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Sammanfattning/Abstract 

Denna uppsats är en intervjustudie som omfattar sex utvalda muslimska kvinnor där jag valt 

att undersöka hur dessa kvinnor ser på muslimska baddräkter. Syftet med uppsatsen är att 

utreda huruvida dessa kvinnor uppfattar olika typer av muslimska baddräkter och även 

redogöra för vilka skiljaktigheter det finns mellan dessa kvinnors åsikter och vad dessa 

skillnader kan bero på. För att få fram olika representationer vad gäller dessa kvinnors 

tolkningar, kommer jag att använda mig av begreppet flerstämmighet för att lyfta fram 

olikheterna med hänsyn till de olika tolkningarna som finns inom en religiös grupp. Detta är 

för att diversiteten som finns inom den egna gruppen ska tydliggöras. Min teoretiska 

utgångspunkt är Olivier Roys post-globala teori som jag anser vara relevant för det valda 

temat. Roy diskuterar om vilken förändring det har skett bland muslimer, som lever i 

västeuropeiska länder, som konfronterats med globalisering och västernisering, valt att 

förhålla sig annorlunda där religionen inte längre har en social auktoritet. 

 

Nyckelord: globalisering, muslimer, �västernisering�, post-islamism, mode och burkini. 
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1 Inledning 

Första gången jag kom i kontakt med muslimska baddräkter, var efter att ha läst Jenny 

Berglunds1 artikel �Muslimsk baddräktsmode på Amman Waves�2 där hon redogör för olika 

modeller av muslimska baddräkter som säljs på Amman Waves, ett känt badställe i Jordanien. 

Berglund diskuterar variationen som finns bland baddräkterna på Amman Waves och dess 

relation till islamisk lag. Hon redogör vidare för de olika påbuden samt den enighet och de 

olikheter som finns inom de olika erkända lagskolorna3 för vad som är obligatorisk för en 

muslimsk kvinna. Det är föreskrivet, enligt lagskolorna, att en muslimsk kvinna ska täcka hela 

kroppen förutom ansiktet och händerna inför män som hon inte är nära släkting med, detta 

kallas för mahram på arabiska. De olika muslimska lagskolorna har alltså regler för hur en 

muslimsk kvinna bör täcka sig och inför vilka. Termen de hänvisar till går under namnet 

awrah4 vilket innebär de intima delarna en kvinna har. 

En incident som exempelvis skedde i Göteborgs stad vittnar om att två muslimska kvinnor, 

Houda Morabet och Hayal Eroglu, i april 2004 blev utslängda från simhallen Kärra av 

badpersonalen på grund av att deras klädsel inte var anpassad för en sådan miljö. De 

muslimska kvinnorna hade följt med sina barn till simhallen och var klädda i huvudduk, 

långärmade t-shirts och joggingbyxor.5 En fundering som jag fick, efter att ha läst artikeln, var 

att det troligen finns många muslimska kvinnor runt om i Sverige som säkerligen vill bada 

eller följa med sina barn till simhallen men inte vill visa sig där på grund av att de framför allt 

inte har dräkter som är anpassade för sådana miljöer. En trolig aspekt är att dessa kvinnor 

menar att de inte kan vistas i baddräkter bland män, enligt deras religion och kultur. Kanske 

kan de muslimska baddräkterna vara en lösning för muslimska kvinnor som lever i ett 

västerländskt samhälle som vill bada!? Men frågan är då om det finns några muslimska 

kvinnor i Sverige som skulle vilja gå klädda i sådana dräkter? Jag kommer härnäst att 
                                                             
1 Doktorand i religionsdidaktik vid Uppsala universitet. 
2 Berglund 2007: http://islamologi.se/?p=436.   
3 Hanafi, Shafti´i, Maliki, Hanbali och Jafari.  
4 Området från naveln till knäna.  
5 Wik 2008: http://www.gt.se/nyheter/1.1024194/muslimska-kvinnor-far-skadestand.  
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undersöka detta fenomen lite närmare genom att redogöra för hur några muslimska kvinnor 

som täcker sig resonerar om dessa frågor.  

1.1 Bakgrund 

Efter att ha gjort en bakgrundsundersökning på nätet på jakt efter information om �burkini� 

fann jag rätt lite material om detta. Troligen beror detta på att det är ett relativt nytt ämne i 

dagens samhälle. Dock, fann jag ett fåtal artiklar om vem som har skapat och designat 

�burkinin�.  Aheda Zanetti, en libanesisk australiensare, som äger en klädfirma i Australien, 

var den som introducerade den första �burkinin� på marknaden. Hon berättar hur hon kom på 

idén med burkinin:  

I remember growing up in Australia , posted a lot of challenges for a young Muslim / Arab girl. 

As an active person who liked to participate in community activities and sport, I found myself 

restricted due to cultural and religious beliefs. As years went by, I noticed there are younger 

girls and women that are embracing Islam and obeying their Islamic belief in dressing modestly, 

in turn, having to miss out on opportunities, and taking part in any sporting activities that 

Australia has to offer. By facing this on a daily basis and seeing girls struggle with what is 

around presently, we at Ahiida have found a need to make specialized sportswear to suit the 

Muslim female.6 

Enligt Zanetti är �burkinin� lösningen för muslimska kvinnor som vill vara aktiva genom att 

bada utomhus och även vara delaktiga i andra aktiviteter men fortfarande hålla sig till de 

islamiska reglerna. Zanetti anser att det inte ska behöva vara ett problem för muslimska 

kvinnor att bada utomhus längre. �Burkinin� skyddar även kroppen mot den starka solens 

strålningar i Australien, där bland annat många australiensare har drabbats av hudcancer på 

grund av den skadliga strålningen.7 Vad är då en burkini? Burkinin är en fusion av en 

burka8och en bikini som liknar en dykardräkt med en huvudbonad. Zanetti har fått stark kritik 

från olika håll av muslimer som inte accepterat burkinin som en islamisk baddräkt. Många 

lärda muslimer med en mer konservativ och traditionell ställning har framfört stark kritik mot 

                                                             
6 Zanetti 2006: http://www.ahiida.com/index.php?a=aboutus.  
7 Islamologi 2007: http://islamologi.se/?p=273.  
8 Burka är heltäckande plagg som vanligtvis används utomhus av muslimska kvinnor. Denna klädsel täcker både 

kropp och ansikte.  
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den muslimska baddräkten. Reportern Sara Kilani redogör för i sin artikel �Burkini 

Boulevard�9, där den sunni-muslimska religiösa auktoriteten: Al-Azhar, bland andra, inte 

accepterar den nya islamiska baddräkten. En av deras sheikher, Sheikh Mahmoud al-Hanafi, 

anser att det inte finns något som heter islamiska baddräkter. Han menar att den islamiska 

lagen, sharia, refererar till den islamiska klädseln, i syfte att skydda kvinnan från att bli 

ofredad av män. al-Hanafi som alltså tolkar reglerna ordagrant i koranen verkar endast 

acceptera klädseln i dess vardagliga sammanhang och går inte in på etik vad gäller val av 

klädsel när det kommer till badsyften. Kilani redogör även för olika badställen, som är 

avsedda just för muslimska kvinnor som inte vill blotta sig inför män. Hon nämner bland 

annat en specifik strand i Dubai, där all personal består av kvinnor. Hon nämner även 

Egyptens Medelhavskust, la Femme, där privata entreprenörer startat ett badställe som endast 

är avsett för kvinnor. Stranden besöks av både dem som till vardags täcker sig och bär sjal 

samt de som inte bär sjal men som fortfarande vill undvika att blotta sig inför män. Detta 

exempel med stränder som är ämnade för kvinnor i vissa islamiska regioner är en annan 

lösning som på samma sätt som idén om burkinin främjar en större delaktighet i badaktiviteter 

samtidigt trygghet bland de muslimska kvinnorna. Jag menar dock att de avskilda 

badplatserna är ett lamt steg när det gäller utvecklingen vad gäller att kunna ta del av 

badaktivitet. Problemet här är att det är en begränsad lösning då större delen av de berörda 

kan stöta på ekonomiska hinder och logistiska problem då platsen exempelvis kan ligga långt 

bort och kräver dyra transportkostnader. Idén med enskilda badplatser finns även i Sverige, 

där exempelvis Tensta bad och simhall arrangerat schemalagda vattenpass för enbart kvinnor 

som påminner om exemplet som Kilani redogör för. 

 Ett intresseväckande fenomen är att idén om muslimska baddräkter nu även spritt sig till 

Sverige. SEA- U vattenverkstad i Malmö har i samarbete med kvinnoprojekt i Rosengård tagit 

fram en prototyp av burkinin, som har designats av Majida Karim Said.10 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns en efterfrågan på muslimska baddräkter 

bland några muslimska kvinnor som täcker sig och bär sjal i Sverige. Vidare är syftet att 

                                                             
9 Kilani 2007: www.livingwell-magazine.com. 
10 Bornudd 2008: http://www.metro.se/se/article/2008/03/13/22/2539-45/index.xml.  
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redogöra för vilka skillnader det finns mellan hur dessa kvinnor resonerar om baddräkterna 

och vad dessa skillnader kan bero på. Beroende på vad de svarar undrar jag vidare varför eller 

varför inte det finns en efterfrågan på baddräkter? 

Frågor som kommer att vara centrala under uppsatsens gång samt viktiga för att uppnå det 

ovannämnda syftet är: 

 

• Vilka baddräkter skulle de sex intervjuade kvinnorna tänka sig att använda och 

varför? 

• Vilka baddräkter kan de inte tänka sig att använda och varför? 

• Vilka skillnader mellan kvinnornas sätt att resonera om baddräkterna finns och vad 

kan de tänkas bero på? 

1.3 Avgränsning 

Min avsikt med detta arbete är att genom intervjuer med några muslimska kvinnor få en 

varierande och mångsidig bild om deras ställningstagande till burkinin. Jag är medveten om 

att varje religiös rörelse och riktning har sina säregna tolkningar av islam; om hur islam bör 

betraktas och tillämpas, vilket till stor del är format av just det ledande folkets kultur, tradition 

och språk som man har/haft i den egna regionen från ursprungslandet. Detta har i sin tur blivit 

påverkat av de sociala, kulturella, politiska förhållandena som skett i samband med 

globaliseringen.  Den muslimska gruppen är inte en homogen grupp, där alla har en och 

samma utgångspunkt och delad uppfattning. Individer inom samma riktningar/grupper från en 

och samma region tänker och tolkar på olika sätt, därför kan jag inte heller utgå från en 

generaliserad slutsats och redogöra för hur muslimer tänker och hur de tolkar de olika 

reglerna inom islam. 

1.4 Disposition 

Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar att bestå av fem delar. Den första delen ger 

en förklaring till hur jag har gått till väga med mitt metodiska tillvägagångssätt, där jag 

förklarar hur jag har gått till väga för att finna intervjupersoner för att förbereda mig för 

uppbyggandet av texten. Den andra delen omfattar valet av den teoretiska utgångspunkten för 
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min undersökning samt en redogörelse för tidigare forskning. Tredje delen behandlar den 

empiriska undersökningen med de intervjuade kvinnorna. Fjärde avsnittet omfattar den 

sammanfattande diskussionen där jag redogör och diskuterar fram en slutsats. Femte och sista 

delen innefattar reflektioner och slutord. 
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2 Metod 

En viktig central aspekt med min analys, är att det kan användas som ett redskap för att nå 

olika representationer vad gäller dessa kvinnors tolkningar. Jag anser att det är viktigt att lyfta 

fram olikheterna med hänsyn till de olika tolkningarna som finns inom en religiös grupp och 

på så sätt får man en bättre förståelse av diversiteten som finns inom den egna gruppen. Torje 

A. Olsen förklarar i boken Metode i religionsvitenskap om olikheter som förekommer i 

religiösa grupper där han skriver: 

I en hvilken som helst gruppe er det ikke slik at alle tenker på samme måte og ytrer seg likt. En 

gruppe bærer flere stemmer, noe som er et fruktbart utgangspunkt for eksempel for et feltarbeid 

med intervjuer i en religiøs gruppe. I like stor grad som man søker etter fellesskap, enhet og 

likhet mellom informantene, skal man være åpen for og forvente ulike meningaer, ytringer, 

talemåter og fortolkninger.11 

För att förklara de olika kvinnornas representationer av den kultur de tillhör, kommer jag att 

använda mig av begreppet flerstämmighet som Olsen redogör på följande vis: 

Flerstemmighet inneærer at den diskursanalytiske forskerens utgangspunkt er at et samfunn, en 

gruppe, en religion eller en religiøs tradisjon alltid taler med flere stemmer. Som teoretisk 

premiss er ikke dette spesielt vanskelig å forstå. Det er bare å ta en titt på verden, på de 

religionene som finnes, på symboler, så ser man at de framstår i langt større grad som flertydige 

enn entydige.12 

2.1 Intervju som metod 

För att svara på mina forskningsfrågor har jag valt att göra intervjuer som 

undersökningsmetod för att jag som forskare ska få en förståelse för hur de tillfrågade 

muslimska kvinnorna förhåller sig till de olika baddräkterna. Min undersökning utgjordes av 

                                                             
11 Olsen 2006: 61 
12 Ibid: 60.  
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sex olika muslimska kvinnor med olika religiösa riktningar inom islam och kan inte ses som 

allmängiltig. Dessa kvinnor som jag har intervjuat, kan heller inte föra de olika riktningarnas13 

talan. Jag kommer att, i min analys, utgå från individuella tolkningar och på så sätt försöka 

analysera dessa kvinnors utsagor. 

 Den kvalitativa intervjuns styrka ligger i att undersökningssituationen liknar en vanlig 

konversation, vilket innebar för mig att min roll som forskare fick utöva den minsta 

styrningen och undersökningspersonerna fick istället påverka diskussionen under 

intervjuernas gång.14 Detta var framförallt för att jag ville se hur flerstämmighet15 skulle 

tydliggöras bland dessa kvinnors uppfattningar vad gäller deras syn på burkinin. Sedermera är 

kvalitativa metoder ett sätt att få helhets bild och nyanserade skildringar vad gäller 

intervjupersonernas åsikter och tankar, vilket har varit till stor hjälp för mig för att välja ut de 

delar som har varit mest relevanta av intervjuerna.16 För att intervjupersonerna skulle känna 

sig avslappnade och bekväma, valde jag att besöka varje enskild intervjuperson i deras 

respektive hem. De kvinnor som inte hade möjligheten att träffa mig direkt, valde jag att 

maila frågorna som de sedan fick besvara skriftligt tillbaks till mig. Efter varje enskild 

intervju valde jag ut det som har varit mest relevant i varje i svar och sedan sammanställt allt i 

ett gemensamt dokument för att jag i forskningssyfte skulle uppnå bättre klarhet och 

helhetsbild. Kvalitativa intervjuer präglas av flexibilitet, dock kan det likaväl skapa 

svårigheter när jag som forskare ska jämföra informationen från de olika kvinnorna, för att 

svaren är bundna av vilka personer det är som svarar på mina frågor.17 Eftersom jag är 

medveten om att det inte kommer att vara lätt att jämföra med exakthet18, fick jag istället 

lägga högre prioritering på att först förstå vad varje kvinna vill säga med just sin utsaga och 

sedan urskilja likheterna och skillnaderna.  

Jag började med att försöka få tag på de informanter jag träffat vid olika tillfällen. 

Kontakten skedde genom mailväxling och telefonsamtal; där jag förklarade vad jag hade för 

syfte med min uppsats och varför jag ville intervjua just dessa kvinnor. Jag fick 

telefonnummer från de kvinnor som ville bli intervjuade live och mail-adresser från dem som 

                                                             
13 Sunnitiska, shiitiska och sufistiska.  
14 Holme & Solvang 1997. 
15 Olsen 2006. 
16 Holme & Solvang 1997. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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ville ha intervjufrågorna skriftligt för att de inte hade någon möjlighet till att träffas. De 

kvinnor som jag kontaktade via telefon, bjöd in mig för att intervjuas hemma hos dem. 

Intervjuerna hade jag först tänkt, efter att ha sammanställt en intervjumall med tematiserade 

frågor efter uppsatsens syfte och frågeställningar, spela in allt som sägs på ljudband. Detta var 

för att jag skulle få de exakta formuleringarna. Sedan togs beslutet att inte använda 

ljudbandet, eftersom de flesta av dessa kvinnor kände sig väldigt obekväma vid tanken på att 

det kanske skulle kunna komma ut till obehöriga. Utav etiska skäl är det viktigt att jag som 

forskare tar hänsyn till de intervjuades önskemål.19 Jag fick istället anteckna ner allting som 

framfördes under intervjuerna och såg därmed till att vara lyhörd för allt som diskuterades.20 

Efter varje intervju gick jag igenom med den intervjuade kvinnan det jag hade antecknat ner 

om det hon hade sagt, för att på så sätt undvika missförstånd. Jag kommer att redogöra dessa 

kvinnors utsagor genom att ha sammanställt allt som har sagts och diskuterats. Dock, kommer 

jag inte att uppge deras riktiga namn, då de flesta ville vara anonyma, vilket innebär en 

integritetsfråga inom den kvalitativa forskningsmetodiken som forskaren Trude A. Fonneland 

redogör för i boken Metode i religionsvitenskap: �Den kvalitative metoden stiller strenge krav 

til respekt for individet sin intrigitet, gjennom teieplikt og anonymisering�.21 Jag har därför 

utgått med detta exempel som behandlar integritetsfrågan ovan och valt att namnge dem med 

fiktiva namn. Intervjun innehöll till viss del av bilder på muslimska baddräkter som är utvalda 

från relevanta webbsidor där Jenny Berglund har publicerat sin artikel �Muslimsk 

baddräktsmode på Amman Waves�22 och även från Sajeda Islamic clothing webbsida23. 

Bilderna är bland de mest aktuella inom baddräktsmode för muslimska kvinnor och föreställer 

olika varianter av muslimska baddräkter. 

2.2 Material 

Genom att intervjua sex olika muslimska kvinnor vill jag besvara min frågeställning och på så 

sätt uppnå mitt syfte med uppsatsen. Anledningen till att jag valt dessa muslimska kvinnor är 

främst för att jag anser att deras olikheter vad gäller regional samt kulturell tillhörighet 
                                                             
19 Holme & Solvang 1997.  
20 Ibid. 
21 Fonneland 2006: 237 
22 Berglund 2007: http://islamologi.se/?p=436.  
23 Sajeda 2000: http://www.jelbab.com/Product.asp?prdID=400422.   
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underlättar för mig och för läsarna att förstå diversiteten i olika muslimska kulturer, vad gäller 

frågan om burkinin. Jag har frågat om ålder, nationell tillhörighet och även skillnaderna i 

muslimska riktningstillhörigheter. På så sätt blir det enklare och tydligare att sammanställa 

svaren från unga såväl som äldre muslimska kvinnor från olika kulturer. Jag har haft turen att 

träffa på kvinnorna bland annat på universitetet, pendeltågstationen, i tvättstugan samt äran att 

få gästa en del av dessa kvinnor i deras hem. Med tanke på det mångkulturella samhället vi 

lever i var det inte en svår uppgift att finna mina informanter. 

En viktig källa är också hemsidan som Aheda Zanetti har framställt, www.ahiida.com där 

hon direkt behandlar ämnet i fråga, det vill säga burkinins karaktär och syfte. Sekundärkällor 

som jag funnit ytterligare fakta i om ämnet är ovan nämnda artikel av Sara Kilani. 
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3 Teori 

Min teoretiska utgångspunkt som jag anser är kompatibel med mitt metodiska 

tillvägagångssätt är att utgå från en post-global teori som framför allt Olivier Roy24 utgår ifrån 

när han redogör i sin bok Globalized Islam - The Search For a New Ummah25 för 

eftereffekterna av globaliseringen där muslimer själva väljer att förhålla sig annorlunda till sin 

tro i västeuropeiska länder där religionen tappat sin sociala auktoritet. Ett perspektiv som har 

betydelse för mig är Eickelmans och Piscatoris redogörelser för den diversiteten som finns 

inom islam.26 De olika perspektiv, som författarna redogör för, innefattar olika tolkningssätt 

inom en riktning, vilket jag finner deras budskap även vara relevant för min teoretiska 

utgångspunkt. 

Roy menar att muslimer stöter på olika kulturella utmaningar och deras tillvaro upptas av 

assimilieringsfrågor och intryck från de västerländska samhällena. Hos den islamiska 

minoriteten i väst som blivit familjära med de nya sociala levnadsmönstren övergår de till en 

så kallad post-islamism, där det ges utrymme för nytolkningar av islam som en effekt av 

globalisering och västernisering. Det kan beskrivas som en ny form av islam som förespråkar 

ijtihad27 i motsats till taqlid28. Roy menar att muslimer numera har skapat egna former av 

religiösa kompromisser mellan en västerländsk idé som tilltalar muslimer. Post-islamismens 

nytolkningar är, enligt Roy, en effekt av islamismens tidigare misslyckanden. Roy diskuterar 

även om post-islamismen huvudsakliga syfte, vilket är att frambringa en balans mellan 

tolkningen av islam och det nutida samhällets reformerade strukturer. Vidare diskuterar han, 

muslimer som tidigare fungerat som transnationella förmedlare i nyheter, kulturella 

förhandlingar och globala intryck mellan olika världar som verkar vara upptagna med en post-

                                                             
24 Fransk islamolog, specialist på islamiska rörelser i väst och mellanöstern. 
25 Roy 2006. 
26 Eickelman & Piscatori 1996. 
27 Nytolkning inom islam.  
28 Traditionellt härmande/imitation.  
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global uppgift där de numera söker efter en ny ummah29 vilket sker både lokalt och globalt.30 

Denna uppgift verkar inte vara enkel att genomföra med hänsyn till de olika traditionella 

normer och familjevärderingar som flertalet olika muslimska grupper är formade utav. Med 

detta menar jag att olikheterna bland den muslimska gemenskapen är ganska skiljaktiga och 

präglade av olika slags livsstilar som är säregna och utmärkande för den egna kulturen inom 

familjen. Traditionella normer och familjevärderingar utgör en egen kulturell sfär för olika 

muslimska grupper och med denna verklighet framkommer det att levnadsmönster, etiska 

regler och arv kan komma att spela en stor roll för hur muslimer betraktar nyheter i den 

ständigt utvecklande världen. Vidare, att muslimska grupper betraktar nyheter på olika sätt 

och bestämmer därefter huruvida de vill anpassa sig efter dessa eller inte. I samband med 

synen på burkinin lär det traditionella arvet/synsättet på vad som är acceptabelt eller inte för 

en individ inom en specifik muslimsk kultur vara avgörande. Familjevärderingarna och de 

traditionella normerna inom en specifik muslimsk grupp kan skilja sig från område till 

område likaväl som det historiska arvet och samhället dessa muslimer tillhör. Roy redogör för 

förändringen som har skett bland muslimer och deras förhållning till den islamiska kulturen:  

The blurring of the borders between Islam and the West is not just a consequence of immigra-

tion. It is linked with a more general phenomenon: deterritorialisation. Islam is less and less as-

cribed to a specific territory and civilisational area.31  

Islam definieras alltså inte längre med en specifik islamisk kultur i ett muslimskt land eller 

stat. Detta har alltså, enligt Roy, till en stor del med västerniseringens påverkan på islam att 

göra bland både muslimer i väst, som lever som en minoritetsgrupp, och även bland muslimer 

i den islamiska världen. 

The deterritorialisation of Islam is also a result of globalisation and has nothing to do with Islam 

as such, even if it concerns milions of Muslims. But through the increase in migratory and 

population flows, more and more Muslims are living in societies that are not Muslim: a third of 

the world´s Muslims now live as members of a minority.32 

                                                             
29 Innefattar muslimsk gemenskap/samhälle världen över.  
30 Roy 2006.  
31 Ibid. 2006: 18. 
32 Ibid. 2006: 18. 
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Jag menar att den muslimska baddräkten, burkinin, kan ses som ett konkret exempel av 

ovanstående resonemang. Zanetti som var bland de första som designade den första burkinin, 

anpassade en baddräkt för muslimska kvinnor som har haft svårigheter med att vara delaktiga 

i aktiviteter utomhus som exempelvis bad och simning, på grund av att det i Koranen står att 

kvinnor bör täcka sig och inte visa delar av kroppen inför män.  

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar � och till [alla] troende kvinnor � att de [utanför 

hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga 

Kvinnor] och undgår att bli ofredade.33 

Vidare påstår Roy, att globaliserad islam inte är någon ny islam som utvecklats på senare tid 

utan: �What is changing is their relationship to religion, what I call religiosity, not the religion 

itself�.34 Effekterna av globaliseringen innebär inte alltid att det medför positiva reaktioner 

eller kompromisser, det finns även en risk för förekomsten av radikala åtgärder som ett slags 

försvar mot sådant som kan upplevas helt nytt och främmande för ens egen 

världsuppfattning.35 Idéer som exempelvis introduktionen av burkinin i samhället kan 

välkomnas såväl som avfärdas av en och samma religiösa grupp. Nu när det är vidare känt att 

åsikterna kan variera från individ till individ, har människor via media och press fått bevittna 

olika reaktioner av folk från samma regioner. Människor har antingen ställt sig konservativt 

till nya idéer som en slags spärr mot det främmande, mot nya möten eller åtagit sig friheten att 

kompromissa eller anpassa sig helt efter förändringarna i samhället. Detta har bevittnats bland 

muslimer i västerländska samhällen där det kan liknas vid en suddig gräns mellan den 

islamiska världen och västvärlden som manar för annorlunda sociala utmaningar.36 En 

impulsiv första reaktion kan vara att vissa religiösa grupper föder en motreaktion i första taget 

när de stöter på främmande sociala levnadsmönster. Detta kan ses som en radikal ställning 

som påminner om dem som är mer traditionellt bundna. Andra religiösa grupper eller 

individer som redan har bekantat sig med andra �främmande� levnadsmönster och på så sätt 

välkomnat idéer genom att ha levt bland dessa, får det exempelvis lättare att kompromissa 

mellan det som anses vara �främmande� med den egna kulturen eller levnadssättet. Religiösa 

grupper eller individer som har det enklare att kompromissa mellan de olika levnadsmönstren 

                                                             
33 Bernström 1998: sura 33 vers 59. 
34 Roy 2006: 29 
35 Ibid. 2006 
36 Ibid.  
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befinner sig i ett �mellanläge�, där dessa både kan vara traditionella såväl som moderna i sitt 

tänkande.37 

För att dra en parallell till ovanstående påstående diskuterar Tariq Ramadan38 i boken Att 

vara Europeisk muslim om de olika reaktionerna bland muslimer i väst. Vikten av att ta med 

Ramadan i denna del av uppsatsen är väsentlig för att redogöra för kluvenheten i de olika 

muslimernas tankesätt i förhållande till globaliseringen och adaptationen till det västerländska 

samhället. Han menar att på grund av faktorer som exempelvis segregation i det västerländska 

samhället kan risken för missuppfattning av religionens essens vara stor bland muslimer i väst 

och detta i sin tur har lett till att muslimer har gjort omtolkningar och misstolkat essensen av 

religionen. Han menar att muslimer blir tvungna att reducera sin religion för att på så sätt 

kunna rätta sig efter den rådande normen i det samhälle de befinner sig i. Det här, menar jag, 

är en av faktorerna till varför muslimer i allmänhet är oeniga på vissa punkter vad gäller 

exempelvis synsättet på burkinin som en lösning muslimska kvinnor som vill täcka sig. 

Vidare påstår Ramadan att muslimer i väst fokuserar mer på att överkomma etnicitetsfrågan 

och invandringspolitiken i det landet man lever i och riskerar att avvika från den religiösa 

frågan. Ramadan förespråkar i sin bok, att muslimer i väst bör utgå från ijtihad-metoden och 

ta mer hänsyn till källorna i förhållande till den ekonomiska, kulturella, sociala och politiska 

kontexten i nutid när dessa studerar religionen och dess källor. Ijtihad-metoden innebär ett 

annat förhållningssätt till de religiösa källorna än taqlid. Ijtihad kan i vissa fall innebära att 

individen att anpassa sina idéer efter rådande normer oavsett vilket samhälle människan 

befinner sig i. Effekten av användandet av ijtihad-metoden kan innebära att muslimer 

reducerar såväl som lägger till vissa praxis i bruk. 

3.1 Forskningsläge 

Den muslimska burkinin kan ses som en del av muslimers möte med globaliseringen som har 

inneburit en �västernisering� av islam, där muslimer både i det egna hemlandet såväl som i 

Väst, bidragit med nya idéer vad gäller klädmodet inom islam. Därför är forskningen om 

muslimskt klädmode av relevans för den här uppsatsen. Forskaren Annelies Moors som är 

                                                             
37 Eickelman & Piscatori 1996. 
38 Professor i Schweiz. Betraktas som en upplysningsteolog i nutid där han reformerar islam.  
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ordförande i ISIM39 i universitetet i Amsterdam, redogör i sin artikel �Muslim Fashions � 

Fashionable Muslims�40 för hur olika muslimska designers lyckats förena islam och mode 

som en effekt av globaliseringen. Artikeln bygger på intervjuer med olika muslimska 

designers från olika länder. Moors fokuserar på mode och dess relation till islam. Muslimer 

verkar ha anpassat sig efter den rådande globaliseringen oavsett hur sekulära eller radikala de 

än må vara just inom modet. De har varit flexibla och använt sig av en friare tolkningsmetod 

som innebär en kompromiss mellan islamiska och moderna element.  

Även Maris Gillette som är professor i antropologiska studier redogör i sin artikel �Fashion 

among Chinese Muslims�41, för hur den ekonomiska utvecklingen i Kina har lett till nya 

former av konsumtion vad gäller varor och mode i Xi�an provinsen där större delen av 

befolkningen är muslimer. Gillette skriver att det numera pekar mot tre riktningar: det 

traditionella Kina, den moderna västvärlden och den moderna arabvärlden. Kinesiska 

muslimska kvinnor har skapat nya identiteter som moderna muslimer i ett land där religionen 

oftast förknippats med konservatism. Det var efter Maoist periodens fall, 1976, som de 

muslimska kvinnorna i Kina fick friheten att utöva sin religion och samlade på sig intryck 

från västvärlden samt vallfärdade till Mecka för att sedan återvända till Kina och skapa en ny 

livsstil. Klädmodet var en av de många andra faktorerna som hade påverkats. 

Alec H. Balasescu, som är assisterande professor inom internationell kommunikation på 

det amerikanska universitetet i Paris, har publicerat artikeln �The Veil and Fashion Catwalks 

in Paris�42. Balasescu, skildrar i denna artikel om Majida Khattaris estetiska verk där hon 

anordnat modeuppträdanden i syfte att utmana fördomsfulla åtaganden och tankar kring synen 

på slöjan. Khattaris estetiska program verkar ha haft en politisk prägel, speciellt då det i 

Balasescus artikel framgår att många utav de slöjor som presenterades på catwalken innehöll 

bilder av politiska ledare som George Bush, Saddam Hussein och Jordaniens kung. Det verkar 

som att det vore en protest mot den konservativa islamiska världen och den fördomsfulla 

västvärlden. 

Utvecklingen av modet inom islamvärlden, som är en effekt av globaliseringen, är en 

föregångare av de muslimska baddräkterna. Intresset för klädmodet inom islamvärlden har 

                                                             
39 The International Institute for the Study of Islam in the Modern World.  
40 Moors 2005. 
41 Gillette 2005. 
42 Balasescu 2005. 
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utlöst en utveckling i sig och fått större utrymme för att avancera och bidra till nya idéer inom 

andra klädselkategorier som muslimska baddräkter. 
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4 Undersökning: 

4.1 Mötet med informanterna 

Fatima 

Den första skriftliga intervjun (kontakt via e-post) var Fatima som är 22 år gammal och är 

född i Irak men har bott i Sverige nästan hela sitt liv. Fatima och hennes familj är shia 

muslimer. Hon beskrev i sitt mail att hon hade valt att bära slöja när hon var mellan 10-11 år 

gammal. Även hennes mamma och hennes yngre syster, som är 14 år idag, bär slöja. Många i 

hennes släkt bär slöja men det finns även andra i släkten som inte gör det. Idag studerar 

Fatima på Södertörns högskola och läser inriktningen IMER programmet. Även om det finns 

många i Fatimas släkt som inte bär sjal, verkar det finnas en osagd regel inom den egna 

familjen om att när en muslimsk flicka får sin första menstruation är det tecken på att flickan 

har blivit en kvinna och bör därför täcka sig som en kvinna bör enligt det patriarkaliska 

synsättet som faktiskt återfinns i stora delar av världen och inom flertalet kulturer än i dag. 

Fatima skrev vidare att hon, i mån av tid och främst plats brukar simma i Tensta simhall, 

speciellt på lördagar då det endast är för tjejer (tjejpass). Hon förklarar vidare att det inte blir 

så ofta som hon simmar; cirka 3 gånger om året. Hennes orsaker till varför hon inte simmar så 

ofta är på grund av olika faktorer. En av orsakerna är att simhallen endast har vissa dagar då 

det enbart är avsett för kvinnor, vilket leder till att det blir många kvinnor som kommer dit 

och vill simma utan att ha män i sin närhet; att det blir alldeles för många som befinner dig 

där. Det är tydligen ett stort antal kvinnor som söker sig till just Tensta simhall för att de har 

dagar och tider som endast är avsedda för kvinnor. Fatima förklarar vidare att personalen 

brukar dela ut band till alla som står först i kön och ifall banden tar slut tar även insläppet slut. 

Hon berättar att det brukar uppstå kaos där. När Fatima besvarar frågan om hon brukar simma 

i hemlandet, förklarar hon att hon inte har åkt till Irak efter att ha kommit till Sverige, därför 

vet hon inte om tjejer eller kvinnor där brukar simma. Hon är inte säker men har hört att det 

finns tjejer som simmar i en simhall där som enbart är till för tjejer. 

När det gäller de heltäckande baddräkterna förklarar Fatima att hon har hört talas om dem 

tidigare. Hennes åsikt gällande dessa baddräkter är att så länge dessa baddräkter täcker hela 
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kroppen och sitter löst på kroppen där det inte framhäver den feminina figuren verkar det inte 

vara något fel att gå klädd i sådant. Dock, skulle hon själv inte vilja köpa dessa dräkter på 

grund av att hon bor i Sverige, för att hon tycker att man som muslimsk kvinna i västerlandet 

inte blir accepterad för att man bär slöja även om man har �normala� kläder. Hon ställer sig 

frågan: �Hur blir det då när alla är halvnakna i stranden och plötsligt någon dyker upp med en 

heltäckt baddräckt bland alla?�.43 Fatima menar då att det skulle kännas obekvämt för en 

muslimsk kvinna, för att alla skulle titta konstigt på en och dessa blickar skulle nog få henne 

att känna sig utanför. Fatima verkar vara mer orolig för hur människor i allmänhet skulle 

reagera på henne om hon skulle välja att gå klädd i en sådan burkini, även om hon själv skulle 

tycka att det är en bra lösning för henne och alla andra muslimska kvinnor för att kunna delta i 

liknande aktiviteter. Här uppfattar jag det som att Fatimas oro har med medias framställning 

av islam och muslimer i allmänhet att göra; en negativ bild av islam i fokus där resten av 

världen betraktar, framförallt västvärlden, vilket i sin tur har påverkat hennes muslimska 

identitet. Fatimas muslimska identitet verkar vara formad av familjevärderingar dock är det 

inte mer än rättvist att påpeka den västerländska kulturens påverkningskraft på hennes vardag.  

Sedermera skriver hon att muslimska kvinnor kan känna sig mer bekväma i ett muslimskt 

land när de väljer att gå klädda i dessa dräkter i motsats till om de skulle befinna sig i ett 

västerländskt samhälle. Emellertid, poängterar hon att hon inte skulle tycka att det vore fel om 

andra valde att ha på sig dessa dräkter men att man som muslimsk kvinna bör tänka på 

området man simmar i och vem man simmar inför. Vidare, beskriver hon en händelse då hon 

tillsammans med sin vän, som också bär slöja, badat utomhus en gång då de var ute med 

familjerna i Hässelby Strand. De hade valt att simma i ett område där det inte fanns några 

andra. Fatima och hennes vän hade på sig byxor och långärmade tröjor. Folk hade tittat när de 

hade passerat förbi och skrattat så att Fatima och hennes vän hade hört det. Detta försökte 

Fatima och hennes vän ignorera då de kände att de inte gjorde någonting fel och var medvetna 

om att de inte störde folk och därför brydde de sig inte om de passerande personerna. 

Fatima ansåg bild 1 och 2 vara väldigt passande, för att dessa inte sitter tajt på kroppen och 

att de även är långa och heltäckande. Dock, ansåg hon inte att baddräktsmodellerna på 

bilderna 3 och 4 föreställer muslimska baddräkter, detta hänvisade hon till genom att förklara 

reglerna inom islam som säger att muslimska kvinnor inte får visa armarna, benen och halsen. 

Eftersom det inte är tillåtet inom islam, skulle hon inte heller vilja ha på sig dessa baddräkter. 

                                                             
43 Fatima. 1 april, 2008. 
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Hon avslutar sin mening genom att skriva �Men här i Sverige eller i allmänheten i 

västerländerna är det mer acceptabelt att vara naken än att man täcker sig�.44 

Jag får känslan av att Fatima är väldigt defensiv i hennes svar och tankar kring vad som är 

anständigt eller inte. Hennes tankesätt påvisar att hon skapar en �vi� och �dem� känsla mellan 

de som är täckta och de som inte täcker sig. Kanske är hon besviken på hur allmänheten 

dömer henne efter hennes utseende. De sociala omständigheterna verkar ha ett större 

inflytande på Fatimas syn på de muslimska baddräkterna, eftersom hon bollar med tanken om 

hur hon skulle bli bemött av allmänheten i Västerlandet i kontrast till hemlandet. Fatima 

menar att det är samhället som styr individens liv i slutändan för att samhället är större än den 

familjära kretsen det vill säga familjen, släkten och bekanta. 

Aleyna 

Den första muntliga intervjun var med 33 åriga Aleyna som är född i Sverige. Hon kommer 

ursprungligen ifrån Turkiet och tillhör arbetarklassen. Aleyna är sunnimuslim och är utbildad 

som barnskötare/vårdare. Aleyna berättade om att hon hade valt att täcka sig när hon var 11 år 

gammal, då hon fick sin menstruation första gången. Även tre av hennes äldre systrar och 

mamma bär sjal. Totalt är dem åtta flickor, varav fyra av dem bär sjal. 

Aleyna förklarade, under intervjuns gång, att hon inte brukar/brukade simma på grund av 

att hon inte kan simma. Hon har inte fått lära sig simma. Dock, har hon inte problem med att 

vistas i sådana miljöer då hon brukar följa med sina barn till en simhall eller en strand. Likaså 

brukar Aleyna åka till stranden i hemlandet med sin familj, där hon brukar vara klädd i 

kortärmade tröjor och korta byxor och tar även av sig sjalen. Men detta förekommer endast i 

hemlandet, i Turkiet, och inte i Sverige. Aleyna tar av sig sjalen i hemlandet på grund av att 

hennes läkare här i Sverige har rekommenderat henne att göra det för att hon behöver 

solenergi; både kroppen och hårbotten bör undvika torrhet och syrebrist. Därför passar Aleyna 

på att ta av sig sjalen när hon är på semester, för annars bär hon alltid sjalen hemma i Sverige. 

Här uppfattar jag det som att Aleyna verkar vara mer bunden till familjevärderingar och 

traditionella normer som hon är uppväxt med, där varken de geografiska eller religiösa 

omständigheterna verkar ha någon avgörande betydelse eller påverkan på hennes levnadssätt. 

Aleyna förklarade att hon både hört om och personligen även sett muslimska baddräkter 

innan. Hon berättade om att när hon var på semester i Turkiet förra året hade hon sett kvinnor 

                                                             
44 Fatima. 1 april 2008. 
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på stranden vara klädda med olika dräkter, både åtsittande och lösa modeller. Hennes reaktion 

på dessa baddräkter var att de som var mer åtsittande visade mer av kvinnornas figurer, därför 

ansåg hon dessa typer såg obekväma ut. Hon tyckte att det var mer trivsamt med dem som var 

mer pösiga i passformen. Aleyna ansåg att det var rätt att klä sig med sådant så länge det inte 

var för åtsittande. Vidare tyckte hon att det var bra för kvinnor som vill röra på sig, sporta och 

motionera. Hon är väldigt glad över att olika designers har framställt denna typ av dräkter och 

skulle även själv kunna tänka sig gå klädd i sådana dräkter. Då skulle hon till och med kunna 

tänka sig ta simlektioner för att lära sig simma, så att hon på så vis kan simma tillsammans 

med sina barn och vara delaktig i deras aktiviteter istället för att titta på. 

Hon tror inte att muslimer i allmänhet skulle reagera på ett konstigt sätt, men att icke-

muslimer skulle vara mer negativa och titta konstigt på henne om hon skulle vara klädd i en 

sådan burkini, oavsett modell. Detta skulle leda till att hon inte kände sig bekväm nog för att 

vilja gå klädd i en sådan dräkt i Sverige men att det skulle komma till användning i 

hemlandet. 

Aleyna tyckte att modellen på bild 1 satt löst på kroppen och att huvudbonaden verkade 

vara intakt. Eftersom dräkten täcker hela kroppen, förklarade hon att det är acceptabelt att 

vistas i dessa bland både kvinnor och män. När det gäller bild 2 tyckte hon att dräkten satt för 

tajt vid armarna och vid halsen därför kände hon att den verkade vara mer obekväm. Vad 

gäller bild 3 så förklarade hon att det inte räknades som en muslimsk baddräkt för att den inte 

täckte hela kroppen. Hon anser att dessa modeller verkar fungera bättre för kvinnor som har 

exempelvis ärrade och sårliknande fläckar på kroppen eller möjligen de som inte gillar bikini 

och baddräkter och väljer istället att gå klädda i bekvämare dräkter. Hon skulle tänka sig 

använda denna modell, istället för hennes t-shirt och shorts när hon är på semester och 

behöver solljus/energi. Bild 4 anser hon fungera bättre för de yngre tjejerna, för att de är för 

åtsittande. 

Aleyna verkar anpassa sig efter den aktuella situationen och har inte problem med att 

överskrida vissa regler när det gäller anpassning av klädseletiken som islam föreskriver om. 

Att hon är sunnimuslim tycks inte ha betydelse för hur hon tolkar reglerna för klädseln. 

Sunnimuslimen Amina, som jag kommer att redogöra för längre ner i texten, verkar inte dela 

samma åsikt som Aleyna. Aleyna brukar bada i linne och kortbyxor inför män när hon är på 

semester men detta gör hon däremot inte i Sverige. Hon väljer alltså att täcka awrah�n inför 

både män och kvinnor när hon befinner sig bland okända människor. Aleyna säger att hon 

passar på att sola på grund av att hon behöver solljus/energi, vilket jag anser att hon även kan 
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få ta del av i Sverige på sommaren. Dock, innebär det ett hinder för henne för att hon räds av 

den bedömning som hennes umgängeskrets kan ge som faktiskt har en stor påverkan på 

hennes liv. 

Ayshe 

Jag intervjuade även en sufi-anhängare som heter Ayshe och är 29 år. Ayshe som kommer 

från Turkiet, är född i Sverige och tillhör arbetarklassen. Hon berättade att hon idag är en 

hemmafru och arbetssökande samtidigt som hon är delaktig i sufi-föreningen där hon har 

olika uppgifter, bland annat att hålla i föreläsningar och diskussioner för andra inom 

föreningen. Ayshe berättade att hon vid 16 års ålder hade bestämt sig för att täcka sig. Hon 

hade vid det här laget hoppat av skolan och börjat läsa böcker som hennes svåger hade med 

sig, vilka var islamiskt inriktade romaner. Det slutade med att hon blev inspirerad av dessa 

romaner och beslöt sig där och då för att täcka sig. Därefter talade hon om för mig att både 

hennes systrar och mamma bär sjal, vilket gjorde saken lättare för henne då de flesta i 

familjen redan tagit dem stegen innan henne.  

Ayshe förklarade att hon inte har simmat på flera år, och att hon var vid 14 års ålder senast. 

Hon berättade att när hon var yngre brukade hon simma med skolan och även på fritiden med 

familjen och släktingar. Även i hemlandet, berättade hon vidare att hon har simmat vid ett 

tillfälle på en strand, då hon ännu inte blivit praktiserande. Ayshe och hennes systrar hade 

tagit en promenad vid stranden på en semesterstad i västra Turkiet, och ställt sig på en stor 

sten intill havet då en våg plötsligt blötte ner dem. De bestämde sig då för att ta ett dopp i 

vattnet med kläderna på som redan blivit blöta. Simning är något hon älskar att göra förklarar 

hon vidare, men på grund av att det inte finns möjligheter för henne som praktiserande 

muslimsk kvinna, med tanke på de krav och regler som islam föreskriver om som gäller för 

muslimska kvinnor, har hon inte simmat på länge. Hon förklarar att det finns vissa regler för 

vem en muslimsk kvinna kan och inte kan visa sig inför när det gäller män och kvinnor. Hon 

förklarade exempelvis att Tensta simhall, som har arrangerat kvinnosim vissa dagar i veckan, 

inte fungerar för henne för att hon inte kan vistas där på grund av att hon inte har en dräkt som 

är anpassad för att befinna sig inför olika kvinnor. Det finns olika regler för vad muslimska 

kvinnor får visa för andra muslimska och icke-muslimska kvinnor. Ayshe hänvisade till en 

regel som behandlar klädsel etiken: setri-avret (på arabiska awrah) som innebär att en 

muslimsk kvinna inte får visa vissa delar av sin kropp; från brösten ner till knäna, och denna 

regel gäller även inför andra muslimska kvinnor. Att vara inför kvinnor som är ickemuslimer, 
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räknas som att vara bland män, därför förklarar Ayshe vidare att en muslimsk kvinna, som är 

bland kvinnor som inte är muslimer bör täcka sig och inte visa någon kroppsdel alls. Awrah 

regeln verkar uppfattas lika hos de efterfrågade kvinnorna; att en muslimsk kvinna bör täcka 

sig från brösten nertill knäna inför andra kvinnor, förutom Ayshe som har en mer avvikande 

synsätt, till skillnad från de övriga, då hon anser att en muslimsk kvinna inte bör visa någon 

kroppsdel alls inför ickemuslimska kvinnor medan de andra anser att awrah regeln gäller 

inför alla kvinnor. 

Sedermera berättade Ayshe att hon hade hört om muslimska baddräkter tidigare, vilket var 

för ungefär en månad sedan, då hon hade sett ett tv-program på turkiska kanalen som just 

handlade om dessa baddräkter. Hennes åsikt gällande muslimska baddräkter är att hon anser 

att det är en jättebra lösning för praktiserande muslimer, men att det sen är det upp till var och 

en att vilja gå klädd i sådana dräkter. Hon tyckte att det var rätt att klä sig med sådant, dock 

menar hon att det är fel att ha på sig byxor inför män och refererar till haditherna, då de flesta 

av dessa dräkter som jag visade henne hade en byxa som underdel. Ayshe menar att det är 

acceptabelt att ha dessa dräkter bland kvinnor men att det inte skulle fungera bland män. 

Ayshe förklarade även att det var upp till var och en bland praktiserande muslimska 

kvinnor om hur de vill följa vissa regler. Hon menar att det finns vissa muslimer som inte gör 

mer saker än vad som krävs. Enligt Ayshe bidrar man med mer kärlek till Gud ju mer man 

praktiserar Islams normer. Ayshe menar att alla muslimer tänker på olika sätt och att det finns 

vissa människor som kan ta väldigt lätt på saker som andra kan ta väldigt hårt. 

Det är skillnad från individ till individ. Det finns till exempel något som heter makruh som 

betyder att det inte är helt förbjudet men att det är nära till haram. Och sunna som betyder vad 

profeten Muhammed har gjort, sagt och godkänt med ett leende. Som sagt det är upp till var och 

en hur man värderar sunna och religionen i sig. Saker och ting har förändrats från förut till idag, 

så att man anpassar sig efter den aktuella situationen. Sen finns det till exempel saker som 

profeten har rekommenderat men själv inte gjort eller gjort, så att man får helt enkelt överväga 

och känna efter själv för hur man vill leva och bli omtyckt av profeten.45 

Ayshe berättade att hon skulle kunna tänka sig gå klädd i muslimska baddräkter och bada 

enbart bland kvinnor. Dock, skulle det kunna fungera även bland män endast det skulle uppstå 

en krissituation. Hon skulle alltså kunna tänka sig överskrida vissa regler för att hjälpa en 

människa i nöd. 
                                                             
45 Ayshe. 16 april, 2008. 
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Vidare, berättade Ayshe att om det skulle finnas burkini att köpa här i Sverige skulle hon 

vara väldigt tacksam, då den förening hon är med i planerar på att ha simundervisning, där de 

som redan kan simma, ska försöka lära ut till andra som inte kan. Hon menar att kvinnorna 

kommer både att ha roligt och även göra något för den fysiska hälsan genom att vara aktiva. 

Ayshe berättade att föreningen funderade på att hyra en simhall för endast kvinnor och att 

dessa baddräkter skulle passa alldeles utmärkt för deras �tänkta� simundervisning. 

Angående reaktionerna från allmänheten tror hon skulle vara många och olika, där vissa 

skulle skratta åt idén, titta konstigt på personen som gick runt i en sådan dräkt eller tvärtom, 

tycka att det är en jättebra idé och lösning och stödja detta fenomen. Dock, förmodar hon att 

det inte kommer att bli en stark reaktion bland muslimer själva, för att de flesta muslimer i 

allmänhet har ändrat inställningen vad gäller klädmodet. Det svenska samhället, enligt Ayshe, 

kommer att bemöta detta fenomen som något mer positivt, för att hon anser att människor i 

Sverige är mer positiva för det som är �främmande�. Ayshe verkar vara en självsäker 

muslimsk kvinna som inte känner sig hotad av allmänheten, utan känner sig trygg med sin 

muslimska identitet som till stor del är formad och stödd utav den gemenskap som delar 

hennes värderingar och handlande. 

För Ayshe var modellen på bild 1 den bästa, för att hon ansåg att den var bra anpassad efter 

den islamiska regeln. Även modellen på bild 2 tyckte hon var mer bekväm och bättre 

anpassad för just simning. Hon anser att bild 2 är en annan typ av modell och material jämfört 

med bild 1. Hon tycker att det är viktigt att pröva dessa olika modeller för att sedan känna 

efter om vilken dräkt som är bekvämast, för att när man simmar vill man känna sig så fri som 

möjligt i vattnet. Vad gäller bild 3 är något som Ayshe tycker skulle fungera bara bland 

muslimska kvinnor och då behövs inte huvudbonad heller. Även bild 4 anser Ayshe skulle 

fungera bland kvinnor, men det skulle inte vara något hon skulle föredra för att den verkar 

sitta för tajt på kroppen, vilket gör den obekväm för henne. 

En viktig skillnad mellan Ayshe och de övriga kvinnorna enligt min uppfattning, är att hon 

är den enda som ansåg att awrah regeln bör enbart gälla inför muslimska kvinnor. Enligt 

Ayshe räknas det som att vara inför män när man är bland ickemuslimska kvinnor, därför ska 

en muslimsk kvinna täcka sig helt där även håret skall vara täckt. Jag uppfattar det som att 

Ayshe verkar ha en mer radikal ställning till skillnad från de övriga kvinnorna jag har 

intervjuat. Ayshe verkar söka sig till den egna gruppen och strävar efter att stärka den egna 

gruppens ställning genom att ha sharia i fokus, speciellt när det gäller hennes levnadssätt och 

anpassning till den rådande situationen. Ayshe har på något sätt försökt ta avstånd från att bli 
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�västerniserad� och förhåller sig starkt bunden till sin tro, där hon fundamentalt följer de 

normer och lagar islam föreskriver om. Hon verkar stärka sin muslimska identitet genom att 

vara aktiv i den sufi-föreningen som hon är delaktig i. Hon har exempelvis tagit avstånd från 

att vistas i miljöer där det förekommer sprit (kan exempelvis vara bröllop eller andra fester) 

och äter heller inte kött eller kyckling om dessa inte är halal-märkta. Detta beteende är också 

något som Roy diskuterar där han menar att muslimer, som blivit segregerade i det område de 

befinner sig i, skapat sin egen kultur och tradition för att hålla sig strikt lojala till de islamiska 

reglerna46 utan att �hamna med i strömmen� som så många andra muslimer verkar ha gjort. 

För att stärka sin muslimska identitet, verkar Ayshe utmärka sig själv genom att ta till sig en 

radikal ställning för att hålla religionen vid liv, där religionen, speciellt i ett västerländskt 

samhälle, tappat mycket av sin sociala auktoritet. Segregationen har medfört att vissa 

folkgrupper, i synnerhet muslimska grupper, har isolerats ifrån en större social sfär och därför 

sökt sig till sådant som de kan förknippa sig med för att ingå i en gemenskap som de såväl 

känner igen från hemlandet och den egna kulturtillhörigheten. 

Esma 

Jag lyckades få tag på en muslimsk kvinna med ett finskt ursprung som heter Esma och är 42 

år. Esma berättade att hon tillhör arbetarklassen och är en praktiserande shia muslim. Esma 

har både grundskoleutbildning och gymnasieutbildning. Sociallinjen var det program på 

gymnasiet som hon hade slutfört. Esma valde att täcka sig år 1984, året efter att hon gifte sig 

med sin irakiska man. Hon berättade att hon alltid har sökt sig till religionen och när hon var 

mellan 10 � 14 år var hon medlem i baptistkyrkan. Efter 14 års ålder träffade hon några 

personer som var anhängare till Jehovas vittnen. Hon började följa med dessa personer på 

deras möten men kände efter ett tag att det inte riktigt var rimligt med deras livsåskådning och 

hade väldigt svårt att acceptera treenigheten. 

Under 80 talet, berättade Esma att hon började läsa om Islam, då Iran revolutionen var 

aktuell. Hon ansåg då att bilden av Islam som media framställde inte stämde in på den 

uppfattningen av Islam hon hade läst om. När hon träffade sin nuvarande man under den 

period de inte var gifta, vägrade hennes man träffa henne regelbundet på grund av att de inte 

var förlovade, vilket ansågs som haram för honom. Han hade föreslagit att de skulle vigas 

med ett tidsbegränsat äktenskap, Mota, och detta var för att undvika att leva i haram.  

                                                             
46 Roy 2006. 
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Esma som var religionsintresserad kände att hon ville utforska Islam och började gå till en 

källarlokal på Mariatorget för att studera om Islam. Hon hade fastnat för familjelivet inom 

Islam och att det lät så fantastiskt för henne. Hon berättade vidare om att hennes man inte 

ville tvinga henne att bära hijab utan att det kom naturligt för att det var något som hon själv 

ville göra. Även hennes två döttrar bär hijab. 

Esma berättade att hon brukar simma några gånger i månaden i Tensta simhall, då hon 

brukar gå på kvinnosim. Innan hon konverterade till Islam brukade hon simma i simbassänger 

bland män. Men efter att ha konverterat till Islam slutade hon simma bland män och simmade 

i Tensta simhall under simpassen för kvinnor. 

Efteråt berättade Esma om att hon hade kommit i kontakt med muslimska baddräkter 

tidigare, då hon hade sett det både på nätet och på TV. Hon har varit med bland diskussioner 

på olika forum på nätet och framfört sin åsikt gällande dessa dräkter och andra synpunkter. 

Esma förklarade att: ifall dessa dräkter hade kommit tidigare skulle hon nog använt dessa men 

idag är det inget hon skulle vilja prioritera. Hon anser att en troende muslim inte ska bada 

eller vistas på platser där människor är mer eller mindre avklädda. Hon menar att frestelsen är 

väldigt stor och att man som muslim inte kan klara av att motstå det och lösningen till detta är 

att undvika just sådana platser och inte utsätta sig för sådana frestelser. Speciellt här i Sverige, 

menar hon att är det viktigt att man integreras i samhället och försöker bli respekterad genom 

att anpassa sig utan att avvika från religionen. Hon anser att man som muslim ska använda 

logiken genom att försöka göra det rätt för sig utan att avvika för mycket från sin tro. 

Hon anser att dessa baddräkter exempelvis skulle vara en passande lösning för hennes 

döttrar istället för att de skulle ta av sig hijaben. Hon menar att omoraliska situationer kan 

vara en anledning till att sätta på sig sådant. En sådan omoralisk situation kan exempelvis vara 

så att en muslimsk kvinna befinner sig på en badplats där majoriteten av människorna är 

avklädda. Esma menar då att dessa baddräkter kan vara ett bra alternativ då, istället för att klä 

av sig och visa kroppen. För Esma är dessa dräkter alltså ganska bra som alternativ och att det 

är viktigt att man som muslim följer Islams regler. De muslimska baddräkterna är bra, anser 

Esma, så länge den som går klädd så vistas bland andra som har liknande dräkter. Dock, ska 

dessa kvinnor som väljer att gå klädda i sådana dräkter endast vistas bland kvinnor och inte 

bland män. Hon anser att muslimska kvinnor inte ska bada bland män. 

Hennes åsikt vad gäller de olika modellerna som jag visade henne under intervjuns gång 

var att hon tyckte att bild 1 och 2 kan endast användas om det inte finns något annat 

alternativ, såsom exempelvis kvinnosim. Dessa dräkter kan fungera som ett alternativ för 
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muslimska flickor som har simundervisning, där personalen följer med deras simutveckling 

och för att flickorna ska få ett betyg i simning. Hon anser att det är ett bra alternativ speciellt 

för yngre flickor som inte vill känna sig utanför. Vidare, berättar hon att bara på kvinnosim 

försöker många kvinnor komma in med t-shirts och att hon anser det vara ohygieniskt, för att 

det inte är något bad material. Badhusets regler om att alla måste duscha innan de hoppar in i 

bassängen kan leda till att det kan bli svårt för badpersonalen att acceptera att muslimska 

kvinnor kommer in med dräkter som dem modeller på bild 1 och 2. Esma förklarade att det 

redan fanns mycket tjafs om regler på kvinnosim så detta skulle vara pricken över i:et. Dock, 

anser Esma att modellen på bild 3, skulle accepteras och även vara en bra lösning som 

muslimska kvinnor kan ha på sig bland andra kvinnor. Enligt Esma räcker det att muslimska 

kvinnor täcker sig från brösten ner till knäna när dessa vistas inför andra kvinnor. Hon menar 

att kvinnorna ska täcka awrah, de intima delarna, oavsett vilka kvinnor man badar inför eller 

med. Sista modellen, bild 4, anser hon vara passande för att bada inför alla kvinnor men att 

det sitter för tajt på kroppen. 

Esma tror inte att reaktionen mot muslimska baddräkter i Sverige skulle vara så särskilt 

stort. Hon förmodar att man som muslimsk kvinna som är klädd i en sådan dräkt skulle bli 

betraktad som väldigt underlig, bland svenskar i allmänhet. Hon anser vidare att det är 

konstigt att vissa muslimska kvinnor vill utbilda sig som badvakter, då hon menar att man 

som muslimsk kvinna inte ska behöva känna sig tvungen till att anpassa sig efter västvärldens 

idéer. 

Så som jag uppfattar Esma verkar hon vara helt inställd på att inte bada inför män, därför 

tycker hon inte att de muslimska baddräkterna är en lösning för muslimska kvinnor. Eftersom 

hon likställer ickemuslimska kvinnor med muslimska kvinnor, kan hon bada inför kvinnor i 

allmänhet så länge hon täcker sin awrah. Esma verkar vara mer formad av familjevärderingar 

jämfört med traditionella normer som hon uppenbarligen inte ärvt med hänsyn till att hon är 

en konvertit. Med familjevärderingar menar jag i detta avseende hennes relation till dem 

rådande värderingarna inom den bekantskap hon befinner sig i. Alltså värderingar som hon 

själv uppskattar och som delas av hennes man och släktskap. 

Amina 

Amina är 52 år och är född i Damaskus, Syrien. Hon är arab syrier och sunnimuslim och 

kommer från en medelklass familj. Amina kom till Sverige för ungefär 28 år sedan. Hon har 

en lärarutbildning och arbetar som lärare. Amina berättade att alla i hennes familj är 
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högutbildade personer och har doktorerat inom olika områden. Hennes familj är ganska stor 

där de är 13 barn totalt varav 6 stycken är systrar. Hon berättade att hon varit mycket aktiv i 

sport när hon var yngre, där hon framförallt spelade med i handbollslandslaget i Syrien i 

många år. 

Amina valde att täcka sig år 2005 då hennes tanke med att täcka sig var att hon ville bevisa 

sin kärlek för Gud och detta var genom att göra något som var väldigt svårt för henne. Tanken 

på att täcka sig fanns hos henne hela tiden, berättade hon, men det var inte lätt för henne att 

göra det. Hon hade tänkt mycket på döden och om hon själv skulle dö, skulle hon inte ha känt 

att hon gjort någonting bra för sin Gud. Amina valde att inte berätta det för någon, utan täckte 

sig för sin egen skull och överraskade många med detta, även hennes familj. 

Aminas yngsta syster, som var 30 år gammal, var den första personen som satte på sig 

sjalen i familjen. Vidare förklarade Amina att hennes mor som är 75 år, inte bär sjal utan är 

väldigt modern i klädstilen. Amina berättade att hennes familj alltid varit modemedvetna och 

klätt sig trendigt. Även Aminas 26 åriga dotter, bär inte heller sjal. 

Amina berättade vidare att hon inte brukar simma, för att hon anser att det inte finns 

bassänger som är anpassade för kvinnor. Hon talade om att hon brukade simma väldigt 

mycket i hemlandet både i bassäng och på havet och sista gången hon simmade var när hon 

var på semester i Spanien för ca 20 år sedan. Hon berättade att hon hade hört talas om 

kvinnosim i Tensta simhall men vägrat gå dit på grund av att hon hade hört att det fanns 

många kvinnor som hoppade in i bassängen med sina kläder på, detta ansåg hon vara väldigt 

ohygieniskt. 

Vad gäller de muslimska baddräkterna, berättade Amina om att hon hade hört talas om 

dessa dräkter ganska nyligen då hon hade åkt till Syrien under påsken, där hon hade hört av 

bekanta att det fanns heltäckande baddräkter som säljs i Turkiet. 

Hennes åsikt gällande dessa baddräkter var att så länge de följer sharias regler är det 

acceptabelt för henne. Dock, poängterade hon att hon själv inte skulle bada inför/bland män 

med dessa dräkter utan använda dessa enbart inför kvinnor. Inför kvinnor menar Amina att det 

inte spelar någon roll för hur baddräkten eller bikinin ser ut utan så länge en muslimsk kvinna 

täcker sin awrah, är det acceptabelt. Det vill säga dölja de intima delarna, att täcka underlivet 

är tillräckligt. Amina menar då att brösten symboliserar mor-barn relation bland kvinnor. 

Första signalementet, berättade Amina, som gäller awrah kommer från suran som behandlar 

Adam och Eva; efter att de blivit medvetna om att de var nakna inför Gud, täckte de sig med 

blad. Awrah bygger på tanken av anständighet. Amina anser att som muslimsk kvinna ska 
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man inte visa sina intima delar för andra kvinnor, men att dessa kan vistas i bikini utan att 

blotta sina intima delar. Amina förklarade att hon inte har det lätt för att blotta sig eller yttra 

sina privata eller känsliga delar inför andra. Hon anser att det är något hon älskar och 

respekterar men är väldigt privata och personliga att hon inte vill visa för någon annan, även 

om det är en annan kvinna. 

Amina ansåg att modellerna på bild 1 och 2 är acceptabelt bland både män och kvinnor. 

Dessa skulle hon kunna tänka sig gå klädd i bland män. Dock tycker hon inte att dessa 

uppfyller hennes önskan då hon vill känna vattnet mot sin kropp, vilket inte kan göras med 

dessa heltäckande dräkter. Därför skulle hon föredra att simma i avskilda badplatser med bara 

kvinnor. Hon menar att när en muslimsk kvinna vistas endast bland kvinnor kan hon välja 

andra dräkter, som kan vara vad som helst så länge det täcker awrah. Hon anser att den 

muslimska kvinnan kan följa dagens trend utan att gå emot sharias regler. Amina förklarade 

att sharias regler handlar om att kvinnans kläder inte skall vara genomskinliga eller tydliggöra 

kroppens figur. Hon anser vidare att framställningen av dessa baddräkter är en bra möjlighet 

för muslimska kvinnor som vill bada och att det är en bra lösning, speciellt för yngre flickor 

som ska få betyg i simundervisning. Amina föredrog modellen på bild 3 som hon gärna skulle 

vilja ha på sig, där endast kvinnor får vistas. 

Amina tror att allmänheten kommer att bli överraskade men kommer ändå att vänja sig 

efter ett tag och avslutar intervjun med att säga: �Alla kvinnor har rätt till att simma, och bara 

för att man bär hijab är det ingen ursäkt till att inte lära sig simma, att inte vilja simma. Så 

man får helt enkelt hitta lösningar�.47 

Amina såsom de andra kvinnorna från andra religiösa riktningar, ansåg att en muslimsk 

kvinna inte bör simma inför män. Hon anser såsom Esma att muslimska baddräkter inte är 

någon lösning för henne heller då hon inte har problem med att simma inför kvinnor oavsett 

religionstillhörighet men att hon anser att hon bör täcka sin awrah. Hon verkar ha mer att säga 

om att hon helst vill känna vattnet mot kroppen och en burkini i sådana fall utgöra ett hinder 

för hennes önskemål. 

Iman 

Iman är en 49 årig somalisk kvinna som jag tog kontakt med genom hennes dotter via mail. 

Iman tillhör arbetarklassen och är utbildad som lärare i Somalia som engelska lärare. Hon 

                                                             
47 Amina. 18 april, 2008.  
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arbetar som undersköterska idag, men hon skriver att hon gärna velat studera vidare för att 

utbilda sig till sjuksköterska för många år sedan, men eftersom hennes barn var för små på 

den tiden kände hon då att de behövde hennes tid mer. Iman som är sunnimuslim förklarade 

att hon hade börjat använda sjal för bara några år sedan, då hon förlorat sin man genom en 

plötslig bortgång, vilket bidrog till att hon blev mer troende och kände att hon ville ta det 

steget att täcka sig. 

Hon berättade att hon inte brukar simma, eftersom hon arbetar väldigt mycket och får inte 

tid över för simning. Hon förklarar vidare att hon inte har någonting emot att simma bland 

män, dock inte i Tensta simhall för att där känner alla varandra och hon skulle bara tycka att 

det vore pinsamt att simma bland män som hon känner. Iman förklarade om att hon inte har 

problem eller svårigheter med att simma på allmänna badplatser när hon åker på semester, för 

att där känner hon sig avslappnad och ingen känner igen henne. Sedermera förklarade hon att 

hon inte hinner simma hemma i Sverige för att hon arbetar väldigt mycket men att hon tar 

igen det när hon åker på semester. 

Vad gäller de muslimska baddräkterna hade hon inte hört talas om dessa tidigare. Efter att 

ha sett bilderna som jag skickat till henne, tyckte hon att de kvinnor som vill gå klädda i 

sådana dräkter ska få göra det, det finns ingen rätt eller fel eller att vissa får och andra inte. 

Hon tror även på att det kanske kan bli ett praktiskt klädesplagg om några år. Iman förklarade 

att hon inte riktigt visste vad koranen sade om baddräktsmode för muslimska kvinnor, men att 

för männen visste hon iallafall att de endast behöver dölja vissa delar av sin kropp som är från 

midjan och ner till knäna. För hennes egen del tycker hon att det är hyggligt och praktiskt med 

framställningen av dessa baddräkter. Vidare poängterar hon att det säkerligen kommer att 

finnas kvinnor som gärna vill gå klädda i dessa baddräkter, vilket hon anser vara väldigt 

positivt. Iman anser att vilken kvinna som helst kan gå klädd i dessa dräkter och att det 

handlar mer om en smakfråga, om dessa kvinnor vill ha på sig det eller inte. Iman förklarar 

vidare att hon definitivt skulle tänka sig gå klädd i en sådan �burkini� i olika simhallar och 

även på stränder i Sverige och till och med när hon är på semester. Iman anser att det är bra 

för de kvinnor som vill kunna bada men att de har känt att klädvalet har hindrat dem tidigare. 

Även för hennes egen del där hon har känt att det har varit pinsamt och problematiskt att 

simma inför män verkar lösas nu genom införandet av dessa olika modeller av burkinin. 

Iman tror att allmänheten nog skulle bemöta och reagera på olika sätt, där människor 

kommer att ha delade åsikter med mixade reaktioner och känslor. Hon tycker att det är viktigt 
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att muslimska kvinnor blir delaktiga i samhället där simning inte ska vara en icke-muslimsk 

kvinnas privilegium. 

Hon tyckte att modellerna på bild 1 och 2 hade för mycket kläder på. Dock, ansåg hon att 

modellen på bild 3 och 4 var lagom bra för att hon tycker att dessa dräkter inte visade för 

mycket av figuren och det var inte för mycket kläder på så att materialet inte tynger den som 

har på sig det. 

Iman såsom Aleyna tycks inte ha problem med att simma inför män när hon är på semester 

för att hon känner sig mer avslappnad när hon befinner sig i ett område då hon inte känner 

någon eller tvärtom. Alltså tycks den religiösa riktningen inte ha någon påverkan för hur hon 

tolkar vissa regler. Aleyna och Iman verkar vara mer bundna av den egna kulturella normen 

än religionen. I Koranen, som är islams guide står det att en anständig kvinna bör täcka sig om 

hon står inför en man.48 Eftersom Aleyna och Iman inte följer detta fundamentalt finner jag 

ingen annan förklaring än att dessa kvinnor följer ett visst kulturellt mönster som antingen har 

följt med dem livet ut eller tillkommit på senare år. Detta tyder på att Aleyna och Iman är 

bundna till den gemenskapen som de delar med andra människor ifrån samma kulturkrets. 

                                                             
48 Bernström 1998: sura 24 vers 31. 
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5 Slutsatser 

Efter att ha intervjuat de utvalda muslimska kvinnorna, kom jag fram till att ingen av dessa 

kvinnors utsagor är lik den andres. Genom att återge skillnader, bland dessa kvinnor, 

illustrerades flerstämmighet, vad gäller deras syn på burkinin. Detta tyder på att Olsens 

förklaring till begreppet flerstämmighet stämmer väl överens med deras diskussioner där 

dessa kvinnor är påverkade av den egna kulturens representationer, vilket i det här fallet 

innebär familjevärderingar och traditionella normer. Vare sig dessa kvinnor kommer från 

samma geografiska områden och har samma religiösriktning eller inte, skiljer sig deras åsikter 

åt. Min teoretiska utgångspunkt tog jag från Olivier Roy, där jag framförallt fokuserade på 

Roys post-globala teori. Med detta menar Roy att globaliseringens effekt på muslimer har 

resulterat till att de valt att förhålla sig annorlunda till sin tro i västeuropeiska länder där 

religionen tappat mycket av sin sociala auktoritet. 

Vilka baddräkter skulle de sex intervjuade kvinnorna tänka sig 
att använda och varför? 

Vad gäller dessa kvinnors uppfattning av de muslimska baddräkterna som är det centrala 

diskussionstemat i denna uppsats, verkar alla tycka att det är en bra idé och är även överens 

om att bild 1 och 2 är de mest lämpliga och bäst anpassade till den islamiska lagen. Detta är 

för att de är heltäckta och inte allt för åtsittande. Majoriteten var, som jag tidigare nämnt, 

emot att bada inför män. Därför ansåg de flesta att baddräkten på bild 3 vore den bästa 

lösningen till att bada i inför andra kvinnor. Endast en kvinna skulle tänka sig bada i denna 

modell inför muslimska kvinnor annars skulle hon föredra bild 1 eller 2. De intervjuade 

kvinnorna verkar ha en mer positiv inställning till idén om burkinin för att de känner att det är 

någonting som de kan förknippa sig själva med för att utmärka sig på samma sätt som andra 

kvinnor från andra kulturer. Den största likheten mellan dessa kvinnor var att alla var 

någorlunda medvetna om reglerna för hur en muslimsk kvinna bör klä sig samt täcka sig. Den 

islamiska regeln för vad som gäller klädseletiken verkar inte vara oklar för någon utav dem, 
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dock verkar de ha delade åsikter för hur mycket man kan anpassa sig i det område man 

befinner sig i och inför vilka människor de kan följa eller välja bort vissa regler.  

Vilka baddräkter kan de inte tänka sig använda och varför? 

Som jag tidigare har nämnt var de flesta av dessa kvinnor överens om att de inte ville bada 

inför män. Därför ansåg de att dessa dräkter, oavsett modell, inte var en lösning för just deras 

behov. Förutom de två kvinnorna, som inte hade problem med att simma inför män som de 

inte kände, kunde majoriteten av kvinnorna inte tänka sig använda bild 3 inför män. En annan 

sak som flertalet av dessa kvinnor hade gemensamt var att de även ansåg bild 4 vara den 

modellen som vara olämpligast, på grund av att den såg ut att vara väldigt åtsittande. 

Kvinnorna menar att även om de skulle bada inför kvinnor, skulle de fortfarande inte välja 

bild 4, för att den sitter för tajt på kroppen. Endast en kvinna ansåg att bild 4 var �lagom bra� 

för att hon ansåg att dräkten varken visade för mycket av figuren eller att det var för mycket 

material på. 

Vilka skillnader mellan kvinnornas sätt att resonera om 
baddräkterna finns och vad kan de tänkas bero på?  

De geografiska omständigheterna och vilken religiös riktning de muslimska kvinnorna tillhör 

verkar inte ha någon större betydelse för hur dessa kvinnor uppfattar eller vad för åsikter de 

hyser när det gäller de muslimska baddräkterna utan att det istället handlar mer om hur strikt 

dessa håller sig till familjevärderingar och traditionella normer som de är formade eller 

påverkade av. Jag anser att det är svårt för mig att generalisera genom att peka ut en religiös 

riktning och reducera det till en samstämmig röst som behandlar en fråga om synen på 

muslimska baddräkter utan skiljaktigheter. Vilket geografiskt område dessa kvinnor tillhör är 

också irrelevant då det täcker ett allt för stort område och är därför svårare att bryta ned för att 

få en enig respons från respektive respondent. Kulturerna bör troligen också skilja sig åt inom 

det geografiska området då dessa kvinnor liksom andra människor är formade utav mer än en 

universell kultur men att det även finns värderingar och subkulturer inom varje släkte. Dock 

kan de sociala omständigheterna ha en viktig roll i det hela som indikerar att ens omgivning 

har en tendens till att skapa den gemenskap dessa kvinnor är i behov av. Det är just denna 

gemenskap som symboliserar en ummah som bekräftar dessa kvinnors egenvärde och 
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levnadssätt. Familjevärderingar och traditionella normer har i det här fallet en mer avgörande 

roll beträffande de muslimska kvinnornas syn på burkinin. Det är just den säregna kulturen, 

som är specifik för dessa kvinnor, som är sammansatt av familjevärderingar och traditionella 

normer som praktiserats och gått i arv eller tillämpats genom tiden. Det är vidare känt att 

människor från kulturer som har en stark påverkan i ens liv i dag har svårt att skilja på 

kulturella faktorer i relation till religiösa bestämmelser: att människor från olika delar av 

världen oavsett religionstillhörighet skapar nya traditioner som vävs samman med den 

religion de tillhör. Resultatet blir att kulturen och religionen förblir oskiljaktiga.49 Beträffande 

de tillfrågade kvinnorna, verkar de flesta av dem anpassa sig efter den rådande situationen 

utan att försumma det religionen påbjuder, där vissa kan anses vara mer eller mindre radikala 

samtidigt som de är väldigt liberala och moderna i sitt tänkande. Dessa kvinnor verkar 

kombinera ijtihad och taqlid, dock på olika sätt som är säregna för den egna kulturen som 

består av specifika värderingar, traditioner och normer. 

                                                             
49 Flood 1999. 
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6 Slutord 

Religiös kompromiss är något som verkar vara en eftereffekt av globaliseringen där muslimer 

anpassat sig till och i vissa fall omformat och övergått till en så kallad post-islamism. Med 

post-islamism, menar jag, att en del muslimer verkar ha en mer positiv inställning för 

nytolkningar idag än vad de tidigare haft och att de även försöker etablera en balans mellan 

tolkningen av islam och det nutida samhällets reformerade strukturer. Ett bra exempel på det 

är hur intresset för klädmodet inom islamvärlden har bidragit till att utveckla muslimska 

baddräkter. Genom att skapa en egen form av religiös markör, verkar en del muslimer, lyckats 

med att kompromissa mellan en västerländsk idé och islamiska regler som tilltalar muslimer. 

Såsom Roy menar att muslimer blir tvungna att reducera sin religion för att på så sätt kunna 

rätta sig efter den rådande normen i det samhälle de befinner sig i, är en av faktorerna till 

varför kvinnorna i min undersökning är oeniga på vissa punkter vad gäller exempelvis 

synsättet på burkinin. Majoriteten av de muslimska kvinnorna i min kvalitativa undersökning 

har mer eller mindre varit präglade av post-islamismen där dessa förhåller sig positiva till 

introduktionen av muslimska baddräkter som är en nyhet. Å andra sidan fann de flesta 

muslimska kvinnorna som jag intervjuade inte det som en slutgiltig lösning. Undersökningen 

med de muslimska kvinnorna påvisar att det enbart finns ett tycke för just en specifik 

baddräktsmodell, bild 3, som kan komma till användning när dessa kvinnor badar inför andra 

kvinnor. Men om jag nu skulle leka med tanken och utgå från att dessa kvinnor accepterat att 

simma inför män, förutsatt att de är klädda i dräkter som är anpassade efter den islamiska 

lagen, vilken effekt skulle den muslimska baddräkten egentligen ha i det verkliga livet för 

dessa kvinnor? Kanske kan burkinin ha en stark inverkan, både för dem och många andra 

muslimska kvinnors fysiska hälsa vad gäller att hålla kroppen aktiv? Dock, skulle jag inte 

kunna påstå och säga att det är en avgörande faktor vad gäller deras hälsa. Det finns ju 

självklart andra aktiviteter, som dessa kvinnor kan/har möjlighet till att göra, som är minst 

lika viktiga för deras hälsa, utan att de känner sig hindrade av exempelvis deras klädsel. För 

att ta det ytterligare ett steg, funderar jag på hur simundervisningen kommer eller kan 

påverkas av burkinin. Här skulle burkinin kanske ha en mer avgörande roll för muslimska 

flickor som ska betygsättas i simning. Skulle exempelvis införandet av burkinin vara en 
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lösning för muslimska flickor? Att flickorna får den möjligheten att delta i simundervisningen 

tillsammans med sina klasskamrater, istället för att de exempelvis blir uppdelade i två grupper 

med flickor i den ena gruppen och pojkar i den andra gruppen. Men då är frågan, såsom 

många av de intervjuade kvinnorna räds för, hur människor i allmänhet skulle reagera på 

burkinin, om de exempelvis träffar på kvinnor eller yngre flickor som badar i heltäckta 

dräkter? Eller om burkinin överhuvudtaget är godkänt som klädkod i simhallar utav 

exempelvis hygieniska skäl!? 

Avslutningsvis vill jag varmt rekommendera vidare forskning inom detta område. Jag har 

diskuterat lite kort om införandet av burkini inom skolvärlden. Det vore intressant att 

undersöka vad olika simhallar skulle anse om burkinin. Skulle det kanske finnas ett intresse 

för simhallar att köpa in burkinin? Detta tror jag skulle skapa i intresseväckande diskussioner.  
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7.3 Intervjuer 

Muntliga intervjuer 

Intervju med Aleyna, 14 april 2008. 

Intervju med Amina, 18 april 2008. 

Intervju med Ayshe, 16 april 2008. 

Intervju med Esma, 16 april 2008. 
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Elektroniska intervjuer 

Intervju med Fatima, via mail, 1 april, 2008. 

Intervju med Iman, via mail, 22 april, 2008. 
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