa sociala och offentliga rum i praktiken.  

Dessa könsseparerande praktiker legitimerade fortsatt manlig dominans. Kvinnornas rätt 

till utbildning var hela tiden villkorad i och med överordnade sociala förväntningar och andra 
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plikter som att ta hand om hemmet, heder och lydnad. (2007, s.274f). Karlsson Minganti 

förklarar även att kvinnorna riskerar att uteslutas om de ifrågasätter underkastelsen och menar 

att tystnadskulturen vittnar om en begränsad handlings- och rörelsefrihet (2007, s.275ff). Detta 

överensstämmer med resultatet i vår studie där de kvinnliga respondenterna belyser att de är 

medvetna om att ifrågasättande från familjen, uteslutning från familjen samt skilsmässa, är 

några av de vanligaste företeelserna om en kvinna inte uppför sig på det sätt religionen anser 

korrekt.  

Trots att alla respondenter i vår studie bedyrar kvinnans fria val av att bära slöja eller inte 

och hävdar att hon för den sakens skull inte behöver värderas som god muslim eller inte så är 

respondenterna eniga om att ett val av att inte bära slöja är haram och strider mot lagen att om 

slöjan i religionen. Är kvinnan då fri att välja eller tvingas hon välja att bära slöja som Hussein 

menar, för säkerhets skull och för att inte framstå som en kvinna som har behov att blotta sig 

för andra män än den man hon skall gifta sig med? (2017, s.192). Sky (2009) menar att synen 

på kvinnorna inom islam har historiskt sett varit skiftande. Denna skiftning beskrivs 

dubbelbottnad där kvinnorna å ena sidan prisats för sin moral, lydighet och religion samtidigt 

som de ansetts moraliskt svaga, manipulativa och farliga. Vidare förklarar Sky kvinnans 

position i samhället i form av en grupp för sig själv: “först har vi människor, sedan har vi 

kvinnorna” (Sky 2009 s.148f).  

 

8.2 Är slöjan ett hinder i det svenska samhället? 

På frågan om respondenterna upplever att slöjan är ett hinder i det svenska samhället talar 

resultatet för att majoriteten av respondenterna inte har någon erfarenhet av att slöjan skulle 

vara ett hinder, men de hävdar alla att det eventuellt kan vara det i vissa fall. Karlsson Minganti 

förklarar att likväl som slöjan för kvinnorna ger rörelsefrihet i samhället, så riskerar kvinnorna 

att stämplas som lösaktiga av andra muslimer om de rör sig i fel forum.  Dessutom riskerar de 

att stämplas av icke muslimska svenskar som bakåtsträvande och förtryckta (2007, s.236).  

Denna problematik belyses i vår studie där två av respondenterna anser att slöjan är ett 

hinder. Däremot har de olika uppfattningar till varför det är ett hinder. Kvinnans svar att det 

beror på förutfattade meningar mot slöjan och att kvinnorna som bär den anses vara förtryckta 

av sina män. Mannen anser till skillnad mot kvinnan att det i så fall beror på kvinnans bristande 

anpassningsförmåga till det svenska samhället vilket bekräftar den stämpling kvinnorna av den 

egna gruppen riskerar att bli utsatt för som även Karlsson Minganti belyser. (2007, s.236) 

Abu-Lughod (2007) drar två slutsatser kring hur det dubbla förtryck kvinnorna riskerar 

att bli utsatta för kan hävas. Den första är att samhället måste ta ansvar för den kränkning 

kvinnorna blir utsatta för och motarbeta den inskränkta synen och tolkningen av slöjbärandet. 

Den andra är att människor från den västerländsk kulturen måste sluta att fixera sig vid slöjan 

och därmed sluta reducera den muslimska kvinnan. Hon menar att det vore bättre om människor 

i stället inriktar sig på grundläggande feministiska huvudfrågor (Abu-Lughod 2007, s.108). 

Dessa två slutsatser styrks i ovan nämnda stycke av såväl våra respondenter som Karlsson 

Minganti. 
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8.3 Hur ser respondenterna på döttrarnas slöjbärande? 

Angående frågan om hur respondenterna ser på döttrarnas slöjbärande framkommer det i vår 

studie att alla delar uppfattningen om att det är lämpligt att bära slöja först när kvinnan själv 

känner sig redo. De menar att dottern bör vara gammal nog att förstå varför hon vill bära slöja 

och poängterar att det är viktigt att anledningen är sann samt att relationen till tron och önskan 

om att bära slöja kommer från dem själva. De flesta av respondenterna kommer fram till att en 

lämplig ålder att börja bära slöja är vid puberteten eller i övre tonåren. Klasson Sundin klargör 

att “Barnet har rätt att, redan från början, vara subjekt i sitt utövande av rätten till religionsfrihet. 

Det har rätt att utveckla och på olika sätt uttrycka egna övertygelser, utan att det ställs 

orealistiska krav på rationalitet, kognitiv förmåga och andra sorters mognad.” (2017, s.175). 

Utifrån Klasson Sundins resonemang bör frågan om slöjbärande eller icke över huvud taget inte 

existera i en muslimsk familj då det ställer överdrivna krav på flickornas religiösa proximitet 

och andliga mognad. 

Karlsson Minganti förklarar att bön och slöjbärande sågs av kvinnorna i Muslima (2007) 

som en del i kvinnans mognad (2007, s.71) och att transformationen anses vara en mognads- 

och identitetsprocess där kvinnorna går från en omedveten barndom till ett medvetet 

praktiserande baserad på egna val och åsikter (2007, s.94). Det drogs även där en gräns vid 

puberteten där kvinnorna valde bort vad de beskriver som ett svenskt sätt att leva och anammade 

ett islamiskt levnadssätt (2007, s.70).  

Det framkommer skilda uppfattningar i resultatet av vår studie mellan de kvinnliga och 

manliga respondenterna kring huruvida deras familjer skulle reagera om deras döttrar valde att 

inte bära slöja. Kvinnornas familjer skulle överlag respektera valet men det framkommer även 

ett synsätt där familjen skulle anse att valet beror på bristande kunskaps- och 

mognadsutveckling hos flickan samt att problemet skulle lösa sig om hon bara fick mer 

information. Männens familjer skulle reagera och ifrågasätta. Klasson Sundin (2017) klargör 

att barnet “har rätt till information och undervisning som hjälper det i detta utvecklande av 

övertygelser. Det har rätt att som aktivt subjekt vara med och utforma sitt praktiska utövande 

av religionsfriheten.” (2017, s.175) samt att barnet har rätt att utveckla sin värdegrund och 

identitet såväl på ett personligt som på ett kollektivt plan. Barnet har även rätt till stöd och 

vägledning men att även slippa bli överbeskyddad av föräldrarna (2017, s.175). Detta talar för 

att föräldrarna ställer orimligt höga krav på mognad och andlig utveckling, vilket enligt 

Klassons Sundins teori innebär att döttrarnas religionsfrihet kan anses villkorad.   

I Muslima (2007) framkommer ett perspektiv som inte kan återspeglas i vår studie 

angående hur den religiösa proximiteten och kvinnans maktposition förändras. Karlsson 

Minganti förklarar att kvinnorna uppmanades eller i vissa fall “kommenderades” av föräldrarna 

att engagera sig i moskéns ungdomsverksamhet vilket väckte deras intresse för islam. De ansåg 

att intresset hade väckts på egen hand och att det var självvalt och att intresset hade väckts förr 

eller senare oavsett (2007, s.70). I moskén fick kvinnorna lära sig “riktig islam” och vad som 

faktiskt står i koranen exempelvis att de har rätt att själv välja vem de vill gifta sig med vilket 

föräldrarna intalat dem att det var deras roll att välja. Imamen förklarade då att det var kulturella 

föreställningar och inte islam. Pappan uppmanade dottern att sluta gå i moskén men dottern 

fortsatte att gå ändå. Mognadsprocessen innebar inte bara vad som familjen ansåg vara positiv 

mognad utan i och med att de lärde sig om “sann islam” (kvinnornas definition) i moskén, fick 

de nya insikter och argument och ifrågasatte familjens kulturella föreställningar (2007, s.71f). 
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Detta ledde till en ny position och ett “uppror mot faderns makt och rådande maktordning.” 

(2007, s.72).  Även om muslimska flickor har låg religiös proximitet vittnar ovanstående 

exempel om hur flickornas andliga utveckling och mognad kan utmana maktordningen i och 

med att deras religiösa proximitet ökar.  

 

8.4 Religionsfrihet – kan en muslimsk kvinna i Sverige konvertera till 

kristendom eller förklara sig som ateist? 

Sky beskriver i Genus och religion (2009) att “Religionen talar med auktoritativ stämma, och 

det är inte oväsentligt vad den säger eller vem som säger det. Religioner talar från en maktsfär 

varifrån den som talar hämtar auktoritet.” (2009, s.19) Abu-Lughod anser att detta faktum 

innebär att individen står i underläge gentemot religionens överordnade roll i samhället och 

därigenom blir religionen något som varje individ måste förhålla sig till oavsett om hon är 

troende eller inte. Abu-Lughod menar att människor styrs av gemensamma normer och religiösa 

uppfattningar, så länge de inte medvetet bryter mot dem för att uttrycka en åsikt, likväl som att 

människor så länge de har råd klär sig på ett sätt som anses korrekt och som passar deras sociala 

sammanhang (2007, s.104).  

I frågeställningen om en muslimsk kvinna i Sverige skulle kunna konvertera till 

kristendom eller att förklara sig som ateist, framkom att enligt majoriteten av respondenterna 

skulle en muslimsk kvinna som väljer att konvertera till kristendom eller uttalar sig som ateist, 

bli utfryst av familjen. De ansåg dessutom att hennes man skulle begära skilsmässa och hon 

skulle med stor sannolikhet även bli mördad. Kvinnan skulle även behöva hantera 

konsekvensen av haram gentemot Allah.  

Karlsson Minganti (2007, s.186) förklarar att kvinnan inom islam anses stå för familjens 

heder och det gör dem medvetna om konsekvenserna att de riskera att bli utfrysta, skilda, 

mördade samt äventyra relationen till Allah om de beslutar att lämna gemenskapen och tron. 

Därför menar Karlsson Minganti att om de brister i rollen att upprätthålla familjens heder och 

inte visar lojalitet och lydnad gentemot mannen, anses de smutskasta mannen och därigenom 

framstår som en man utan heder, en skugga alltså socialt död (2007, s.219). På liknande vis 

förklarar Klasson Sundin att för att det skall finnas religionsfrihet skall det vara möjligt att 

kunna byta eller att lämna en tro och gemenskap utan repressalier (2017, s.180). Detta innebär 

att kvinnornas religionsfrihet kan anses villkorad även på denna punkt. 

 Avslutningsvis beskriver några av kvinnorna i studien Muslima (2007) att de varit utsatta 

för hedersrelaterat våld och att de riskerade att utsättas för fysiskt våld och död, samt att det 

fanns mer subtila tecken i vardagen, vilket fungerade som hindrande av moraliska överträdelser. 

Det beskrivs även att det fanns ett fall av hedersrelaterat våld i släkten där kvinnan och mannen 

mördades. Detta fall används som avskräckande exempel att inte bryta normer och lojaliteten 

mot familjen. Kvinnan ansvarar för familjens kyskhet och trohet och därför är det främst 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld även om det som i exemplet ovan även kan drabba 

män. Det handlar inte enbart om kvinnorna har varit otrogna eller inte, det kan räcka att kvinnan 

agerar på ett sådant sätt som leder till ryktesspridning. (Karlsson Minganti 2007, s.75f). Således 

vittnar både kvinnorna i Muslima och våra respondenter om att hedersnormer bidrar till att 

flickor och kvinnor formas till lydnad vilket hämmar kvinnors fria val.  
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8.5 Vad skulle ett slöjförbud i skolan kunna innebära? 

Vid frågan vad ett slöjförbud i skolan skulle kunna innebära i praktiken framkommer det i 

studien att alla är eniga om att det skulle få negativa konsekvenser för döttrarna och deras 

familjer. Familjen skulle känna sig kränkt av det svenska samhället samt att de riskerar att bli 

exkluderade då flickorna skulle tvingas välja mellan sin tro och att studera och delta i 

samhällslivet. Trots de problem det skulle kunna innebära vittnar resultatet även om positiva 

aspekter där ett slöjförbud skulle kunna gynna flickorna genom att de skulle slippa förklara sin 

religion för omgivningen.  

Några av respondenterna lyfter dock att döttrarna är för unga för att själva förstå 

innebörden av att bära slöja i skolåldern och därför inte kan förklara för utomstående varför de 

bär den. Det framkommer även en rädsla för att deras döttrar då skulle börjar ifrågasätta 

religionen och de kanske väljer bort slöjan på grund av statens ställningstagande med 

slöjförbud. Dessa resultat styrks av Hussein som i boken Heder och hedersvåld: berättelser, 

fakta, fördomar uttrycker sin personliga åsikt om att det borde råda slöjförbud för barn upp till 

och med femton år. Husseins anser att flickan inte uppnått tillräcklig mognad för att fatta beslut 

om att bära slöja i unga år. Hussein menar att det är särskilt befogat med ett slöjförbud på grund 

av att det inom vissa familjer råder en hederskultur där flickan tvingas bära slöja, vilket kan 

göra det svårt för flickan att kunna göra ett eget ställningstagande baserat på egna åsikter och 

värden (2017, s.194). Detta tillsammans med respondenternas svar tyder på att ett slöjförbud 

inte skulle främja flickans egna åsikter och värden i en familj som känner sig kränkta av staten.   

Karlsson Minganti beskriver att de muslimska kvinnorna hamnar i en gisslanliknande 

situation när de tvingas vara lojala mot det mansdominerande kollektivet samt att de anses vara 

förrädare om de ger sig ut utanför de givna ramarna och förenar sig med andra kvinnor utanför 

gruppen. Vidare förklarar Karlsson Minganti att kvinnan tvingas välja mellan islamisk renhet 

och västerländskt förfall, det finns inget mellanläge där kvinnan kan forma sin egen moral 

(2007, s.280). Karlsson Minganti menar även att kvinnornas val att förhålla sig till 

hederskulturens könsseparerande praktiker (2017, s.273) bidrar till reproduktion av patriarkala 

normer, praktiker och strukturer (ibid). Dessutom menar Karlsson Minganti att hon under 

fältarbetet bevittnat argument och menar att om minoritetskulturer och identiteter accepteras 

och lämnas ifred. Om de lämnas ifred riskerar det att resultera i att “osynliggöra och relativisera 

förtryck av samma minoriteters interna andra, till exempel kvinnor” (2017, s.279) samt att 

“osynliggöra och reproducera minoriteters interna hierarkier och maktordningar så som 

manliga eliter med tolkningsföreträde och anspråk på autenticitet.” (ibid. s.279). 

Baianstova menar att diskussionen om hederskultur är en typisk anomi och kan endast 

upplösas genom jämlikhet på alla samhällsnivåer och att djupgående kommunikation krävs för 

att ge rätt verktyg för att motverka segregation (2017, s.118). Dessutom menar Baianstova att 

“segregation ger näring åt hederskulturens upprätthållande. Det beror på att hedersnormer närs 

av att gruppen är inåtvänd. Inåtvändhet upprätthålls av klyftor vare sig vi förstår dessa som 

etniska, kulturella, sociala eller religiösa.” (2017, s.96) vilket alltså skulle kunna leda till att 

införandet av slöjförbudet skulle kunna få helt motsatt effekt, nämligen att det istället leder till 

segregering, exkludering samt hederskulturens upprätthållande. Baianstova klargör även att “ju 

längre det faktiska avståndet mellan migranten och det svenska samhället är, desto större är 

sannolikheten för arbetslöshet, ohälsa, fattigdom, lågt valdeltagande och brist på 

utbildningsmöjligheter.” (2017, s.149) Detta vittnar respondenterna om när de hävdar att 
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familjen skulle känna sig kränkt av det svenska samhället samt att de riskerar att bli exkluderade 

och flickorna skulle tvingas genom ett sådant beslut att välja mellan sin tro och att studera och 

delta i samhällslivet.  

 

8.6 Sammanfattande kommentar 

Respondenterna ser det som kvinnans eget individuella beslut att bära slöja och menar att det 

är kvinnans fria val. Alla respondenter anser att deras döttrar själva får välja men de vill att det 

beslutet tas när de är gamla nog och har kunskap och insikt om de religiösa lagarna om slöjan 

inom islam. Respondenterna ser även sig själva som ansvariga att informera barnen om den 

religiösa lagen och kulturen och varför lagen menar att kvinnan ska bära slöja. De själva 

respekterar kvinnor som väljer att inte bära slöja och anser att kvinnan kan vara en god muslim 

ändå.  

Dessutom framkommer en motsättning i resultatet där de själva menar att slöjan är en 

symbol för att visa sin religiösa ställning och religiösa identitet. De skulle själva välja att inte 

ta av sig slöjan då det skulle bidra till att de känner sig nakna samt att de riskerar att bli 

ifrågasatta av sin familj.  Deras män som medvetet valt att gifta sig med en muslimsk kvinna 

skulle inte uppskatta beslutet att ta av slöjan och därigenom blotta sig för andra män, därför 

skulle männen eventuellt vilja skiljas. 

Även om respondenterna menar att de måste följa den svenska lagen vid ett slöjförbud 

anser de att det skulle kunna vara bra att deras döttrar skulle slippa förklara sin religion i och 

med att de inte bär slöjan i skolan. De anser att döttrarna är för unga och okunniga om religionen 

för att förklara valet av att bära slöja för omgivningen. Trots detta menar respondenterna att de 

skulle känna sig kränkta av att samhället tar ett sådant beslut och utpekar dem som en grupp för 

sig, vilket bidrar till känslan av utanförskap. Respondenterna uttrycker även en rädsla över att 

deras döttrar skulle börja ifrågasätta religionen och så småningom kanske välja bort slöjan och 

i värsta fall religionen på grund av statens kraftiga ställningstagande mot slöjan. De menar att 

de skulle känna att det vilade ett större ansvar på deras axlar som föräldrar, att förmedla 

religionen och dess lagar för barnen för att inte förlora barnets rätt till det kulturella arvet och 

den islamiska gemenskapen.   

Det framkommer tydligt att svenska muslimska kvinnors religionsfrihet är villkorad då 

det dels skulle innebära konsekvenser för kvinnan då kvinnor inom islam anses stå för familjens 

heder och det gör dem medvetna om att överträdelser av gränser och normer innebär att bli 

utfrysta, skilda och eventuellt även mördade. Det skulle även få stå till svars inför Allah om de 

är otrogna och beslutar att lämna gemenskapen och tron. Klasson Sundin förklarar att för att 

det skall finnas religionsfrihet skall det vara möjligt att kunna byta eller att lämna en tro och 

gemenskap utan repressalier vilket resultatet tydligt visar att kvinnorna inte kan (2017, s.180).  

Alla respondenter delar dessutom uppfattningen om att det är lämpligt att bära slöja först 

när kvinnan själv känner sig redo för det. De menar att dottern bör vara gammal nog att förstå 

varför hon vill bära slöja och poängterar att det är viktigt att anledningen är sann samt att 

relationen till tron och önskan om att bära slöja kommer från dem själva. De flesta av 

respondenterna kommer fram till att en lämplig ålder att bära slöja är vid puberteten eller i övre 

tonåren. Klasson Sundin klargör att “Barnet har rätt att, redan från början, vara subjekt i sitt 

utövande av rätten till religionsfrihet. Det har rätt att utveckla och på olika sätt uttrycka egna 
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övertygelser, utan att det ställs orealistiska krav på rationalitet, kognitiv förmåga och andra 

sorters mognad.” (2017, s.175). 

Det framkommer även tydligt i studien att svenska muslimska kvinnor är en utpekad 

grupp i samhället. Som Sky uttrycker det “först har vi människor, sedan har vi kvinnorna” (Sky 

2009 s.148). Dessa kvinnor står under mannen i den muslimska kulturen på grund av att de är 

kvinnor.  

9. Diskussion 

Studien visar en stark koppling mellan religion och slöjan som identitetsskapare och det finns 

en klar länk mellan slöjan och religiös identitet. Alla respondenter i studien likt kvinnorna i 

Muslima (2007, s.233) är överens om att det krävs ett aktivt val kring slöjbärandet och att 

beslutet att bära slöja kommer från hjärtat och inte är baserat på sociala förväntningar. Även 

om respondenterna anser att de bär slöja av egen fri vilja så lever de i ett patriarkalt samhälle 

både i hemlandet och i Sverige idag. Det framkommer även att föräldrarnas oro och ansvar över 

sina flickor är större än över pojkarna då pojkarna anses mer självständiga (Karlsson Minganti 

2007, s.186).  

Vad gäller det fria valet i respondenternas hemländer innebär en vägran av att bära slöja 

bestraffning exempelvis våld eller till och med död, vilket stärker de västerländska förutfattade 

meningarna om att kvinnorna bär slöja för att de är förtryckta. Hussein bekräftar detta genom 

att belysa muslimska kvinnors slöjbärande som ett val för att minska risken för att bli utsatt för 

hedersrelaterat våld och bär slöja för säkerhets skull (2017, s.192). Även i Sverige måste 

kvinnorna förhålla sig till sociala och kulturella regler och en av respondenterna hävdar att 

muslimska kvinnor även här i Sverige blir mördade av sina manliga anhöriga om de inte håller 

sitt leverne inom ramen för vad den religiösa lagen säger. Detta visar tydligt att kvinnan står i 

lägre rang än mannen vilket även innebär att kvinnan har en lägre grad av religiös proximitet 

och att mannen har tolkningsföreträde gällande Koranen. Slutsatsen att våra respondenter och 

kvinnorna i Muslima uppvisar tendenser till att hederskulturen anses normativ vilket kan anses 

problematiskt då det riskerar att hämma kvinnornas fria val.  

Det går även att utröna att det råder en tystnadskultur och att kvinnornas aktiva 

subjektskap hela tiden är i beroende av männens välvilja. Dessutom riskerar kvinnorna att 

uteslutas från gruppen och familjen om de ifrågasätter underkastelsen och menar att 

tystnadskulturen vittnar om en begränsad handlings- och rörelsefrihet. Den 

ömsesidighetsorienterad rättighetsteori Klasson Sundin vill framhäva utgår från att barnets 

individuella rättigheter och dess tillhörighet till en grupp kan såväl främja som hämma varandra. 

I en gemenskap där alla har samma värdegrund och sedvana så främjas andlig utveckling och 

personlig identitetsutveckling, medan en gemenskap som kräver att anpassning till gruppen för 

att passa in istället hämmar en sådan utveckling (2016, s.179). Detta bidrar till att kvinnors och 

flickors fria val framstår som en sanning med modifikation. Kvinnan och flickan har rätt att 

välja att bära slöja eller inte men det senaste är ett val som kommer att innebära problem vilket 

är oroande. Föreställningar om hur kvinnor bör uppträda är egentligen inte något som är unikt 

för muslimska kvinnor utan det faktum att det finns stereotypa föreställningar om hur kvinnor 

skall vara och uppträda i sociala rum är något som hämmar kvinnor generellt och är ett 

samhällsproblem i alla länder och samhällsskikt.    
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Angående debatten om slöjans vara eller icke-vara styrker resultaten i studien Abu-

Lughod slutsats som fastslår att samhället måste ta ansvar för den kränkning kvinnorna blir 

utsatta för och motarbeta den inskränkta synen och tolkningen av slöjbärandet samt att 

människor från den västerländsk kulturen måste sluta att fixera sig vid slöjan och därmed sluta 

reducera den muslimska kvinnan. Abu-Lughod menar att det vore bättre om människor i stället 

inriktar sig på grundläggande feministiska huvudfrågor (2007, s.108).  

Resultaten i vår studie visar även överdrivna krav på flickornas religiösa proximitet och 

andliga mognad för att beslutet om slöjbärande skall anses godtagbart och rätt av andra 

muslimer i såväl familj som i samhället i stort. Dessutom kan den religiösa proximiteten anses 

låg för de svenska muslimska kvinnorna då de inte kan besluta om att byta tro eller att uttala 

sig som ateist utan repressalier. Religionen är ett socialt och kulturellt fenomen och socialt 

element som flickorna behöver förhålla sig till oavsett om de är troende eller inte (Appelros 

2005, s.71). Det framgår tydligt att flickorna har låg religiös proximitet och tvingas förhålla sig 

till familjens värden och förväntningar även om föräldrarna själva anser att det är ett fritt val att 

bära slöja.  

Oavsett om flickorna väljer att bära slöja eller inte, krävs ett medvetet beslut som bygger 

på kunskap och förståelse vilket ställer krav på religiös proximitet inom det informella system 

som “baseras på kriterier som personliga egenskaper, andlig mognad och andlig insikt” (2005, 

s.72f). Klasson Sundin (2017) klargör att barnet “har rätt till information och undervisning som 

hjälper det i detta utvecklande av övertygelser. Det har rätt att som aktivt subjekt vara med och 

utforma sitt praktiska utövande av religionsfriheten.” (2017, s.175) samt att barnet har rätt att 

utveckla sin värdegrund och identitet såväl på ett personligt som på ett kollektivt plan. Barnet 

har även rätt till stöd och vägledning men att även slippa bli överbeskyddad av föräldrarna 

(2017, s.175) vilket även innebär att döttrarnas religionsfrihet kan anses villkorad ur den 

aspekten.  

Det faktum att deltagarna tillhör en etnisk och religiösa minoritet i Sverige innebär att 

döttrarna och kvinnorna i vår studie samt kvinnorna i Muslima, medvetet eller omedvetet kan 

påverkas i valet att anamma en islamisk livsstil eller inte. Karlsson Minganti belyser 

svårigheterna med att befinna sig i minoritetsställning och att genom att välja att bära slöja 

riskera att utsättas för vardaglig rasism och “stigmatiserade beteckningar som (...) förtryckta, 

ofria och traditionsbundna.” (2007, s.59). Det går att identifiera negativa konsekvenser för 

döttrarnas framtid och problem för familjen vid ett val att inte bära slöja. Det skulle innebära 

en kränkning mot barnets självbestämmanderätt och barnet skulle bli fråntagen frihet i rätten 

till sitt självbestämmande om sitt identitetsuttryck. Att inte bära slöja skulle kunna leda till att 

barnet exkluderas från den egna gruppen som ifrågasätter lojalitet, religiositet och mognad. 

Klasson Sundin förklarar att för att det skall finnas religionsfrihet skall det vara möjligt att 

kunna byta eller att lämna en tro och gemenskap utan repressalier (2017, s.180). 

Vad gäller heder går det inte helt att utesluta att det kan finnas subtila yttringar samt 

avskräckande exempel likt de som nämns i Muslima, även om det inte framkommit några tecken 

i våra intervjuer om att det förekommer hedersrelaterat våld. Det blir i Muslima tydligt att även 

män faller offer för hedersrelaterat våld även om det är på ett annat sätt än för kvinnor. Det bör 

dessutom belysas att de som tvingas begå dessa brott även på ett eller annat sätt faller offer för 

hederskulturen och kan vara under så stark press av gruppen att de inte ser någon annan utväg. 

Detta faktum rättfärdigar däremot inte våldsbrott av någon form.  
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Angående religiös proximitet förändras graden av döttrarnas religiösa proximitet i och 

med andlig insikt och mognad och kan på så sätt utmana maktrelationen inom familjen 

(Karlsson Mingantis 2007, s.70ff). Anledningen till att det skiljer sig mellan Karlsson 

Mingantis och vår studie och skulle kunna vara att inriktningen i vår studie fokuserar på slöjan 

och att studien i Muslima har ett bredare grepp. Det kan också innebära att det är som 

respondenterna menar: att de inte är utsatta för hedersrelaterat våld och att de inte är förtryckta. 

Däremot kvarstår det faktum att de lever dels i ett mansdominerat islamskt samhälle samt i 

patriarkala strukturer i Sverige på samma sätt som icke-muslimska kvinnor och därigenom kan 

anses vara förtryckta under mansdominerade maktstrukturer.    

Ett eventuellt slöjförbud bidrar till en exkludering och segregering där kvinnan blir “den 

andra” dels ur aspekten att hon är kvinna och inte har något egentligt val än att bära slöjan utan 

repressalier, samt att dessutom exkluderas kvinnan ur aspekten att hon tillhör en muslimsk 

minoritet i ett sekulariserat land. Detta faktum visar att införandet av ett slöjförbud skulle leda 

till multipel diskriminering. Hussein belyser dessutom i tidigare avsnitt att Irans införande av 

slöjförbud år 1936 resulterade i stora motsättningar i samhället. Dessa motsättningar ledde till 

att traditionellt fostrade kvinnor valde att bära slöja i protest mot liberaliserande vindar (2017, 

s.192) vilket även skulle kunna bli fallet i Sverige om ett slöjförbud infördes. Hussein 

poängterar även att vissa forskare anser att slöjan minskar risken för att kvinnan utsätts för 

hedersrelaterat våld, och därför bär kvinnorna slöjan även eller enbart “för säkerhets skull” 

(2017, s.192) och därför kan införandet av slöjförbudet anses kontraproduktivt om det införs i 

syftet att skydda de muslimska kvinnorna.  

Den slutsats som dras av studien är att det svenska samhället borde avlasta de muslimska 

kvinnorna mot det förtryck de utsätts för som muslimsk minoritet genom att inte införa 

slöjförbud.  I förlängningen skulle ett slöjförbud i skolorna dock möjligen vara det enda hållbara 

målet för att förhindra multipelt förtryck av svenska muslimska kvinnor. Om införandet av 

slöjförbud i skolorna aktualiseras frågan vems uppgift det är att säkerställa att slöjförbudet 

följs? Är det rimligt att ställa kravet att lärarna skall upprätthålla en skolmiljö där slöjan är 

förbjuden och är det etiskt försvarbart att förhindra identitetsmarkörer i skolan?  

I avsnittet ovan om hedersdebatten i en svensk kontext framgår att Skolverket tidigare 

fastslog att elevernas klädsel skall få vara en identitetsmarkör och därför bör riktlinjer gällande 

klädsel ej ingå i skolans ordningsregler. Dessutom fastslog även DO, 

diskrimineringsombudsmannen, att rätten att bära religiösa symboler omfattas av 

religionsfriheten (2017, s.194). Det skulle även väcka frågan om skolans demokratiska uppdrag 

är förenligt med införandet av ett slöjförbud. Skolans demokratiska uppdrag beskrivs i Läroplan 

för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) och fastslår 

delvis att: 

 

• Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

• Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 

och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 

• Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 
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• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden samt ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

• Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

(Skolverket 2011) 

 

Ett införande av slöjförbud i skolan skulle alltså inte vara förenligt med skolans demokratiska 

uppdrag samt att det faktum att skolans uppdrag som dels kulturell och social mötesplats, att 

skolan skall värna om alla människors lika värde samt att ingen i skolan skall utsättas för 

diskriminering ytterligare säkerställer individens rättigheter och okränkbarhet. Dessutom blir 

barnkonventionen lag i Sverige från och med första januari 2020 (Skolverket 2019) vilket 

innebär att skolans uppdrag kan komma att skärpas eller att delvis formuleras om. Det viktigaste 

bidraget som barnkonventionen bidrar med i svensk lagstiftning är att alltid ta hänsyn till 

barnets bästa samt att barnet självt skall få komma till tals i frågor som gäller dem själva (Unicef 

2018). Vad detta skulle innebära i praktiken gällande ett eventuellt införande av slöjförbud i 

skolan är svårt att svara på i dagsläget men det blir då upp till domstolen att avgöra om ett 

införande av slöjförbud i skolan skulle främja eller kränka barnets rättigheter.   

 

9.1 Metoddiskussion 

De svar som framkommer i denna studie skulle kunna se helt annorlunda ut om det teoretiska 

perspektivet grundar sig exempelvis ett religionspsykologiskt perspektiv istället för att fokusera 

på religion och genus ur ett intersektionellt perspektiv. Valet av respondenter har även påverkat 

utfallet och resultaten är knutna till personliga erfarenheter, livssyn och traditioner vilket 

innebär att svaren på intervjufrågorna hade kunnat se annorlunda ut om vi valt att intervjua 

exempelvis somaliska muslimer. Valet av litteratur har även spelat roll för vår tolkning av 

intervjuerna även om de val som gjorts syftat till att ge en bredare förståelse samt att lyfta olika 

perspektiv. Valet att använda en kvalitativ metod för intervjuerna har fungerat bra och på grund 

av den goda relation vi haft med respondenterna har svaren varit personliga, ärliga och speglat 

en djupare reflektion än vad som hade varit möjligt vid en kvantitativ studie. Detta har bidragit 

till att vi kunnat bredda perspektiven på slöjbärandet ur ett inifrånperspektiv vilket varit givande 

för vår egen förståelse.  

 

9.2 Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning föreslår vi en kvantitativ studie där muslimer med olika 

härkomst och trosinriktningar får svara på frågan om de skulle föredra ett slöjförbud i skolan 

eller inte. Genom en kvantitativ metod skulle det bli tydligare att särskilja om uppfattningarna 

skiljer sig åt beroende på geografisk hemvist, kultur och traditioner eller om svaren skiljer sig 

mellan könen och beroende på ålder. Det skulle även vara intressant att undersöka om synen på 

slöjan skiljer sig mellan första och andra generationens invandrare och i vilken mån det svenska 

levnadssättet påverkar valet att bära slöja.   
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10. Slutsatser  

Studien har bidragit till att nyansera förståelsen av slöjan genom att dels intervjua personer som 

direkt och indirekt skulle beröras av införandet av ett slöjförbud i skolan. Detta har gjorts genom 

att tala med muslimerna själva och belysa ett inifrånperspektiv i motsats till den politiska 

debatten som talar om muslimer. Studien visar även att för att nå jämlikhet, jämställdhet, 

integration och demokrati krävs det en fördjupad diskussion för att nå inkludering och ett 

demokratiskt samhälle. Att prata om den berörda gruppen, istället för med, bidrar till 

segregering av den muslimska gruppen och framför allt de muslimska kvinnorna och skulle 

dessutom öka risken för hedersrelaterat våld då isolering av grupper stärker den rådande normen 

inom gruppen. Om grupper segregeras och isoleras från övriga samhället utestängs också 

möjligheten till ifrågasättande perspektiv vilket ökar gruppens utsatthet ytterligare. Dessutom 

framkommer att införandet av ett slöjförbud skulle kunna bidra till en situation där kvinnorna 

väljer att bära slöja som ett politiskt ställningstagande för att stå upp för islamiska 

tillhörighetens rättigheter och värden och därigenom blir slöjförbudet kontraproduktivt.  

Deltagarna i studien tillhör en etnisk och religiösa minoritet i Sverige vilket innebär att 

döttrarna och kvinnorna medvetet eller omedvetet kan påverkas i valet att anamma en islamisk 

livsstil eller inte. Genom att välja att bära slöja riskerar kvinnorna dessutom att utsättas för 

stigmatisering då de riskerar att stämplas som förtryckta och traditionsbundna (Karlsson 

Minganti 2007, s.59). Ett eventuellt slöjförbud bidrar till en exkludering och segregering där 

kvinnan blir “den andra” dels ur aspekten att hon är kvinna och inte har något egentligt val än 

att bära slöjan utan repressalier, samt att dessutom exkluderas kvinnan ur aspekten att hon 

tillhör en muslimsk minoritet i ett sekulariserat land. Detta faktum visar att införandet av ett 

slöjförbud skulle leda till multipel diskriminering. 

Gällande om de svenska muslimska kvinnornas religionsfrihet är villkorad ur ett 

intersektionellt perspektiv är det tydligt att kvinnorna inte kan välja fritt utan repressalier. Det 

framkommer i våra intervjuer att det är kvinnornas fria rätt att välja att inte bära slöja, att 

konvertera till exempelvis kristendom eller att uttala sig som ateist men det framkommer även 

att valet kan få svåra konsekvenser för kvinnorna och deras familjer då detta val skulle kunna 

hota mannens heder. Det framgår tydligt att islam är en patriarkal religion där hedersetiken är 

normativ och påverkar individens, familjens och gruppens val generellt (Svensson 1996). Det 

går att identifiera negativa konsekvenser för flickorna och kvinnornas framtid och problem för 

familjen vid ett val att inte bära slöja. Ett slöjförbud skulle innebära en kränkning mot barnets 

självbestämmanderätt och barnet skulle bli fråntagen rätten till sitt självbestämmande om sitt 

identitetsuttryck. Att inte bära slöja skulle kunna leda till att barnet exkluderas från den egna 

gruppen som då skulle kunna ifrågasätta lojalitet, religiositet och andlig mognad.   

Resultaten i vår studie visar överdrivna krav på flickornas religiösa proximitet och andliga 

mognad för att beslutet om slöjbärande skall anses godtagbart och rätt av andra muslimer i såväl 

familj som i samhället i stort. Dessutom kan den religiösa proximiteten anses låg för de svenska 

muslimska kvinnorna då de inte kan besluta om att byta tro eller att uttala sig som ateist utan 

repressalier. Det framgår även tydligt att flickorna tvingas förhålla sig till familjens värden och 

förväntningar även om föräldrarna själva anser att det är ett fritt val att bära slöja. Studien kan 

därigenom fastslå att svenska muslimska kvinnors religionsfrihet är villkorad ur ett 

intersektionellt perspektiv.  



 

33 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Abu – Lughod, L. (2007). Rädda de muslimska kvinnorna eller stå på deras sida? I Boström, 

Donald. Salam. Om krig, fred och islam. Malmö: Bokförlaget Arena 

 

Appelros, E. (2005). Religion och intersektionalitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 

2005(26):2/3, s. 69–80 

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod – En handbok. Malmö: Liber.  

Baianstovu, R. (2017). Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur 
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 

Sverige 

de los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005). Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber  

. 

de los Reyes, P. (2014). Introduktion - Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på 

hinder och möjligheter i arbetslivet (SOU 2014:34). Stockholm: Fritzes Offentliga 

Publikationer 

 

Eklund, D. (2014). Är det nödvändigt att förbjuda slöjan i ett demokratiskt samhälle? 

Diskussion om hur slöjförbud har rättfärdigats av Europadomstolen. Magisteruppsats,  

Juridiska institutionen. Uppsala: Uppsala Universitet.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:708747/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-20) 

 

Hussein, J. (2017). Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar. Göteborg: Korpen 

 

Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur.  

 

Justitieutskottet (2007). Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Stockholm: Riksdagen 

 

Karlsson Minganti, P. (2007). Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors 

förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2007 

 

Klasson Sundin, M. (2016). Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk 

undersökning utifrån FN:s barnkonvention. Doktorsavhandling. Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:897348/FULLTEXT01.pdf (hämtad 

2019-10-05) 

Larsson, L.  & Wallenberg, P. (2019). Moderaterna vill utreda slöjförbud i skolan. 

Lärarnas tidning, 21 oktober.  

https://lararnastidning.se/moderaterna-vill-utreda-slojforbud-i-skolan/ (hämtad 2019-12-

03) 

Lykke, N. (2003). Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. 24(2003):1, s. 47–56 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:708747/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:897348/FULLTEXT01.pdf
https://lararnastidning.se/moderaterna-vill-utreda-slojforbud-i-skolan/


 

34 

 

Lykke, N. (2005). Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2005(26):2/3, s. 7–17 

Nationalencyklopedin, haram. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/haram 

(hämtad 2019-12-22) 

Oxford researge (2013). Forskning om utsatthet hos förmodade muslimer och islamofobi i 

Sverige: en översikt av forskning publicerad vid universitet och högskolor i Sverige sedan år 

2003. Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskning-diskriminering-muslimer-

sverige.pdf (hämtad 2019-12-20) 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet 

(hämtad 2019-12-22) 

Skolverket (2019) Barnkonventionen i skolan https://www.skolverket.se/regler-och-

ansvar/barnkonventionen (hämtad 2019-12-22) 

Sky, J. (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur & kultur.  

Starrin, B. & Svensson, P.-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Svensson, J. (1996). Muslimsk feminism: några exempel. Lund: Teologiska 

institutionen, Univ. 

 

Unicef (2018) Vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag? 

https://unicef-porthos-

production.s3.amazonaws.com/folder_barnkonventionen_blir_svensk_lag.pdf (hämtad 2019-

12-20) 

 

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/haram
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskning-diskriminering-muslimer-sverige.pdf
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskning-diskriminering-muslimer-sverige.pdf
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen
https://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/folder_barnkonventionen_blir_svensk_lag.pdf
https://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/folder_barnkonventionen_blir_svensk_lag.pdf


 

35 

 

Bilaga 
 

Intervjufrågor 

 

1. Varför bär du slöja? Varför inte? (religiösa, kulturella, tradition, heder, fritt val?)  

a. Bär du slöja överallt eller endast offentligt?  

b. När började du bära slöja? 

c. Kan du välja att sluta bära slöja? 

d. Hur tror du familjen skulle reagera? 

e. Skulle det få några konsekvenser? Vilka? 

f. Vad skulle ett slöjförbud i skolan innebära för dig? 

 

2. Hur ser du på slöjan? (Skydd, förtryck, tradition?)  

3. Måste kvinnan bära slöja för att vara en god muslim? Varför/varför inte?  

4. Varför bär inte alla muslimska kvinnor slöja? 

5. Hur ser du på muslimska kvinnor som inte bär slöja? 

6. Vid vilken ålder anser du att det är lämpligt att börja bära 

slöja?  (Utveckla)  

7.  Är slöjan ett hinder i ett svenskt samhälle? (Utveckla)  

8. Har din syn på slöjan förändrats sedan du kom till Sverige? Motivera 

 

9  a. Bär dina döttrar slöja? 

b. Varför? 

c. Vad anser familjen om det? 

d. Vad skulle ett slöjförbud i skolan innebära för din dotter? 

e. Vad skulle ett slöjförbud i skolan innebära för hennes familj? 

f. Tror du att slöjförbudet kan bli ett hinder eller en fördel i hennes framtid?  

 

10. Vad händer om en svensk muslimsk kvinna konverterar till kristendom eller uttalar 

sig som ateist? 

 


