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Abstract
The purpose of this paper is to examine and to analyze the arguments about a possible Swedish law 

against the veil. I have therefore highlighted how notions about the veil creates and reproduces 

power-structures and meaning-systems. I structured the arguments in a pro et contra schedule and 

then analyzed them by using a theoretical framework consisting post-colonial feminism, 

orientalism, multi-culture and intersectionality together with research produced by Joan Wallach 

Scott (2010), Pia Karlsson Minganti (2007) and Anne Sofie Roald (2003). The results of the study 

shows that the people who either argue for or against a veil-law agree that the veil is an oppression 

of women and that it must be resisted. To be objective in the discussion of the veil seems to be 

impossible and the women it affects deprived voice. A piece of cloth has never been as controversial 

as the veil and the question is whether it is possible to reach consensus on its symbolism, the 

arguments that I analyzed contradicts it. 
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FÖRORD

När utbildningsministern Jan Björklund uttalade sig om ett lagförslag angående förbud mot den 

heltäckande slöjan, fann jag mig själv debattera slöjans symbolik med en nära vän. Trots mitt 

intresse för jämställdhetsfrågor och mina tidigare kunskaper inom genusvetenskap och interkulturell 

pedagogik, var jag förvånad. Debatten väckte oerhörda känslor. Inte för att våra åsikter skiljde sig 

åt. Det som förbryllade mig var snarare att en tygbit uppenbarligen kunde fyllas med så stort värde 

att den för vissa uppfattades som ett bevis för fromhet medan den för andra uppenbarligen 

uppfattades som ett hot. Jag ville fördjupa mig i ämnet. Genom att se till de svenska debatten som 

fördes i media, fann jag en mångfald av innebörder som tillskrevs slöjan. 

Det var denna pluralism av tolkningar kring en känslofylld tygbit som fick mig att vilja undersöka 

debatten djupare. Jag ställde mig frågande till om det gick att finna konsensus kring slöjans 

symbolik? Nedkommande analys visar min strävan efter att finna svar på denna fråga.

Stockholm, januari 2010

Evelina Bergman
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INLEDNING, SYFTE, FORSKNINGSFRÅGOR OCH 

DISPOSITION

INLEDNING
Slöjan, frivillig eller obligatorisk, är i alla dess former ett medel för att sudda ut kvinnors identitet och 
kontrollera deras kroppar och sexualitet.1

I artikeln ”Niqab och politiken” utformad av tidskriften Arena, tillåts ett visst antal personer2 svara 

på frågor angående den svenska debatten kring lagförbud mot heltäckande slöja. Alla är trots 

skiljaktigheter kring införandet av lagförbud nästan rörande överens om att slöjan kan utgöra hinder 

i mänsklig kommunikation samt att den symboliserar ett förtryck av kvinnan. Publicisterna, Haideh 

Daragahi och Arne Ruth är de som i högre grad är kritiska till bärande av plagget som citatet ovan 

visar. De önskar att kvinnoorganisationerna bör informera de slöjbärande kvinnorna om det förtryck 

de utsetts för samt de rättigheter de ”egentligen” innefattas av.3 Frilansskribenten och 

chefsredaktören för tidningen Bang, Lawen Mohtadi är även hon negativt inställd till den 

heltäckande slöjan. Mohtadi menar att debatten kring lagförbudet saknar demokratiska muslimska 

röster och att plagget i sig är ett redskap, muslimska fundamentalister använder sig av för att 

förtrycka kvinnor och homosexuella. Mohtadi påstår att det är de framåtsträvande muslimerna som 

så till vida blir förlorarna och offren för islamisternas och rasisternas påtryckningar.4

Vi måste prata om de värderingar som ligger inbäddade i själva plaggen. Jag anser att burka och niqab 
tjänar ett syfte: att hålla kvinnor i fysisk, politisk, socialt och symboliskt slaveri.5         

I Sverige är det inget nytt fenomen att islam och muslimer upplevs som främmande, farliga och 

annorlunda. Under 1600-talet framställdes islam genom predikningar som ”Guds straff” och 

kolonialismen och orientalismen ”tidearv” formade bilder av muslimer som ”de andra”. Sverige 

1 Daragahi Haideh, Ruth Arne i Ramqvist Karolina, Tidskrift Arena,  Enkät: Niqab och politiken, 2010-01-28, s 2
2 Stefan Jonsson (Kritiker i DN, författare, lärare på Södertörns högskola), Rakel Chukri

(Kulturchef, Sydsvenskan), Haideh Daragahi och Arne Ruth (Publicister), Lawen Mohtadi 
(Frilansskribent och chefredaktör för tidningen Bang), Lars Ohly (Partiledare, Vänsterpartiet), Farnaz Sajadi 
(Tidigare bl a frilansjournalist och producent för ungdomsprogrammet Maffia på ZTV. Numera student och bosatt i 
San Francisco), Pernilla Ouis (Lektor och forskare på Hälsa och samhälle, Malmö högskola, och debattör i frågor 
om islam och mångkulturalism med bakgrund som konvertit till islam), (Luciano Astudillo (Riksdagsledamot och 
Socialdemokraternas talesperson i integrationspolitiska frågor), Andreas Malm (Författare till boken "Islamofobi" 
som i september belönades med Johan Nilsson-priset), Ali Esbati (Ekonom, frilansskribent och f d ordförande i 
Vänsterpartiets programkommission), Gudrun Schyman (Frilansfeminist och talesperson för Feministiskt initiativ). 

3 Daragahi Haideh, Ruth Arne i Ramqvist Karolina, Tidskrift Arena, Enkät: Niqab och politiken, 2010-01-28, s 3
4 Mohtadi Lawen i Ramqvist Karolina, Tidskrift Arena, Enkät: Niqab och politiken, 2010-01-28, s 4
5 Ibid. s 3
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hade inte några egna kolonier i den muslimska världen men blev influerade av dess diskurs, vilket 

visas än idag, som i debatten kring slöjans symbolism. Västvärlden har stått och står fortfarande i 

slutet av år 2010 för negativa särbehandlingar och svartmålningar av muslimer. Det finns negativa 

uppdelningar mellan ”vi och dem”, stereotypa attityder riktade mot muslimer. Vissa talar om 

islamofobi som representant för Sveriges synsätt på islam.6

Mångfaldsbarometern startades år 2005 på initiativ av Sociologiska institutionen vid Uppsala 

Universitet och syftar till att årligen kartlägga Sveriges befolknings attityder till etnisk mångfald. 

Undersökningens resultat utgörs av ett slumpmässigt urval av svenska medborgares åsikter kring 

mångfald och resultatet jämförs med resultaten från tidigare år.  

Religionen och slöjans relation till mångfalden är ett av de ämnen som berörs. Undersökningen 

visar att 49,2 procent av de som svarade år 2010 är negativt inställda till religion. Följdfrågan ”I 

flera europeiska länder är man kritisk mot att muslimska symboliska slöjor används offentligt. Vad 

tycker Du om att dessa används i skolan eller arbetet?”7 visar att motståndet mot burka respektive 

niqab är stort. 88,8 procent respektive 86,2 procent anser att de är oacceptabla, medan den positiva 

inställningen till slöjor som inte täcker ansiktet, så som chador, hyab (hijab) respektive shayla är 

något större, 43,2 procent, 62,6 procent respektive 59,4 procent. Sammantaget visar 

mångfaldsbarometern att 20,3 procent av dem som svarade hyser stort motstånd mot slöjor. Enligt 

mångfaldsbarometern kan undersökningssvaren, åsikterna om slöjor tillsammans med den negativa 

bilden av religion, vara en gradering av islamofobins bredd inom Sverige.8

Debatten kring slöjan är högaktuell runt om i världen och inte allra minst i mångkulturella 

Sverige. Ett flertal länder, så som Frankrike, Belgien, Nederländerna och Norge med flera 

diskuterar lagförbud mot plagget eller har valt att införa det. Diskussioner om islam som religion 

och slöjans betydelse har som nämnts tidigare, pågått länge. I Sverige ökade debattens intensitet när 

Burgårdens gymnasium år 2003 vände sig till Skolverket angående hanterandet av två burka-

bärande elever.9 En ”burka-utredning” tillsattes, där Sveriges demokratiska grund, skolans ansvar 

och religionsfrihet diskuterades med hjälp från skollagen, konventioner, ombudsmän och experter 

inom ämnet. Skolverkets rekommendationer och slutsatser har sedan dess varit att om plagget 

hindrar en pedagogisk undervisning, orsakar störning av skolans ordning eller om det utgör en 
6 Larsson, Göran, Muslimer och islam – tolkningar mellan segregation och integration i Andersson, Daniel & Sander, 

Åke (red.), Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring, 2009, s 463-465
7 Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, ansvariga: Mella Orlando, Palm Irving, Mångfaldsbarometern, en  

undersökning om svenskarnas attityd till etnisk mångfald, Publicerad: 2010-08, s 5-6
8 Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, ansvariga: Mella Orlando, Palm Irving, Mångfaldsbarometern, en  

undersökning om svenskarnas attityd till etnisk mångfald, Publicerad: 2010-08, s 5-6
9 Svenska Dagbladet, El Mahdi, Josef, Björklund: ”De flesta håller med mig”, 2010.
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religiös manifestation är det upp till varje enskild skola, utifrån dess pedagogiska uppdrag att 

besluta om förbud mot heltäckande slöja.10

År 2009 tog slöjdiskursen en ny vändning. Efter att Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick in 

en anmälan av barnskötar-studerande Alia Khalifa uttalade sig utbildningsministern Jan Björklund 

om att införa ett lagförbud mot heltäckande slöjor i skolan. Khalifa blev ombedd att ta av sig sin 

niqab för att kunna fullfölja sin utbildning och anmälde därför Åsöskolan i Stockholm för 

diskriminering. DO tog lång tid på sig att behandla fallet vilket har fått olika sätt att tala om slöjan 

att kämpa för att nå dominans.11 Diskrimineringsombudsman Katri Linna kom den sista november 

år 2010 med ett utlåtande kring Khalifas fall. Linnas beslut löd att förbudet mot användandet av 

niqab i Khalifas fall stred mot diskrimineringslagen. Beslutet grundade sig inte i niqabens positiva 

eller negativa sidor och inte heller om den var förenlig med barnskötaryrket. Beslutet grundade sig i 

Khalifas rätt till utbildning. Eftersom att Khalifa fick gå kvar i skolan, och på grund av Khalifas 

goda studieresultat beslutade Linna att förbudet mot niqab inte var berättigat i detta fall. Då niqaben 

synbart inte hade utgjort hinder i praktiken. Fallet rekommenderades dock icke att varslas vidare till 

domstol, då skolan vidtagit åtgärder. Därför beslutade DO att Khalifa inte utsatts för diskriminering 

och att hon således inte hade rätt till skadestånd.12       

Björklunds lagförslag grundar sig enligt honom i att skolverkets rekommendationer inte räcker 

till då DO prövning av Khalifas fall så sent som ett år efter händelsen kommit till ett avgörande. 

Lärare och rektorer behöver enligt Björklund tydliga och tolkningsbara skollagar och 

högskolelagar.13 De flesta har sedan Björklunds uttalande debatterat om klädesplagget i både 

privata, politiska eller mediala sammanhang. Björklund har både sympatisörer och kritiker som alla 

har sin bild av slöjans symbolik.14

[...] Kvinnokroppen bör inte vara föremål för lagstiftning, varken genom påbud eller förbud för kläder.15 

10 Skolverket, Hilborn Ingegärd, Burqa-utredningen, 2003-10-23
11  Helte Stefan, Lärarnas nyheter/Lärarnas tidning, Björklund vill förbjuda heltäckande slöja, 2010-08-04
12  Linna Katri, Diskrimineringsombudsman, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Ärende 2009/103, Handling 56, 

2010-11-30. Linna Katri, diskrimineringsombudsman (DO), Dagens nyheter, Förbud mot niqab strider mot  
diskrimineringslagen, 2010-12-01. 

13  el Mahdi, Josef, Svenska Dagbladet,  Björklund: ”De flesta håller med mig", 2010-08-05.  Svenska Dagbladet, 
Magnusson Mattias, Skolchefer ger Björklund mothugg, 2010-08-05. Magnusson Mattias, Svenska Dagbladet, 
Skolchefer ger Björklund mothugg, 2010-08-04

14  Tidskrift Arena, Ramqvist Karolina, Enkät: Niqab och politiken, 2010-01-28, s 13
15 Ibid. s 2
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PROBLEMFORMULERING

En tygbit fylld av värdeladdning har väckt känslor och skapat upprinnelsen till en intensiv debatt. 

Det som nu återstår är frågan om det går att tala om slöjan objektivt, utan att egentligen ta ställning. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Mitt syfte med denna uppsats är att tolka samt redovisa de för- och motargument som är 

framträdande i debatten kring ett eventuellt svenskt lagförbud mot heltäckande slöja. Jag ämnar 

således att belysa hur skilda tolkningar av slöjans symbolik skapar och reproducerar samhälleliga 

maktrelationer och kulturbärande meningssystem.16 

• Hur förs den svenska debatten kring ett eventuellt lagförbud mot heltäckande slöja och vilka 

för- och motargument kan urskiljas? 

• Vilka samhälleliga maktrelationer och kulturbärande meningssystem avspeglas?

BEGREPPSDEFINITIONER

Slöja

Jag kommer mestadels att använda mig av begreppet slöja (täcker inte ansiktet), eller heltäckande 

slöja (täcker ansiktet) när jag talar om det plagg ett antal muslimska kvinnor bär, av olika själ. Till 

viss del kommer jag även använda mig av begrepp som burka, niqab, hijab och chador som alla är 

specifika namn på olika sorters slöjor. Burka (även burqa, burkha, burqu) betecknar en heltäckande 

klädnad med ansiktsslöja, där ögonen döljs av ett gallerliknande tyg.17 Niqab (niqāb), är namnet för 

den huvudduk och ansiktslöja som antingen lämnar pannan bar eller enbart en springa för ögonen.18 

Hijab (ḥijāb) är beteckningen för den löst heltäckande klädseln och huvudduken, eller enbart 

huvudduk.19 Chador (chādor, även  chadar) beskriver det mantelliknande klädesplagget som bärs 

över andra kläder och som täcker allt förutom ansikte, händer och fötter.20

16 Kulturbundna föreställningar som påverkar människor i den rådande kulturen och människor utanför den. 
Exempelvis normer och värderingar så som kollektiva trosuppfattningar, artefakter/produkter så som kulturella 
dräkter och kommunikation etc. (Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 11-14)

17 Nationalencyklopedin, Burka, Uppdaterad: 2011-01-09
18 Nationalencyklopedin, Niqab, Uppdaterad: 2011-01-09
19 Nationalencyklopedin, Hijab, Uppdaterad: 2011-01-09
20 Nationalencyklopedin, Chador, Uppdaterad: 2011-01-09
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Etnicitet/ras/kultur och genus/kön/sexualitet

Begrepp så som etnicitet eller ras ser jag som relaterade till varandra ungefär på samma sätt som 

Judith Butler ser genus, kön och sexualitet som icke uppdelningsbara då de alla är socialt skapade 

och i beroende av varandra.21 Butler menar att politiska maktsystem skapar och befäster sociala 

normer och betydelser och att maktstrukturer så till vida legitimerar och kräver fixerade 

identiteter.22 Således utgör både etnicitet och ras likt genus, kön och sexualitet marginaliserings- och 

exkluderingsprocesser, vilket bidrar till svårigheter att särskilja dem åt. Etnicitet anses till trots mer 

legitimt att använda till skillnad från ras som på grund av dess koppling till den rasbiologiska 

rasismen är ett mer laddat begrepp. Den rasbiologiska rasismen kan i sin tur, till viss del jämföras 

med den kulturrasism som råder idag, där individer som inte anses tillhöra den västerländska 

kulturen förtycks och diskrimineras.23   

DISPOSITION 

I inledningen introducerades läsaren först genom ett inledande avsnitt där slöjdebatten i Sverige, 

mitt undersökningsområde berördes kort. Det följdes utav min problemformulering, mitt syfte och 

mina frågeställningar. Begrepp förklarades. Läsaren får i kapitel 2 bekanta sig med den teoretiska 

ram och den tidigare forskning inom ämnet som jag återknyter till i min analys. Därefter (i del 3) 

redogörs det för den metod som används likt ett redskap när jag granskar mitt material. Mitt urval, 

mina avgränsningar och min relation till materialet berörs. Avsnitt 4 innefattas av min analys av mitt 

materialresultat. De analytiska kapitlen är strukturerade efter centrala teman, som korresponderar 

med de argument jag finner kring lagförbud mot heltäckande slöja. I kapitel 5 diskuteras och 

summeras resultatet. Diskussionen efterföljs av förslag på fortsatt forskning samt ett slutord. 

Uppsatsen avslutas av en käll- och litteraturförteckning samt bilagor med fullständiga 

uppstruktureringsscheman av de argument som jag fann i de olika artiklarna.

21 Butler, Judith (Rosenberg red.) Könet brinner – texter i urval av Tiina Rosenberg, 2005, s 22-23
22 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, 2007, s 9
23 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  

det postkoloniala Sverige, 2005, s 19-25, 295-296
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER/BEGREPP/PERSPEKTIV

Undersökningen kommer att utföras enligt en teoretisk ram där postkolonial feministisk teori, 

begreppet orientalism och perspektiven interkulturalitet och intersektionalitet kommer att användas. 

Eftersom de med sin socialkonstruktivistiska synvinkel berör det komplexa homogenitetstänkandet 

kring kultur, religion och etnicitet, kategoriernas samband och det förtryck och rasism skapandet av 

”de andra” bidrar till, kommer de uttryckligen vara ett hjälpmedel i min analys tillsammans med 

den valda tidigare forskningen.

Postkolonial feminism

Kulturer har aldrig varit stabila eller homogena enheter och i och med den ökade globaliseringen 

har kulturer med någon form av stabilitet förändrats eller till och med lösts upp. ”Nya” och ”gamla” 

identiteter och kulturer (om)skapas och förändras kontinuerligt. I Sverige talas det ofta om två 

förändringsprocesser; omvandlingen av samhället till ett mångkulturellt samhälle och i och med det 

nya former av främlingsfientlighet och rasism. Det postkoloniala perspektivet belyser detta 

problemområde och visar på att världen fortfarande påverkas av kolonialismen.24

Den postkoloniala feminismen synliggör kolonialismens intersektion med feminismen, den länkar 

samman de komplexa könsrelationerna med den komplexa postkoloniala maktordningen och visar 

hur de två faktorerna genomsyrar varandra.25 Postkolonial feminism belyser västvärldens 

konstruktion av utomeuropeiska kvinnor som ”annorlunda” och icke europeiska länder som 

omoderna och outvecklade. ”Moderniseringstänkandet” bidrar till att människor placeras i en 

”naturligt” given utvecklingsskala och till ett upprätthållande av etnocentrism.26 Skapandet av ”vi 

och dem” handlar om en hierarkisk uppdelning, där ”vi” kontrasterar ”dem”. Den vita kvinnan i 

Västvärlden görs till norm inom till exempel den västerländska feminismen och ges i och med det 

tolkningsföreträde. Maktrelationer mellan könen diskuteras utifrån de västerländska kvinnornas 

24 Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria , Thörn Håkan (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 1999, s 13-15

25 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 
2005, s  68-69 

26 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  
det postkoloniala Sverige, 2005, s 12-17
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erfarenheter medan ”de andra kvinnorna” (”invandrar kvinnorna” eller ”tredje världens kvinnor”) 

framställs som utsatta av ett specifikt förtryck som kräver specifika insatser.27 Chandra Talpade 

Mohanty menar att Västvärldens feminism använder ”olika metoder för att visa den manliga 

dominansens och kvinnoexploariteringens universella och tvärkulturella funktionssätt”.28 Ett av 

argumenten mot slöja brukar vara att fler kvinnor som bär plagget bidrar till en mer universell 

sexuell segregation och kontroll av kvinnor. Exempelvis sägs det att i alla länder där islam är 

ledande religion, är sexuell kontroll av kvinnor ett utbrett fenomen. Slöjan likställs på så sätt med 

brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna så som prostitution och könsstympning vilket 

bidrar till en generell bild av slöjan, som ges en homogen betydelse.29 Talpade Mohanty anser att 

symboliken i bruket av slöja kan vara likartad runt om i världen men att valet av bruket är av 

individuell betydelse. En inställning, analys av exempelvis slöjan som specifik och differentierad 

skulle således skapa effektiva politiska strategier.30 Frantz Fanon beskriver Frankrikes av-slöjande 

av den algeriska kvinnan, som blev den som under kolonialiseringen skulle ”hjälpa” Frankrike att 

bryta ner Algeriet. Den algeriska kvinnan ansågs utsatt för ett speciellt förtryck av den barbariska 

och avhumaniserade algeriska mannen. Slöjan gavs all uppmärksamhet och den isolerade kvinnan 

tillsammans med Algeriet, skulle av-slöjas. De frigjorda europeiska kvinnorna gjordes till den 

algeriska kvinnornas motsatts. De europeiska kvinnorna sågs exempelvis som mer frigjorda än de 

algeriska kvinnorna och de sågs därför mer privilegierade . För varje av-slöjande Frankrike gjorde, 

upplöstes Algeriet. Slöjan kom dock även att få en ny innebörd, den blev en motståndsmekanism 

och ett instrument mot kolonisatörernas (de vita männens) erövrande.31

 Så länge som samhället utgörs av ett socialt system, påverkat av koloniala föreställningar som 

stöttar heterosexuella, vita, kristna mäns maktövertag och kvinnors underordning så kommer inte 

kvinnor, icke vita och icke kristna aldrig att ha samma möjligheter som de överordnade. Så länge 

tron om att ett homogent samhälle finns, försvinner inte heller begrepp som ”de andra”, vilket 

resulterar i att lika rättigheter och möjligheter omöjliggörs. Människor som innefattas av fler än en 

icke dominerande kategori möter således fler hinder än andra. Inom postkolonial feminism talas det 

om dubbel kolonisering vilket syftar på kolonisatörernas, de koloniserade och befrielserörelsernas 

skapande och återupprättande av könsmaktsordningar. Kolonialism och icke kolonialism kan 

27 Ibid. s 308-309
28 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 2007, s 49
29 Ibid. s 49-50
30 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 2007, s 49-50
31 Fanon Frantz, ”Algeriet av-slöjat” i Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det  

mångkulturella samhället, 1999, s 103-115
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således underordna kvinnor. Den postkoloniala feminismen kritiserar universaliseringen av kvinnor, 

och lyfter fram hur bland annat nationalistisk moral och könsmaktsordningar samverkar och skapar 

politiska agendor.32 Applicerandet av postkolonial feministisk teori inbjuder till att se den nutida 

etniska segregeringen, marginaliseringen av ”de andra” i Västvärlden och dess maktförhållanden.33  

Orientalism

Edward Said menar att Västvärlden konstruerar ”de andra” (Österlandet) genom skapandet av 

”Orientalismen”. Österlandet och Västvärlden blir varandras motpoler. Österlandet relateras till 

egenskaper som omodernt, kvinnligt, irrationellt och Västvärlden som modernt, demokratiskt, 

rationellt, manligt och så vidare.34 Destabiliseringen av kolonier, kulturer och identiteter bidrar till 

att Västvärldens makt hotas, och därför är gränsdragningar som de ovan nämnda viktiga för 

Västvärlden att upprätthålla. Den universalism som denne har gett anspråk kan annars icke bestå. 

Den universalism som tydligt inte är tillgänglig för alla.35 Olikhetstänkandet är en bidragande faktor 

till koloniseringen och maktutövningen av Orienten/tredje världen från Västvärldens sida. 

Föreställningen om Orienten som enhetlig och homogen gör att maktförskjutningar ej undersöks, 

samt att den rådande hegemonin understöds. Det uppstår distinktioner som gör en privilegierad 

grupp (i detta fall Västvärlden) till norm och referenspunkt vilket i sin tur avslöjar ett 

universalistiskt tänkande kring ”Orientens” underordnande situation.36 Den samlade diskursen om 

Orienten omskapas och skapas i offentligenheten och belyser de maktrelationer och förtryck som 

existerar i samhället.37 Skapandet av ”vi och dem” är en fundamental del av kolonialismens 

världsbild.38 Från 1960-talets Sverige och framåt skapas bilden av ”invandraren” som ett problem 

som måste lösas genom den oproblematiserade ”svenskheten”. Invandraren ses som konstruktionen 

av det orientaliska och svensken av det västerländska. Moa Matthis förklarar att bilden av dem som 

integrerar, skiljer sig mot bilden av de bosatta. Denna skillnad kräver insatser. För att ”förhindra” 
32 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 2007, s 10-14
33 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  

det postkoloniala Sverige, 2005, s 310
34 Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria , Thörn Håkan (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället., 1999, s 20-21. Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska,  
2005, s 9

35 Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria , Thörn Håkan (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället., 1999, s 26-27

36 Mohanty Talpade, Chandra, ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs” i 
Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 1999, s 195-
210

37 Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska., 2005, s 12, 17
38 Ibid. s 11
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rasism krävs försvenskning, vilket bidrar till svenskhetens betydelsefullhet.39 Matthis påstår att 

bilden av invandraren, Orientens styrka och oföränderlighet beror på att den västerländska kulturen 

har skapat den för att ”den osynliga västerländska normen” inte ska behöva problematiseras.40 

Grupper kan vara egen valda identiteter eller tilldelade av det omgivande samhället i form av 

förtryckande och uteslutande villkor, vissa marginaliseras och utsätts för åtgärder som syftar till att 

”samhällsfostra” de som inte tillhör normen, de som tillhör ”fel” kön, religion, etnicitet och så 

vidare.41 Christian Catomeris talar bland annat om Sverige som ett rasialiserat land där 

gränsdragningar och utseendestereotyper ger sig uttryck i görandet av skillnader mellan ”svenskt” 

och ”icke svenskt” utseende och beteende etcetera.42

Trinh T. Minh-ha pekar på i sin artikel ”Olikhet: sär-skilt för kvinnor i tredje världen” att 

etnocentrismen bidrar till en särarts- och likhetsproblematik. Olikheten kan betraktas som 

ofullständighet vilket i sin tur bidrar till uppdelning mellan människor, Västvärlden kontra 

Orienten/Tredje världen. Tredje världens olikhet kan dock ses som någonting positivt och någonting 

som behövs höras om, så länge de ”de andra” inte överskrider de av Västvärlden tilldelade 

gränserna. Därför krävs det oftast ett dubbelspel från de underordnades sida (olik men på 

västerländska premisser) vilket visar på den västerländska kulturens hegemoni och dess dualistiska 

tankesystem.43  

Interkulturalitet

Mångkultur definierar exempelvis ett tillstånd, en situation eller en position. Ett samhälle som 

innefattas av skilda kulturer, nationaliteter, människor och identiteter är så till vida mångkulturellt. 

Interkulturell står för individers handlingar, aktioner, rörelser och gränsöverskridande mellan 

varandra i det mångkulturella samhället. Inter i interkultur anger interaktionsprocessen mellan 

personer av skilda dynamiska kulturer och deras ömsesidiga kommunikation. Kultur syftar till 

ekonomiska och sociala strukturer. Ett mångkulturellt samhälle behöver således inte innehålla 

interkulturella människor.44 En mångkulturell situation resulterar inte automatiskt i interkulturell 

39 Ibid. s 12-13
40 Ibid. s 18
41 Thomsson, Heléne, ”Feministiskt integrationsarbete – eller vem ska definiera vems behov? i Maktens (o)lika  

förklädnader – Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, 2005, s 86-87  
42 Catomeris, Chritian ”Svartmustiga bandittyper – svenskarna och det mörka håret” i Orientalism på svenska, 2005, s 

50-51
43 Minh-ha T. Trinh, ”Olikhet: sär-skilt för kvinnor i tredje världen” i  Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 1999,  s 215-228
44 Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red.), Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, 
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kommunikation. Interkulturell kommunikation måste läras in. Kunskapen om och accepterandet av 

personers skilda kulturer, tolkningar och värderingar bidrar till interkulturell medvetenhet som i sin 

tur leder till interkulturell kompetens. För individen och medborgaren handlar det om att lära sig 

leva med mångfalden genom att se hur sociala ojämlikheter, rasism, diskriminering och stereotypier 

påverkar kommunikationen och de sociala relationerna. Hans Lorentz utvecklingsmodell beskriver 

individens resa från kulturförnekande (ett monokulturellt perspektiv) till interkulturell kompetens. 

Utvecklingsmodellen består av sju icke fasta och individuella stadier där kulturförnekande, försvar 

och acceptans utgör de tre första etnocentriska stadierna. De resterande etnorelativa stadierna, 

reflektion, utbildning, bildning – interaktion resulterar i interkulturell kompetens, förmåga att 

kommunicera och förhålla sig till interkulturella situationer och mångfalden av kulturella 

kontexter.45 

Kulturförnekande – Individen utgår från likhetsprincipen som innebär att denna antingen förnekar 

skillnader mellan människor, inte känner ett behov av skillnad eller påstår att skillnader aldrig har 

upplevts. 

Försvar – Individen försvarar sitt förnekande med ett ”vi och dem” perspektiv. Försvarar sig med 

påståenden som ”de andra påtvingar oss deras kultur, sätt att leva”. Kulturella skillnader erkänns 

men med ett ointresse för andra kulturer och med ett synsätt där den egna kulturen är överlägsen. 

Acceptans – Första försöken att komma i kontakt med andra kulturer, etniciteter, religioner och så 

vidare. Andras beteenden och värderingar uppfattas okritiskt som annorlunda och konstiga. 

Reflektion – En nyfikenhet för det annorlunda. Reflektion och bearbetning av de tidigare 

ståndpunkterna och beteendena sker. Kulturell pluralism känns tilldragande och kulturell empati 

införskaffas. En form av interkulturell sensitivitet gör att individen vill skaffa sig mer kunskap.

Utbildning – Exempelvis interkulturell pedagogik. Utbildningen bör innehålla olika former av 

kulturella dekonstruktionsprocesser. Utbildningen bidrar till en medvetenhet om det egna sättet att 

uppfatta sig själv och omvärlden. Denna interkulturella medvetenhet är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att lära känna och acceptera andra kulturer. 

Bildning och integration – En lyckad integration av interkulturell medvetenhet innebär 

interkulturell kompetens. Kunskapen om olika sätt att leva, tänka och handla integreras i 

personligheten. Individen utvecklar en distans till sin egen kultur som medför att denne ser den med 

nya ögon.46

2006, s 6-7
45 Ibid. s 112-113 och 120- 131
46 Ibid. s 123-130
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Pirjo Lahdenperä talar även om den interkulturella kompetensen som ett verktyg för att kunna 

kommunicera och acceptera skilda tolkningar av kulturer, inklusive den egna. Den interkulturella 

kompetensen handlar så till vida om att ifrågasätta etnocentrism och respektera mångfald.47   

Ett interkulturellt perspektiv är av stor relevans när debatten kring slöjförbud ska undersökas i 

och med dess syfte att studera kulturformerande kontexter så som etnicitet, genus och religion och 

hur de skapar och ges mening.48 Att förstå hur stereotyper, rasism och diskriminering bidrar till 

sociala ojämlikheter och hur de formar sociala relationer och kommunikation bidrar till en 

förståelse av de för givet tagna maktförhållandena och de etnocentriska och kulturbundna 

föreställningarna.49    

Intersektionalitet

Jag har inspirerats av det intersektionella perspektivet då det inte särskiljer sociala kategorier så som 

kön, ras, religion, sexualitet etcetera åt. Intersektionalitetsperspektivet belyser maktordningars 

gränser, dess samverkan och beroendeförhållande och åskådliggör således hur föreställningar om 

identiteter formar och påverkar människors fastlåsta ”oföränderliga, sociala positioner”.50 De 

inneslutande och uteslutande processerna som det vita, manliga, hegemoniska samhället innefattas 

av synliggörs.51 Hegemonin skapas, omskapas och problematiseras ständigt i form utav ”processer 

av dominans och motstånd”.52 Makthavare styr över värderingar och förhållningssätt och den 

hegemoniska dominanta kulturen/ledande gruppen påverkar ”de andra” att omedvetet adoptera 

deras normer.53

Det intersektionella perspektivet belyser så till vida de värderingsprinciper som finns i samhället, 

de som blir synliga först någon bryter mot dem. Normaliserande strukturers två bärande principer är 

enligt Tiina Rosenberg; 

1. Uteslutningen av avvikelser, kategoriserandet av ”vi och dom”, där det västerländska sättet att 

tänka i dikotomier blir tydligt. Vissa privilegieras på bekostnad av andra och ojämlikhet legitimeras 

på grund av det essentiella synsättet.

47 Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 18-19
48 Ibid. s13
49 Ibid. 15 och 27
50 Laskar, Pia, de los Reyes, Paulina & Gröndahl, Satu, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den  

feministiska debatten, 2007.
51 Ibid. s 13-14
52 de los Reyes, Paulina, Rosengård är min Shantila! - hegemoniska berättelser och gränsöverskridande erfarenheter , 

Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den feministiska debatten, 2007, s 101-103
53 Ibid. s 102-111
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2. Införlivandet av avvikelser i normen, assimilering, då de uteslutna förväntas ansluta till den 

dominerande kulturen och dess förutsättningar, för att kunna hävda sig. 

De rådande maktförhållandena bidrar dock till att dominansgrupperna består och de ”avvikande” 

fortsätter att vara förtryckta.54 Med den intersektionella medvetenheten kan jag således belysa de 

kategorier som samverkar i konstruktioner av över- och underordning, i debatten kring slöjan och 

utmana dem.55

TIDIGARE FORSKNING

Merparten av den forskning som kommer att användas för mitt syfte ser ut så att den på ett 

samhälleligt och individuellt plan berör den muslimska kvinnans ställning som minoritet. Fokus 

ligger allt som oftast på slöjans symbolik och på de som anser sig ha rätten att bestämma dess 

innebörd och påverkan. I Slöjans politik diskuterar Joan Wallach Scott, Frankrikes slöjpolitik. Scott 

visar på de nationalistiska argument som råder för att legitimera lagförbudet mot slöja och hur 

slöjan får representera en skillnad som ses omöjlig att integrera.56 

     Frankrike stiftade år 2004 en lag som förbjöd för ögat synliga religiösa symboler och 

klädesplagg i den allmänna skolan. Lagen syftar mestadels till den muslimska slöjan som enligt 

Scott utmanar Frankrikes ”sekulära” demokrati. En enkel förklaring till ett lagförbud mot slöjan 

brukar vara att den symboliserar radikal islamism.57 Scott menar att ”attacken” mot slöjan exponerar 

den universalism som baseras på ”franskheten” som homogen och olikheten som icke-accepterande. 

Nationalstatens integritet och samhörighet bevaras således genom likhet enligt de franska 

lagstiftarna. Genom att förbjuda slöjan visas den franska ”civilisationens” överlägsenheten och ”de 

andras” underlägsenhet.58 Slöjan har blivit en ”projektionsduk” för det främmande i och hotande 

mot det franska samhället och den franska nationen. Muslimer framställs som ”de farliga andra”, 

som enhetliga. Frankrike i sin tur ses som ”en och odelbar”, universal republik. Slöjan betraktas 

som en symbol för muslimers prioritet av gruppidentiteten framför nationen, vad Scott kallar 

kommunitarism. Frankrike tillåter inte flera kulturer att samexistera, den dubbla identiteten 

(exempelvis fransk-muslim) är således inte möjlig i teorin. För dem som stödjer det franska 
54 Rosenberg, Tiina, Är alla marginaliseringar likvärdiga?, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i  

den feministiska debatten, 2007, s 86-96
55 Martinsson, Lena, Utbrända eldsjälar – om intersektionalitet och den (o)möjliga kritiken, Framtidens feminismer:  

intersektionella interventioner i den feministiska debatten., 2007, s 72-79
56 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 40
57 Ibid. s 11-13 
58 Ibid. 
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lagförbudet mot slöjan, är slöjan en symbol för skillnad, omodernitet, religion och ojämlikhet i en 

odelbar, modern sekulariserad, jämlik, demokratisk nation. De muslimska befolkningsgrupperna 

framställs som ”ett hot mot den nationella integriteten och harmonin”.59 Scott menar att 

”slöjlagarna” inte har bidragit till ett arbete mot ”strukturella ojämställdhetsklyftor” inom ”religiös 

muslimsk lagstifning”. Snarare har slöjlagarna bidragit till ett upprätthållande av densamma. 

Minoritetsgrupper får representera en hel religion, och muslimer tilldelas en fast kultur, vilket slöjan 

får gestalta. Scott visar på att den ”jämställdhetsängslan” som råder endast appliceras på muslimska 

seder, inte franska. Frankrikes genussystem framställs som ” naturligt” och det muslimska som 

perverst och fientligt mot den franska reproduktionen. Fenomenet patriarkat framställs således 

endast finnas inom islam.60 Frankrikes relation till slöjan beskrivs av Scott som sprungen ur dess 

koloniala arv, där Frankrike hävdar sin överlägsenhet genom rasistiska metoder som att förbjuda 

slöjan. Islam och den skillnad muslimska befolkningen ger uttryck för förnekas.61 

Pia Karlsson Minganti avhandling Muslima – islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors  

förhandlingar om genus i det samtida Sverige belyser nio unga muslimska kvinnors ”möjligheter att 

agera som individer, kvinnor respektive medlemmar i religiösa/etniska minoritetsgrupper”.62 I 

avhandlingen berörs delvis problematiken och symboliken kring slöjan.  

Karlsson Mingantis intervjuer med de nio muslimska kvinnorna visade att de var målmedvetna 

om att framställa sig själva som självständiga och presentera ”islam som en möjlig och 

rekommendabel komponent i en modern demokrati”.63 Genom slöjan förkroppsligade de islam. 

Utöver att vara en dräktkod innehöll slöjan flera uppförandekoder. Kvinnorna skulle vara medvetna 

om varför de skulle vara islams ambassadörer. Deras förnuft skulle få dem att förstå varför slöjan 

var ”rätt” hjälpmedel för att underkasta sig ”Guds vilja”. Slöjan signalerade ambitionen att känna 

skam och blygsel inför Gud. Genom slöjan höll de koncentrationen på Gud.64 Slöjan var även ett 

sätt att känna samhörighet med andra praktiserande muslimer, den erbjöd en struktur för män och 

kvinnor att umgås och komma till sin rätt, utan skam och rumslig könsseparation. Enligt Karlsson 

Minganti var dock den patriarkala hedersetiken, där kvinnor underkastar sig män, högst påtaglig. 

Niqab, den heltäckande slöjan uppfattades som det ultimata sättet att nå fromhet, kyskhet och visa 

motstånd mot Västvärldens okontrollerade sexualitet.
59 Ibid. s 9 – 10 
60 Ibid. s 11
61 Ibid. 78-80
62 Karlsson Minganti, Pia, Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det  

samtida Sverige,  2007, s 14
63 Ibid. s 12
64 Ibid. s 232-235
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De muslimska kvinnorna var negativt inställda till slöjtvång och menade att det personliga 

beslutet var det moraliskt giltiga. Karlsson Minganti tolkar dock kvinnornas inställningar till 

slöjtvång som något motsägelsefulla då de menade att familje- och församlingsmedlemmar tal om 

slöjan var tvång medan den egna församlingens tal om slöjan endast var uppmuntran. Karlsson 

Minganti menar att slöjan exkluderar, de som inte bär den, bär den annorlunda eller inte är muslim. 

Det fanns således, enligt Karlssin Minganti också ramar för hur slöjan skulle bäras och ”normer” 

kring vem som var en ”from” muslimsk kvinna. Kvinnorna fann sig till trots inte hämmade av sin 

dräkt, de speglade självkontroll och oberoende. Omgivningens negativa inställning till slöjan fick 

dem att finna mod och styrka istället för tvivel.65 Kvinnorna hade ”frivilligt” satt på sig slöjan men 

den var varken lätt att ta på eller av. Avsteg från den muslimska tron gjorde kvinnorna till 

”avvikare” i den egna gruppen, medan avsteg från majoritetssamhället gjorde dem till ”de andra”, 

”de förtryckta muslimska kvinnorna”. Karlsson Minganti kallar denna situation för ”dubbelt 

förtryck”. Det resulterar i att kvinnorna tvingas balanserar mellan två skilda kulturella 

meningssystem som placerar dem i en låst situation, där de hindras att kommunicera ut individuella 

val och erfarenheter.66  Karlsson Minganti anser att slöjans symboliska komplexitet, som både 

underordnande och frigörande, traditionell och modern samt motståndskraftig och integrerande 

bidrar till en funktionell mångfald som inte går att bortse ifrån om man vill förstå muslimska 

slöjbärande kvinnors möjligheter att agera som individer, medborgare och kvinnor i samhället.67 

I Muslim i Sverige, diskuterar Anne Sofie Roald slöjans symbolik och Västvärldens (Sveriges) 

relation till slöjan. Roald beskriver det svenska majoritetssamhällets attityder gentemot huvudduken 

som sprungna ur en liberal syn där tvång ska undvikas. Slöjan associeras med kvinnoförtryck och 

politisk manifestation (identitetsmarkering) mot Västvärlden. Slöjan definieras som en del av en 

ideologi och som symbol för främmande tro. Den muslimska kvinnan blir således sedd som en 

förrädare av kvinnokampen, uppmålad som symbol för terrorism och anklagad avståndstagare av 

majoritetssamhällets rådande politiska och sociala idéer och traditioner. Den slöjbärande kvinnan 

kan bli en del av majoriteten men då krävs slöjförbud, att religionen utövas i den privat sfären, då 

blir kvinnan opartisk och neutral istället för partisk och synligt religiös. Undvikandet av tvång leder 

så till vida till ett förtryck. Roald menar att det är majoritetssamhällets rasism och motsägelse som 

bidrar till den muslimska kvinnans beroendeförhållande till den muslimska mannen. Genom att 

diskriminera kvinnorna på grund av deras slöja kan de inte nå ekonomiskt oberoende och 
65 Ibid. s 264
66 Ibid. s 13
67 Ibid. s 265-267
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självständighet.68 Den reduktionistiska bilden av slöjan som en symbol för kvinnoförtryck måste 

utmanas. Valet att bära slöja kan vara många.69 Slöjan kan vara en del av kvinnans 

bakgrundssökande. När hon kommer till ett sekulariserat Sverige söker hon kunskap om sin 

bakgrund och i och med det ökar hennes religiositet.70 Den kan även vara en markör mot det 

västerländska skönhetsidealet, att inte dömas utifrån sitt kön utan utifrån själ och intellekt. Den kan 

betraktas som ett skydd mot mäns sexuella utnyttjande och som en gränsdragare av den egna 

sexuella driften. En mindre vanlig anledning är att slöjan påstås öka den sexuella spänningen då den 

döljer det som allt som oftast syns.71 Valet av slöjbärandet är mångfasetterat men det är svårt att som 

muslimsk slöjbärande kvinna argumentera emot majoritetssamhällets syn på slöjan som ett 

förtryckarinstrument då majoriteten har makten över definitionen ”rätt och riktigt”.72 

Istället för att reducera de slöjbärande kvinnornas rösträtt menar Roald att deras ”vilja att slåss 

och försvara det de tror på” skulle utveckla integrationsarbetet i Sverige, inte förhindra det.73 

68 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 200-204
69 Ibid. s 211-212
70 Ibid. s 204
71 Ibid. s 210-211
72 Ibid. s 202
73 Ibid. s 212
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METOD, MATERIAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

METOD

All samhällelig kommunikation innefattar delvis övertalningsförsök av människors 

handlingsinriktningar, värderingar eller verklighetsbeskrivningar.74 Argumentationsanalysen 

används som analysinstrument för att förstå varför vissa argument blir accepterade som sanna, 

naturliga och andra som falska. Jag kommer att fokusera på konkurrerande argument inom området 

lagförbud mot heltäckande slöja för att se dess likheter och skillnader, det vill säga, redogöra för de 

argument som förs i debatten och dess relation till varandra utifrån Gunnar Börjessons (red.) och 

Göran Bergströms och Kristina Boréus tolkning av pro et contra-analysen.75 

Argumentationsanalys (Pro et contra-, för och emot-, analys)

För att redovisa de debatter som förs om slöjan, och för att få en förståelse av helheten av det som 

diskuteras, göra argumenten åskådliga, använder jag mig av argumentationsanalysen, pro et contra. 

Jag strukturerar artiklarnas argument, materialet i ett analysschema. Utifrån artiklarnas 

spetsformuleringar, huvudteser sorterar jag in för- och motargument.76 

Med hjälp av argumentationsanalysen får jag som forskare verktyg som hjälper mig att 

identifiera de argument som finns i debatterna kring slöjan, jag får en överblick över hur de olika 

riktningarna inom argumenten hänger samman och vilka deras svagheter och styrkor är. Jag lär mig 

även att se hur ytterligare för- och motargument skulle komma att svara mitt syfte och min 

frågeställning.77

Argumentationsanalysen har tre syften;

• Deskriptivt. Textens argumentation är inte tydligt strukturerad enligt för och motargument, 

utan ett inslag av texter och måste därför först och främst hittas och rekonstrueras ur sitt 

befintliga sammanhang.

• Preskriptivt/föreskrivande. För att bedöma hur argumentationen lever upp till saklighet och 

rationalitet (normer) behövs argumentationsfel klargöras vilket avser att se till hur 

74 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, 
s 89

75 Ibid. s 134-135
76 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 
77 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders, Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande, 2. 

[utökade] utg., 2009, s 11
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argumenten ökar människans vetande, hur debattören håller sig till ämnet och om 

argumenten kan bidra till missförstånd hos läsaren eller åhöraren.

• Beviskraft. Syftet är att avgöra om argumenten stärker eller undergräver en bestämd 

ståndpunkt.78

Strukturera argumentationen

Jag ämnar således att granska och värdera de argument som förs inom de debattartiklar som berör 

lagförbud mot heltäckande slöja för att se vilka förutsättningar de olika argumenten har för att vara 

hållbara. Jag letar upp den tes (T), som argumentationen kretsar kring för att sedan redogöra för de 

argument som antingen stödjer eller undergräver tesen eller efterkommande argument. Tesen är vad 

hela den undersökta texten går ut på, vad argumenten byggs upp ur, skribentens synpunkt eller åsikt 

som denne vill övertyga läsarna om. Tesen kan inte sällan vara svår att urskilja. Då kan kunskapen 

om att tesen är vad andra påståenden argumenterar för eller emot, vara av största vikt. Tesens syfte 

är således inte att själv undergräva eller understödja argument. En text kan innehålla flera teser, 

medan ett argument endast vilar på en tes. En tes kan vara normativ (värderande), preskriptiv 

(uppmanande) eller faktuell (ickevärderande). För att bedöma relationen mellan tes och argument 

krävs ett klargörande i vad de uttryckta påståendena är och i vilken språklig form (sats) de ges. 

Olika satser kan beskriva liknande påståenden och samma sats kan uttrycka olika påståenden, då 

språk, platser och upplevelser kan särskiljas.79 För att klargöra textens struktur behövs den allt som 

oftast bearbetas. De första stegen är att, klargöra precisering av satser, uppdela meningar för att se 

om de innehåller flera påståenden, sammanfatta meningar till ett enda påstående, korta ned 

överflödig information och därmed finna tesen.80 Andra steget är att utkristallisera argumentens 

ordning, vilka argument som är för eller emot tesen och vilka argument som är för eller emot andra 

argument. 

• Förargument: pro-argument, markeras med ett (P)

• Motargument: contra-argument, markeras med ett (C)

• Motargument mot motargument: contra-argument markeras med ett (CC)

Argument direkt för eller emot tesen kallas argument av första ordningen och markeras P1, P2, P3 
78 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, 

s 91- 92
79 Ibid. s 95-98
80 Ibid. s 98-100
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eller C1, C2, C3 och så vidare. Argument för eller emot argument av första ordningen kallas 

argument av andra ordningen och betecknas exempelvis P1P2 eller C1P2 etcetera.81 Det tredje 

steget innebär att finna underförstådda eller uttalade länkar mellan de olika påståendena, så kallade 

premisser (φ). Premisserna sätts ut om det finns behov av göra strukturen än mer tydlig.82  Pro et 

contra analysen talar därför om att forskaren även måste ta hänsyn till det som sägs explicit. Det 

finns olika ”underförståddheter” som antingen är för självklara för att utsägas, och därför bidrar till 

att mottagaren uppfattar sakförhållandena som just självklara, underförståddheter som används av 

avsändaren för att undvika att stå för en tanke eller som används för att göra argumentationen 

slagkraftig.83   

 

Värdera argumentationens beviskraft

När argumenten har beskrivits ska de värderas. En kritiskt granskning av dess beviskraft, hållbarhet 

och relevans utförs genom tre moment. Först värderas argumentets hållbarhet och relevans, sedan 

ska icke formulerade argument synliggöras och ges betydelse och sist ska beviskraften hos varje 

enskilt argument och hos samtliga argument (eget formulerade och framförda) tillsammans vägas 

samman.84 Ett pro-argument har hög beviskraft (relevans och hållbarhet) om det är givet i en hållbar 

tes. Ett contra-arguments beviskraft beror på hur ohållbar tesen är och därför hur givet contra-

argumentet verkar vara. Hållbarheten i ett fakta-påståenden baseras på hur rimligt det är för att 

acceptera det. Högre trovärdighet, sannolikhet och logik innebär större hållbarhet. Faktuella 

påståenden åsyftar till sakförhållanden som har inträffat, inträffar eller kommer att inträffa medan 

normativa påståenden är yttranden om önskvärda sakförhållanden, åtgärder eller handlingar som 

uttrycks med ord som ”bör”, ”måste”, ”bra”, ”dålig” och så vidare. Normativa påståenden kan vara 

svåra att bedöma som falska eller sanna, till trots går det att avgöra om de är av relevans, genom att 

se om de stöder eller strider mot de egna och generella moraliska principer, andra normativa 

påståenden som anses ”godtagbara” eller om de går att relatera de normativa påståendena till 

konkreta fall. Dock är det inte enkelt att bedöma argument då de likt samhället utanför inte består av 

ensidiga sanningar och därför är entydiga svar svåråtkomliga och osäkra bedömningar ett faktum.85 

81 Ibid. s 101- 102
82 Ibid. s104-105
83 Ibid. s 115- 119
84 Ibid. s 132, 139
85 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders, Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande, 2. 

[utökade] utg., 2009. Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt : metodbok i  
samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, s 132-134
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Kritik av metod

Argumentationsanalysen har likt andra metoder begränsningar vilket bland annat medverkar till att 

användandet av andra analytiska verktyg skulle påverka resultatet av analysen annorlunda. 

Argumentationsanalysen används först och främst till att undersöka hur sakliga och fåtaligt 

värdeladdade argument vädjar till mottagarens intellekt och rationella ställningstagande (logos), 

vilket medför att sändarens trovärdighet och de känslor denne försöker väcka hos mottagarna 

förbises. Till trots går det, genom att applicera andra metoder eller teorier, så som de teorier jag 

nämner ovan, att få in pathos och ethos i ”logos-analysen”. Under klassifieringen av argumenten tas 

också andra aspekter än logos upp, om än till liten del. 

Bergström och Boréus menar att argumentationsanalysen innehåller tolkningsstrategier och en 

arbetsintensitet som kan upplevas som problematisk. I vissa fall upplevs analys-strukturen som 

självstyrd medan den andra gånger anses vara konsekvent genomförd. Detta medför en spänning 

mellan de syften forskaren har med sin argumentationsanalys, att framhäva och tolka sändarens 

påståenden. Forskaren och författaren kan ha olika uppfattningar om samma argument vilket bidrar 

till tolkningssvårigheter och behov av att hitta otydliga påståenden. Forskaren måste för att påverka 

analysens slutliga framställning och uppnå någon form av intersubjektivitet, argumentera och 

motivera för sin sak. 

Bergström och Boréus anser också att forskaren kan anpassa uppstruktureringen av 

argumentationer efter dennes syfte för att minska arbetsintensiteten.86 Jag som forskare kommer att 

göra detta genom att avgränsa mig till ett visst antal texter med innehållande för- och motargument 

som ingår i debatten kring ett svenskt lagförbud mot heltäckande slöja. 

Jag kommer utgå från en huvudtes som lyder; 

(T) Inför förbud mot heltäckande slöja.      

MATERIAL, URVAL OCH AVGRÄNSNING

Internet och bibliotek har tillhandahållit med det empiriska material som ligger till grund för 

nedkommande analys. Det textbaserade material som har insamlats och bearbetats är debattartiklar, 

tidningsartiklar, krönikor samt litteratur, vilka är hämtade genom sökmotorer så som Google, 

86 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, 
s 140-143
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Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Arena, Dagens Nyheter, Newsmill, Syd svenskan et 

cetera. Jag har även använt mig av databasen Presstext för att komplettera med ytterliggare artiklar 

jag funnit relevanta för mitt syfte. De olika medier och dess artiklar når ut till ett stort antal 

människor, grupper i Sverige och är således allmängiltiga och lättillgängliga och därför med i 

(åter)skapandet av diskurser kring slöjan. Sökorden jag tillämpade var Slöjförbud + Sverige,  

Skolverket + slöjförbud, DO + slöjförbud. Sökorden gav 1.010 000, 489 000 respektive 39 300 

träffar. Jag sorterade ut artiklar genom att se till dess namn, överskrift vilket kan ha resulterat i 

bortfall av artiklar som för mitt syfte skulle tänkas vara relevanta. Jag hade till en början 100 

stycken artiklar utav dessa valde jag sedan ut ett antal artiklar (cirka  17 stycken) som berörde det 

svenska lagförbudet mot heltäckande slöja i viss utsträckning, 4 av dem används endast som 

referensmaterial i uppsatsen, då jag fann dess innehåll mer berättande än argumenterande. 

Artiklarna jag har valt att fördjupa mig i och granska är 13 stycken. Antalet artiklar kan tyckas 

alltför omfattande, men då, fram för allt tidningsartiklar, många gånger endast utgörs av en till två 

A4 sidor finner jag antalet rimligt och således inte alltför tidskrävande för denna sortens uppsats. 

Antalet kan även uppfattas minimaliskt då mina avgränsningar bidrar till att viktiga argument faller 

bort och minskar validiteten i min analys. De 13 artiklarna visar dock upp återkommande argument 

som förs fram i debatten, i sin helhet och jag finner därför materialet, för syftet tillräckligt. De 13 

artiklar som kommer att granskas utifrån argumentationsanalys är relevanta så till vida att de 

belyser ett och samma ämne (”slöjförbud”) utifrån olika synvinklar och påståenden. 

Artikelförfattarna argumenterar allt som oftast med stora ord, och blir konfronterade med 

detsamma, vilket ger argumenten en tydlig struktur i dess styrka respektive svaghet. 

Av de texter jag har valt, replikerar ett antal artiklar varandra, medan andra är fristående. Alla de 

artiklar som analyserats är i sammanhanget och sammantaget betydelsefulla för mitt ämnesval, till 

trots hade jag önskat att ha få ta del av fler artiklar skrivna av slöjbärande kvinnor, för att få en 

bredare fördjupning inom ämnet och inte endast eller till större delen material skrivet, debatterat 

och kommenterat av politiker, skola eller journalister (en majoritet). Skribenternas 

”yrkesbeteckning” kan i och för sig bidra till materialets status men inte därför till dess 

tillförlitlighet, detta innebär att det finns brister i min analys, tomrum som jag inte lyckats fylla. 

Dock finns det enligt min uppfattning, när jag sökt efter mitt material, föga tillgång till artiklar med 

fokus på slöjan (vetenskapliga och icke vetenskapliga), skrivna av ”de andra”. Det talas mestadels 

(om)kring ”dem”. I ett visst antal artiklar kommer emellertid ett antal muslimer till tals, vilket 

medverkar till att minoritetens röster även går att finna (om än inte tillräckligt) i mitt material och i 
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min analys.87     

     Att undersöka samtida diskurser, debatter, argument kring den beslöjade kvinnan i Sverige bidrar 

till att mitt material är begränsat så till vida att det är publicerat mellan år 2003 och år 2010 och 

berör slöjdebatten i Sverige och inte utanför dess gränser. Dessa gränsdragningar har jag gjort för att 

i möjligaste mån komma nära mitt syfte och komma fram till svar på mina frågeställningar. 

Uppenbart finns det flera alternativa vägar att gå som även dem skulle vara fruktbara för en analys 

av slöjproblematiken, men för att inte tappa fokus och komma bort från uppsatsen syfte var 

gränsdragningar nödvändiga. De valda artiklarna kan följaktligen på grund av mitt urval, mina 

avgränsningar ej representeras som täckande för det ämnesområde jag valt att studera eller stå för 

en ”generell” bild av den slöjbärande kvinnan, dock är de högst delaktiga i diskurserna kring slöjan, 

slöjans ”vara eller icke vara” i offentligheten och därför medskapare av densamma. Texten/analysen 

kan således ses som en delvis homogen beskrivning av argumenten kring slöjans symbolik. 

Validitet, reliabilitet och etiska reflektioner 

I kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet sammanflätade och inbegriper hela 

forskningsprocessen. Forskarens ambition är att upptäcka, tolka och beskriva delar av världen på ett 

unikt sätt och utan fixerade och entydiga regler. Validiteten och reliabiliteten innebär inom 

kvalitativa forskningar att forskaren tillämpar sin förförståelse och använder sig utav trovärdiga 

underlag i tolkningen av det befintliga materialet. Det handlar även om att belysa det som är 

mångtydligt och motsägelsefullt. Jag som forskare förväntas därför att ställa mig främmande och 

vara kritisk till det material jag har insamlat och till min egen relation till de argument jag 

undersöker. Forskaren bör vara objektiv och saklig, men min verklighet, likt andras bygger på 

diskurser som påverkar utfallet av min analys. Därför strävar jag efter att väcka en kritisk 

medvetenhet hos läsaren genom att argumentera för de tolkningar jag gör. Användandet av skilda 

teorier hoppas jag bidrar till en mångfald av tolkningar av de studerade argumenten och att dessa 

resulterar i en logisk, meningsfull helhet för de som tar del av mitt resultat.88    

87 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 
88 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en  

undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., 2003, s 102-106
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RESULTAT OCH ANALYS

Nedan kommer mitt resultat att redovisas samt analyseras. Artikelförfattarna som utgör mitt 

material medverkar alla i debatten kring ett möjligt eller icke möjligt svenskt lagförbud mot 

heltäckande slöja. Tesen för analysen är således; Inför förbud mot heltäckande slöja. 

Med hjälp av argumentationsanalysen har jag tolkat och fört fram de mest framträdande för- och 

motargumenten riktade till huvudtesen eller andra argument och analyserat dessa utifrån de valda 

teorier samt den forskning som tidigare nämnts. Analysen är uppbyggd på så sätt att jag strukturerat 

upp de argumentationer jag funnit i de enskilda artiklarna enligt ett ”uppstruktureringsschema” (se 

bilagor).  Artikelförfattarnas påståenden har sedan rekonstruerats och sammanförts under rubriker 

för att frambringa ett klart sammanhang av vad jag tolkar som deras ståndpunkt i debatten kring 

lagförbud mot heltäckande slöja. Innan påståendena tydliggörs det om artikelförfattaren 

argumenterar för eller emot huvudtesen (P1,P2,P3 och C1,C2,C3 etc.). Utefter artikelförfattarnas 

representationer av slöjan utformas tre avsnitt med tillhörande underrubriker. Avsnitten; Den 

beslöjade kvinnans förtryck, Religiös tillhörighet och hotet mot den svenska demokratin och Öppet  

samhälle och medmänsklighet introducerar läsaren till delarnas övergripande handling och de 

underrubriker som följer.

Den text/de ord som i argumentet har uteslutits markeras av tre punkter inom hakparantes […]. 

De ord som har ändrats/lagts till på grund av opassande meningsbyggnad sätts inom (parentes). De 

påståenden som jag tolkat som premisser i argumentationerna är utsagda i artiklarna och inte 

”framställda” utav mig.

(T) Inför förbud mot heltäckande slöja

DEN BESLÖJADE KVINNANS FÖRTRYCK

Debatten om lagförbud mot heltäckande slöja kretsar allt som oftast kring den muslimska 

kvinnans egentliga val i bärandet av slöjan. Kvinnan framställs antingen som offer under den 

barbariska mannens våld eller under den västerländska segregeringen men även själv som 

delaktig i det kvinnoförtryck den heltäckande slöjan ger uttryck för.
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Könsapartheid

Sara Mohammad och Philip Wendahl vill införa förbud mot slöja då de menar att den fängslar 

den muslimska kvinnan och bidrar till könsrasism. 

(P1) […]  Det finns många kvinnor som ”väljer” burkan som en följd av en långt gången hjärntvätt 
snarare än som en följd av ett fritt val.
(φ P1) Tror man att kvinnor ”själva väljer” att bära burkor borde man med lätthet kunna inbilla sig att 
kvinnor själva väljer att bli stenade för att visa att de ”ångrar sina synder”.
(P1P1) Som en direkt åtgärd mot könsrasism […] (är) ett burkaförbud i Sverige och resten av Europa 
välkommet.89 

Slöjan görs till symbol för skapandet av könsapartheid och genom att sätta citationstecken runt 

ordet ”väljer” tydliggörs Mohammas och Wendahls inställning till slöjan ytterliggare. Den 

slöjbärande kvinnan, väljer inte att bära slöjan, hon blir tvingad till det. Förtrycket slöjan utgör, gör 

kvinnan till ett offer. Ett offer för ett ”specifik” kulturellt förtryck.90 Då burkaförbudet välkomnas 

till Sverige och resten av Europa, framställs slöjan som sprungen från viss kultur som inte 

förknippas med Västvärlden. En kultur som således inte anses ha utvecklat en förståelse för 

jämställdhet. En jämställdhet som Västvärlden konstateras ha uppnått för länge sedan. Den 

muslimska slöjbärande kvinnan associeras med  ”de andra” och som den västerländska kvinnans 

motsats.91 I argumentationen upprätthålls således gränsdragningar genom stereotyper så som 

utseende och beteende mellan de båda. Maktstrukturerna förblir oproblematiska och Västvärlden 

görs till norm och referenspunkt.92 Västvärldens kultur försvaras och beskrivs vara den muslimska 

kvinnans ”räddning” från ”de förtryckande andra” .93        

Dilsa Demirbag-Sten är skeptisk till ett slöjförbud dock anser hon att samhället är i behov av 

slöjrestriktioner, insikt i plaggets förtryck.

(C1) […] Trots slöjan utsätts kvinnor ständigt för trakasserier och sexuella inviter, på gator och 

89 Mohammad Sara, Wendahl Philip, Newsmill, Inför förbud mot heltäckande slöjor, 2010-04-27
90 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  

det postkoloniala Sverige, 2005, s 12-17
91 Fanon Frantz, ”Algeriet av-slöjat” i Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det  

mångkulturella samhället, 1999, s 103-115
92 Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria , Thörn Håkan (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället., 1999, s 26-27
93 Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red.), Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, 

2006, s 123-130
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arbetsplatser, även i samhällen som Iran där den är obligatorisk.
(P1C1) I de länder där slöjan är norm och representerar den ”goda och kyska” kvinnan blir de obeslöjade 
sekunda vara.
(φ P1C1) Allmän egendom, som kanske inte ber om det men förtjänar att bli sexuellt trakasserade. 

(C2) De som kräver rättigheten att få bära slöjan måste också ta ansvaret för de kvinnor som tvingas bära 
slöjan och acceptera det sammanhang som slöjan är en del av.

(C3) Lösningen är inte att det liberala samhället förbjuder slöjor. Däremot gäller det att se dem för vad de 
är.94

Slöjan beskrivs som ett verktyg ”den andra mannen” använder sig av för att objektifiera kvinnan 

och på så sätt upprätthålla och vinna makt. Den muslimska mannen framställs av Demirbag-Sten 

som en ”kvinnoföraktande och farlig barbar”. Bilden av den muslimska mannen manifesterar 

således den ”generella bilden” av den muslimska kvinnan som förtryckt. Demirbag-Sten menar att 

kvinnan gör ett val när hon bär slöja. Detta påstående beskriver den slöjbärande kvinnans 

delaktighet i sitt eget förtryck och gör henne till skuldbärare av andra kvinnors förtryck. Demirbag-

Sten förlöjligar även det syfte hon anser att slöjan har genom att tydliggöra slöjans bristande 

funktion. Den kvinna som väljer att sätta på sig slöjan är så till vida med och stödjer ett 

kvinnoförtryckande medel. Genom att legalisera könsseparatism tillskriver kvinnan sig själv en 

översexualitet som borde skylas. Den muslimska kvinnan saknar således insikt i den ”barbariska 

mannens” ”oföränderliga och ohumana” sexuella drift.95 Den sexuella driften utmanas inte av slöjan 

menar Demirbag-Sten. Den utmanas genom att av-slöja sig. Demirbag-Sten tar för givet att 

kvinnors val av slöja grundar sig i ett sexuellt förtryck. Kvinnan rekommenderas att utefter 

västerländska premisser ta avstånd från slöjans reproducerande av den ”goda, kyska” kvinnan som 

slöjbärande och hon uppmanas att ifrågasätta görandet av de obeslöjade kvinnorna som allmän 

egendom, redo att bli utsatta för sexuella trakasserier. Demirbag-Sten bortser från att valet av slöjan 

kan grunda sig i fler anledningar. Den kan vara ett sätt för kvinnan att skydda sig mot sexuellt 

utnyttjande och kontroll men den kan också vara ett ställningstagande mot Västvärldens 

kroppsexponering. En önskan om att bli betraktad som individ och inte utefter sitt kön.96   

Jesús Alcalá menar att sexismen kommer bort i slöjdebatten.

(P1) Att inte se slöjan som ett påbjudet förhållande mellan man och kvinna är verklighetsförfalskning.
(P1P1) Slöjan uttrycker kvinnans plikt att inte utsättas för mannens blick, mannen må befinna sig högt 
eller lågt i samhällshiearkin. 

94 Demirbag-Sten Dilsa, Dagens nyheter, Slöjan som hinder, 2006-07-18
95 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  

det postkoloniala Sverige, 2005, s 12-17
96 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 210-212
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(P2P1) Om den muslimska kvinnan i Västeuropa idag tar av slöjan […]  (är det inte samhället eller den 
svenska staten som) kommer att utnyttja och straffa henne för att hon visar sin identitet och sin 
individualitet.

(P2) (Att skyla sig själv eller bli skyld på offentliga platser på grund av det motsatta könets närvaro är en 
kränkande och könsdiskriminerande handling. Det är sexism).97

Alcalá menar att det inte går att bortse ifrån att slöjan ger uttryck för sexism. Den framställer 

mannen (västerländsk eller muslimsk) som okontrollerad och obenägen att kontrollera sina sexuella 

lustar vilket medför att mannen, generaliseras genom slöjtvånget av kvinnor och i sin tur blir 

diskriminerad. Slöjan är enligt Alcalá ett påtryckningsinstrument som framställer kvinnan som 

underkuvad och kontrollerad av den barbariske mannen.98 Denna man finns enligt Alcalá inte i 

Västeuropa eller i Sverige, utan denna man återfinns hos Västvärldens motsats Orienten/Öst. Det 

förtryck slöjan tycks utgöra enligt Alcalá förpassas således till en annan kultur, till en 

könssegregerad civilisation, till ”de andra” som förhindrar kvinnan att visa sin ”riktiga” identitet 

och individualitet. Slöjan symboliserar då en specifik kvinnoförtryckande religion eller kultur.99 Fler 

kvinnor som bär plagget bidrar till en mer universell sexuell segregation och islam likställs med 

sexuell kontroll av kvinnor och jämförs med brott mot de mänskliga rättigheterna.100 Den 

muslimska kvinnan (som väljer eller blir tvingad till att ta på sig slöjan) har i och med slöjan ett 

övertag över den västerländska mannen och förhindrar på så sätt den västerländska mannens ”rätt” 

att betrakta kvinnan och utöva makt, vilket Alcalá anser kränkande och könsdiskriminerande. Alcalá 

legitimerar således det koloniala tänkandet att ”de andra” måste anpassas, för att tillhöra det 

svenska samhället. Den slöjbärande kvinnan måste således inte bara ta av sig slöjan utan förändra 

sitt levnadssätt och efterlikna den ”svenska” kvinnan för att inte avvika mot det svenska 

genussystemet som framställs som ”naturligt” och ”jämställt”. Den ”jämnställdhetsängslan” som 

Alcalá ger uttryck för gäller så till vida endast de muslimska sederna. Patriarkat förknippas med 

islam och det muslimska genussystemet sägs vara perverst och fientligt.101  Alcalá bortser således 

ifrån att slöjan kan vara ett sätt för män och kvinnor att umgås och komma till sin rätt, utan skam 

och rumslig könsseparation. Slöjans symbolik är mångfasetterad, den kan vara en del av ett 

97  Alcalá, Jesús, Svenska dagbladet, Sexismen kommer bort i slöjdebatten, 2010-09-18
98 Fanon Frantz, ”Algeriet av-slöjat” i Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det  

mångkulturella samhället, 1999, s 103-115
99 Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria , Thörn Håkan (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället., 1999, s 20-21. Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska,  
2005, s 9

100  Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 49-50
101 Ibid. s 11
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bakgrundssökande eller en markör mot det västerländska skönhetsidealet, men detta lägger inte 

Alcalá vikt vid.102 Alcalá framställer snarare den muslimska kvinnan som en förrädare av 

kvinnokampen, en symbol för terrorism och som avståndstagare av majoritetssamhället.103

Dubbelbestraffning

Qaisar Mahmood ger replik på Sara Mohammad och Philip Wendahls artikel. Mahmood menar 

tillskillnad från Mohammad och Wendahl att ett slöjförbud skulle innebära dubbelbestraffning av de 

slöjbärande kvinnorna.

(C1) Kvinnor som tvingas bära burka och niqab ska inte dubbelbestraffas.
(φ C1) […] Först tvingas de av sin närmaste omgivning att bära en klädsel mot sin vilja och (sedan) […] 
behandlas (de) som brottslingar av samhället för något de själva inte valt.
(P1C1) Att göra bärandet av burka eller niqab till en brottslig handling är att skjuta budbäraren istället för 
den som bär skulden.
(P2C1) De […] bör uppmuntras till att integrera med resten av samhället […] (istället för) att av 
samhället drivas till ett ytterliggare segregerat liv […].
(P1P1C1) Samhället bör […] stödja de kvinnor som bär bur(k)a och niqab att förverkliga sina rättigheter 
att klä sig som de vill. Oavsett om det handlar om att slänga av eller sätta på sig bruka och niqab.104

Den slöjbärande kvinnan som av olika skäl har blivit tvingad till att ta på sig plagget blir åter 

förtryckt när hon tvingas ta av sig den. Mahmood menar att samhället ska kämpa för kvinnans 

valfrihet istället för att skuldbelägga henne. Argumentationen visar den dubbelbestraffning de 

slöjbärande kvinnorna skulle åsamkas om ett lagförbud mot slöjan slog i kraft. Scott talar också om 

det dubbla förtrycket. När Sverige framställs som ett odelbart och universalt samhälle får 

minoritetsgrupper representera en fast kultur. Detta bidrar till att den dubbla identiteten (svensk-

muslim) inte anses möjlig i teorin.105 Således ges den slöjbärande kvinnan endast en chans till att bli 

del av det svenska samhället. Genom att ta av sig slöjan. Slöjans komplexa symbolik bidrar också 

till att den muslimska identiteten ifrågasätts när kvinnan väljer eller tvingas ta av sig slöjan. Detta 

resulterar i att kvinnan tvingas balansera mellan två kulturella system, där de hindras ”kommunicera 

ut individuella val och erfarenheter”.106 Mahmood anser att det kvinnoförtryck förknippat med 

102 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 204, 210-212
103 Ibid. s 200-204
104 Mahmood Qaisar, Newsmill, Burkaförbud leder bara till dubbelbestraffning av kvinnorna, Om islamismen och det 

liberala samhället, 2010-05-06
105 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010
106 Karlsson Minganti, Pia, Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det  

samtida Sverige,  2007
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slöjan, skulle minska om de som förtrycker henne kriminaliseras.  

”Burkaförbud är lika illa som burkaplikt” anser Mårten Schultz och stärker således 

Mahmoods argument om de muslimska kvinnornas dubbelbestraffning. 

(C1) […] En kriminalisering av burka i de fall där burkan faktiskt är en effekt av ett förtryck (innebär) att 
lagstiftaren bidrar till ett dubbelt övergrepp.  
(P1C1) Ett burkaförbud hör således lika lite som burkaplikt hemma i en rättsstat.  

(C2) Ogillar man burkan för att den ger uttryck för ett förtryck vilket den kan göra ibland, ibland inte – så 
bör man naturligtvis ta fram en strategi för hur man skall komma till rätta med just förtrycket, inte dess 
symtom.107

Schultz menar likt Roald att undvikandet av tvång leder till ett förtryck i sig. Roald menar att 

majoritetssamhällets rasism och motsägelse bidrar till den muslimska kvinnans beroendeförhållande 

till den muslimska mannen. Genom att diskriminera kvinnorna på grund av deras slöja kan de 

exempelvis inte nå ekonomiskt oberoende eller självständighet.108 Den homogena bilden av slöjan 

som en symbol för kvinnoförtryck måste utmanas då valet att bära slöja är individuellt. Schultz 

anser att om burkan uttrycker förtryck, borde förtrycket motarbetas och inte dess symtom.109 

Uppfattningen om slöjan som oneutral symbol medverkar till ett utanförskap av de som bär slöja. 

Den muslimska kvinnan görs till offer för en outvecklad kultur och anses behöva ”räddas” av det 

jämnställda Västvärlden, i detta fall Sverige. Föreställningen av ett homogent samhälle bidrar till att 

begrepp som ”de andra” består och resulterar i att lika rättigheter och möjligheter omöjliggörs. 

Människor som ”kastas” mellan olika identiteter möter således fler hinder än andra. Inom 

postkolonial feminism talas det om dubbel kolonisering vilket syftar på kolonisatörernas, de 

koloniserade och befrielserörelsernas skapande och återupprättande av könsmaktsordningar. 

Kolonialism och icke kolonialism kan således underordna kvinnor och det är detta som uppstår när 

ett förtryck försöker ”lösas upp” av ytterligare ett förtryck menar Schultz.110 Karlsson Minganti 

kallar denna situation för ”dubbelt förtryck”. Avsteg från den muslimska tron gör de muslimska 

kvinnorna till ”avvikare” i den egna gruppen, medan avsteg från majoritetssamhället gör dem till 

”de andra”, ”de förtryckta muslimska kvinnorna”.111 Om slöjan utgör ett förtryck stärks inte dessa 

kvinnor av att de ännu en gång blir förtryckta, de hjälps av strategier som fokuserar på det aktuella 

107 Schultz Mårten, Svenska dagbladet, Burkaförbud lika illa som plikt, 2010-07-22
108 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 200-204
109 Ibid. s 211-212
110 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 2007, s 10-14
111 Ibid. s 13
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förtrycket och inte på klädesplagget som ibland representerar detta förtryck.

  

RELIGIÖS TILLHÖRIGHET OCH HOTET MOT DEN SVENSKA 

DEMOKRATIN

Könsrelationers och postkoloniala maktordningars samverkan kommer till uttryck när majoriteten 

definierar den muslimska slöjbärande kvinnan (minoritetens), ”specifika förtryck”. Den muslimska 

kvinnans rösträtt reduceras och slöjan framställs som oförenlig med den västerländska kulturen.       

Samhörigheten bevaras genom likhet

Adonis menar att muslimer i Sverige borde praktisera sin tro bakom stängda dörrar.

(P1) Den första princip som invandrade muslimer borde respektera – och särskilt de som vunnit 
medborgarskap i sin nya hemländer – är att dra en gräns mellan den offentliga och den privata sfären.
(φ P1) Muslimer som insisterar på slöjan måste veta att själva deras påstridighet betyder att de inte 
respekterar deras känslor som de nu delar fosterland med, att de inte vill dela deras värden, att de utmanar 
själva grunden för deras samhällsliv, hånler mot lagar som deras nya landsmän länge kämpat för och 
förkastar den demokratiska ordningen i det land som tagit emot dem och gett dem arbete och frihet.  
(P1P1) Att demonstrera religiös tillhörighet på […] (offentliga) platser är att våldföra sig på deras själva 
mening och ändamål.
(φ P1P1) Det är att förgripa sig på idén om gemensam tillhörighet.
(φ  P1P1) Det är ett symboliskt uttryck för viljan till separatism.
(φ P1P1)  […] (Det är att vägra) integreras.

(P2) Det är egendomligt och obegripligt att en del muslimer som lever i västerlandet idag framhärdar i att 
klä sig (i) särskiljande symboler.
(P1P2) […] De religösa tolkningar som leder till att muslimska kvinnor som lever i sekulära samhällen 
[…] skall beslöjas, röjer en mentalitet som inte kommer att nöja sig med att beslöja kvinnan. 
(φ P1P2) (De) önskar att beslöja Människan, samhället, livet som sådant. Och förnuftet.112 

Adonis anser att invandrade muslimer måste respektera Sveriges lagar och demokrati. Adonis 

menar att de som står bakom slöjan representerar en grupp som vägrar att integreras och således vill 

leva separat och inte gemensamt med den övriga befolkningen. De delar inte 

majoritetsbefolkningens värden och förgriper sig på offentlighetens syfte, genom att demonstrera 

religiös tillhörighet genom särskiljande religiösa symboler. Adonis konstruerar här ”de andra” 

genom att peka på Sverige och invandrade muslimer som skilda väsen. Västvärlden framställs som 

modernt, demokratiskt och rationellt  och ”invandraren” som ett problem som måste lösas genom 

den ”oproblematiserade svenskheten”. Adonis menar att de som integrerar, skiljer sig mot de bosatta 

112 Adonis, Dagens nyheter, Slöjan skadar islam, 2003-08-05
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och att denna skillnad kräver insatser. För att ”förhindra” förtryck krävs försvenskning, vilket bidrar 

till svenskhetens betydelsefullhet.113  Adonis problematiserar så till vida inte den ”osynliga 

västerländska normen”.114 Adonis marginaliserar invandrade muslimer och ger uttryck för att de 

behöver utsättas för ”samhällsfostrande åtgärder” eftersom de inte tillhör normen utan tillhör ”fel” 

religion, etnicitet och så vidare.115 Slöjan representerar således en skillnad som enligt Adonis är 

omöjlig att integrera i den svenska kulturen, i alla fall i den svenska offentligheten. Adonis 

påståenden visar en bild av slöjan som symbol för skillnad, omodernitet, religion och ojämlikhet i 

en modern, sekulariserad, jämlik och demokratisk nation. Den muslimska befolkningen utgör så till 

vida ett hot mot den svenska integriteten och harmonin.116 I Karlsson Mingantis avhandling menar 

dock de slöjbärande kvinnorna att islam är en möjlig komponent i svensk demokrati117, till trots 

associeras slöjan med kvinnoförtryck och framställs som en identitetsmarkering mot Västvärlden.118 

Damon Nofar anser likt Adonis att religion är något privat. 
(P1) […] Religionsfriheten missbrukas när den går ut över andra människor. 
(P1P1) Friheten innebär inte bara att alla ska få ha sin egen tro, den innebär också att samhället ska vara 
fritt från religion.
(P1P1P1) Den innebär att alla som bor (i Sverige), invandrare eller inte, ska följa svenska samhällets 
normer.

(P2) (Den som räknas som muslim, är) en person som med gott hjärta försöker följa islams normer men 
som anpassat sig till samhället och med sunt förnuft tagit starkt avstånd rån sådant som anses föråldrat i 
Koranen.
(P1P2) (Vissa muslimska kvinnor) känner sig förtryckta i ett sekulariserat land som Sverige, (de borde 
flytta till ett land där alla kvinnor bär burka som Saudiarabien).

(P3) […] En minoritet […] muslimer (kan inte) ställa krav på ett helt (”icke-religiöst”) samhälle att 
anpassa sig efter deras starka tro.
(P1P3) (Att ändra på Sverige, kränker den svenska befolkningens integritet.)
(P1P1P3) En utveckling i den riktningen kommer endast att öka segregationen. 
(φ P1P1P3) Den kommer öka fördomarna mot muslimerna och deras krav.
(P2P1P3) […] (Vissa muslimer) måste förstå att en del av deras gamla normer från hemlandet inte går 
ihop med västvärldens och Sveriges.119

Nofar menar att det går att vara en god muslim men för att vara detta måste anpassning ske till det 

svenska samhället och dess svenska normer. Nofars argument visar på den särarts- och 

113 Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska., 2005, s 12-13
114 Thomsson, Heléne, ”Feministiskt integrationsarbete – eller vem ska definiera vems behov? i Maktens (o)lika  

förklädnader – Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, 2005, s 86-87  
115 Ibid. s 18
116 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 9-10, 40, 78-80
117 Karlsson Minganti, Pia, Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det  

samtida Sverige,  2007, s 12
118 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 200-204
119 Nofar Damon, Newsmill, Sverige bär slöja, Om islam i Sverige, 2009-07-14
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likhetsproblematik Minh-ha diskuterar. Olikheten betraktas som ofullständig vilket bidrar till en 

uppdelning mellan människor, Västvärlden kontra Orienten/Tredje världen. Tredje världens olikhet 

ses dock också som någonting positivt och någonting som behövs höras om, så länge ”de andra” 

inte överskrider Västvärldens tilldelade gränser. Det kräver oftast ett dubbelspel från de 

underordnades sida (muslimernas), olik men på västerländska premisser, vilket visar den 

västerländska kulturens hegemoni och dess dualistiska tankesystem.120 Nofar resonemang synliggör 

således de inneslutande och uteslutande processerna som det vita, manliga, hegemoniska samhället 

innefattas av.121

Sverige är en utopi och invandrade muslimer måste utvecklas fortsätter Norfar.
(P1) När man flyr från något så vill man bort från det. Därför […] (är det oförståeligt) hur vissa 
invandrare som kommer till västvärlden (och) sedan vill tillämpa det de flydde ifrån här.
(P1P1) I princip så betyder det att Sverige får ”utvecklas” till det land som invandrarna ursprungligen 
flydde ifrån. 
(P2P1) De tvingar samhället att anpassa sig efter deras normer istället för att själv(a) integreras.

(P2) (Vissa) kommer till ett demokratiskt samhälle med priviligier som gratis utbildning, (men utnyttjar 
det inte).
(P1P2) (Vissa) flyr från diktatur och misär till ett demokratiskt samhälle (men vägrar) utvecklas som 
människa.
(P2P2) (Det är svårt att) förstå hur dessa människor tänker. 
(P3P2) Det är verkligen sorgligt […] för barnen som tyvärr inte får denna otroliga möjligheter till ett fritt 
liv, ett liv med valmöjligheter, ett liv där du själv bestämmer vad du vill åstadkomma. 
(P4P2) Se exempelvis barnen i Rosengård, Malmö; inga ambitioner eller framtidsplaner som lever efter 
gatans regler. En fritidsgård med diverse aktiviteter skulle kunna hjälpa de att komma bort från detta. 
Istället har Malmö stad nyligen bestämt att de ska bygga en ny fullskalig moské. 
(P1P4P2) […] (Vissa muslimer) måste förstå att en del av deras gamla normer från hemlandet inte går 
ihop med västvärldens och Sveriges.

(P3) […] Respekt (åt) moderna och västvänliga muslimer […].
(P1P3) […] Acceptera (inte) den utveckling de trångsynta muslimerna banar väg för.
(P2P3) […] (Det är inte) Sverige eller den svenska befolkningen som bör utvecklas.
(P3P3) […] (Det är) på tiden för islam och vissa muslimer att utvecklas.122

Nofar fortsätter att diskutera islam som outvecklad religion och muslimerna som underlägsna 

det moderna och överlägsna svenska samhället. Nofar förstår inte hur muslimer som flyttar 

ifrån ett hemskt land till ett demokratiskt Sverige kan ställa krav. De los Reyes menar att 

hegemonin ständigt skapas, omskapas och problematiseras i form utav ”processer av 

120 Minh-ha T. Trinh, ”Olikhet: sär-skilt för kvinnor i tredje världen” i  Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 1999,  s 215-228

121 Laskar, Pia, de los Reyes, Paulina & Gröndahl, Satu, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den  
feministiska debatten, 2007. s 13-14

122 Nofar Damon, Newsmill, Sverige bär slöja, Om islam i Sverige, 2009-07-14
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dominans och motstånd”.123 Makthavare styr över värderingar och förhållningssätt och den 

hegemoniska dominanta kulturen/ledande gruppen försöker påverka ”de andra” att omedvetet 

adoptera deras normer.124 Det intersektionella perspektivet belyser de värderingsprinciper som 

finns i samhället, de som blir synliga först någon bryter mot dem. Nofar utesluter i sin 

argumentation för ett lagförbud mot heltäckande slöja avvikelser och kategoriserar 

befolkningen i ”vi och dom”. Det västerländska sättet att tänka i dikotomier blir tydligt. 

”Svenskarna” privilegieras på bekostnad av ”de andra” och ojämlikhet legitimeras således 

genom det essentiella synsättet. De uteslutna förväntas ansluta till den dominerande kulturen 

och dess förutsättningar, för att kunna hävda sig.125 Likt Scott menar exponerar ”attacken” 

mot slöjan den universalism som baseras på ”svenskhetens homogenitet” och olikheten som 

icke-accepterande. Sveriges integritet och samhörighet bevaras enligt Nofar genom likhet 

enligt de svenska normerna. Att förbjuda slöjan skulle då visa den svenska ”civilisationens” 

överlägsenheten och ”de andras” underlägsenhet.126 Slöjan blir en ”projektionsduk” för det 

främmande i och hotande mot det svenska samhället. Muslimer framställs som ”de farliga 

andra”, som en homogen grupp och Sverige ses i sin tur som ett och odelbart, universalt land. 

Nofar menar att slöjan blir en symbol för muslimers prioritet av gruppidentiteten framför en 

tillhörighet i det svenska samhället, vad Scott kallar kommunitarism. Nofar anser att flera 

kulturer att inte kan samexistera och att den dubbla identiteten svensk-muslim inte är möjlig i 

teorin.127

Jesús Alcalá menar att argumenten för heltäckande slöjor inte håller. 

(P1) (Lagförbudet mot heltäckande slöja handlar om) [...] att motverka sedvänjor som avpersonifierar 
människor och hindrar oss att möta varandra som enskilda individer. Öppet. Ansikte mot ansikte.
(P1P1) Om vi inte kan möta den andres ansikte, är det inte längre en allmän plats.

(P2) Niqab och burka är ett påbud endast inom den mest fundamentalistiska tolkningen av islam. 
(P1P2) Att vara emot förbud av burkan med hänvisning till hotande islamofobi, […] (är) att bana väg för 
fördomen att islam i sig skulle vara extrem och fundamentalistisk. 
(φ P1P2) Om problemet är så försumbart litet, […] är det svårt att förstå på vilket sätt ett förbud skulle 
spä på islamofobin.128

123 de los Reyes, Paulina, Rosengård är min Shantila! - hegemoniska berättelser och gränsöverskridande erfarenheter , 
Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den feministiska debatten, 2007, s 101-103

124 Ibid. s 102-111
125 Rosenberg, Tiina, Är alla marginaliseringar likvärdiga?, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i  

den feministiska debatten, 2007, s 86-96
126 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010
127 Ibid. s 9 – 10 
128 Alcalá Jesús, Svenska dagbladet, Med täckta ansikten kan vi inte mötas, 2010-08-29
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Alcalá anser att niqab och burka är ett påfund av fundamentalister inom islam och menar att ett 

slöjförbud således inte skulle spä på islamofobin eftersom fundamentalisterna utgör en sådan liten 

del av islam. Dock får minoritetsgrupper representera en hel religion, och muslimer tilldelas så till 

vida en fast kultur, vilket slöjan gestaltar. Trots att Alcalá menar att niqab och burka är ett 

fundamentalistiskt påfund förespråkar han motsägelsefullt ett allmänt slöjförbud. Fenomenet 

patriarkat framställs då endast finnas inom islam och alla kvinnor som bär slöja av olika 

anledningar förbises.129 Den muslimska kvinnan blir således sedd som en förrädare av 

kvinnokampen, uppmålad som symbol för terrorism och anklagad avståndstagare av 

majoritetssamhällets rådande politiska och sociala idéer och traditioner. Den slöjbärande kvinnan 

kan endast bli en del av majoriteten om hon tar av sig slöjan och utövar religion i den privata sfären, 

först då blir kvinnan opartisk och neutral istället för partisk och synligt religiös. Partisk och synligt 

religiös är enligt Alcalá fundamentalistiskt.130  

(Av)slöjad på arbetsmarknaden

Mayram Yazdanfar anser att slöjan förhindrar muslimska kvinnors plats på arbetsmarknaden.

(C1) Det är svårt för kvinnor att fullt ut delta i arbetslivet med heltäckande slöja. 
(P1C1) Anledningen är att klädesplagget från början inte är anpassat för en kvinna som lever ett aktivt liv 
i offentligheten.
(P2C1) Utifrån ett arbetsgivarperspektiv […] (är det) svårt att se att exempelvis en förskolelärare med 
heltäckande slöja ska kunna fungera i en arbetsgrupp. 
(P1P2C1) Arbetsgivaren måste då) diskriminera manliga sökande till andra tjänster på samma förskola för 
att hon inte vill arbeta i nära relation till män [...] (och) se till att inga pappor kommer ensamma till 
utvecklingssamtalen med läraren.
(P3C1) […] Det finns mycket kompetens bland kvinnor med heltäckande slöja, men […] man gör ett 
ställningstagande mot deltagande i stora delar av arbetslivet när man väljer den heltäckande slöjan. 
(P4C1) Vill man delta i arbetslivet på samma villkor som män får man förmodligen räkna med att lämna 
den heltäckande slöjan hemma.

(C2) Plagget är frukten av en syn där kvinnans plats är den privata sfären och mannens den offentliga.
(P1C2) Om kvinnan ska kunna komma ut i offentligheten måste hennes kropp skyddas från den okände 
mannens lystna blick.
(φ P1C2) Med den täckta slöjan kommer […] ett synsätt om att kvinnan ska isoleras från kontakt med 
företrädelsevis män utanför familjen.
(P2C2) Generationer av systrar lever i stater där de av normen eller lagstiftningen tvingas att använda den 
heltäckande slöjan och därmed räknas som andra gradens medborgare. 
(P1P2C2) Även i Sverige förekommer det att kvinnor bär heltäckande slöja mot sin vilja och förmodligen 
lever i isolering.

129 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010. s 11
130 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 200-204
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(P1P1P2C2) Det blir svårt att bryta den isoleringen om hon också har stora svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden.131 

Slöjan isolerar kvinnan, den hindrar ett utkommande på arbetsmarknaden och den hindrar 

mänsklig kommunikation menar Yazdanfar. Att ta av sig slöjan blir således en ”räddning” från 

den utestängning och det förtryck, slöjan innebär. Slöjan är oförenlig med den svenska 

kulturen, att bära slöja innebär att kvinnan intar ställning mot ett deltagande i arbetslivet och 

således även i den svenska gemenskapen. Yazdanfar anser att slöjbärande kvinnor måste ta av 

sig slöjan för att kunna ”tävla” mot män och deltaga i arbetslivet. De slöjbärande kvinnorna 

måste anpassa sig efter de svenska normerna. Yazdanfar (o)synliggör och problematiserar inte 

de inneslutande och uteslutande processerna som det vita, manliga, hegemoniska, svenska 

samhället innefattas av.132 De slöjbärande kvinnorna förväntas istället adoptera den 

dominanta, hegemoniska kulturens värderingar och förhållningssätt.133  De rådande 

maktförhållandena bidrar till att dominansgrupperna består och de ”avvikande” fortsätter att 

vara förtryckta.134 Ojämställdhet appliceras på muslimska seder, inte svenska. Sveriges 

genussystem framställs som ” naturligt” och det muslimska som fientligt mot den 

västerländska jämställdhetssträvan. Patriarkatet framställs endast finnas inom islam men 

Yazdanfars argument visar också en ”osynlig” svensk patriarkal ordning då, kvinnans chans 

till ett arbetsliv, vilar på hur hon anpassar sig efter den manliga dominansen.135  Sveriges 

maktstrukturer ifrågasätts ej och slöjan framställs således som ett problem som måste 

motarbetas. Österlandet relateras till egenskaper som omodernt, kvinnligt, irrationellt och 

Västvärlden som modernt, demokratiskt, rationellt, manligt och så vidare.136 Dessa 

distinktioner gör en privilegierad grupp (i detta fall Västvärlden) till norm och referenspunkt. 

Yazdanfars påståenden avslöjar dock ett universalistiskt tänkande kring ”Orientens” 

underordnande situation.137 Diskursen om Orienten omskapas och skapas i offentligenheten 
131 Yazdanfar Maryam, Svt-debatt, Rätt att muslimska kvinnor tvingas välja mellan arbete och slöja, 2010-10-06
132 Laskar, Pia, de los Reyes, Paulina & Gröndahl, Satu, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den  

feministiska debatten, 2007. s 13-14
133  de los Reyes, Paulina, Rosengård är min Shantila! - hegemoniska berättelser och gränsöverskridande erfarenheter , 

Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den feministiska debatten, 2007, s 102-111
134 Rosenberg, Tiina, Är alla marginaliseringar likvärdiga?, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i  

den feministiska debatten, 2007, s 86-96
135 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010. s 11
136 Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria , Thörn Håkan (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala  

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället., 1999, s 20-21. Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska,  
2005, s 9

137 Mohanty Talpade, Chandra, ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs” i 
Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 1999, s 195-
210
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och belyser de maktrelationer och förtryck som existerar i samhället.138 Ett exempel är 

skapandet av ”vi och dem”. Slöjbärande kvinnor och svenska män.139 

Förbud förhindrar den slöjbärande kvinnans frigörelse påstår Yvonne Ruwaida.

(C1) […] Niqaben (kan vara) ett sätt (för kvinnorna) att skaffa sig makt över sina egna liv.
(P1C1) Genom att bära plagget ges de möjligheten att röra sig fritt, utbilda sig och skaffa sig ett yrke.
(P1P1C1) Den ekonomiska friheten som kommer av arbete ger självförtroende och status.
(P2P1P1C1) Med ekonomisk frihet, yrkesmässig status och gott självförtroende som grund vågar de 
sedan ta av sig niqaben.
(P2C1) Ett förbud mot niqaben på svenska universitet tillåter inte dessa kvinnor denna frigörelse. 

(C2) Allas rätt till självbestämmande och utbildning ska alltid prioriteras före reaktionen att förbjuda det 
som känns okänt och obehagligt.
(P1C2) […] En stor del av vår utbildning sker även på distans, eller riktar sig till dem som är synskadade 
eller har annan funktionsnedsättning. 
(P1P1C2) Det finns många bra exempel på högkvalitativ och interaktiv utbildning som inte bygger på 
dialog ansikte mot ansikte.
(P2P1P1C2 ) […] (Det) är väldigt få förskolelärare som bär niqab[...] då de är tillsammans med barnen.
(P1P2P1P1C2) De tar enkelt och smidigt på sig plagget i samband med att barnen blir upphämtade av 
deras pappa, eller då de rör sig bland andra vuxna. Deras smidighet bygger på förståelsen att en lärare 
med niqab kanske inte bör söka sig till en förskola där det arbetar män.
(P2C2) […] (Kvinnor med niqab är öppna) […] för dialog.
(P1P2C2) […] Dessa kvinnor (har) tillsammans med sina rektorer, lärare, kolleger och arbetsgivare 
samarbetat och genom dialog fått det att fungera.
(P1P1P2C2) Låt dialogen mellan kvinnorna och deras rektorer, lärare, kolleger eller arbetsgivare lösa 
varje enskilt fall.
(φ P1P1P2C2) Det är en tradition av dialog och förståelse som Sverige har fört länge.

(C3) Det går inte att försvara jämställdheten genom att förvägra kvinnor utbildning och jobb.

(C4) Acceptera inte de strukturer som förtrycker vissa kvinnor i Sverige.
(P1C4) Acceptera inte att dessa kvinnor förhindras utbildning.

(C5) Våra mänskliga rättigheter måste alltid gå först i de politiska besluten.140

Ruwaida menar till skillnad från Yazdanfar att slöjan bidrar till den slöjbärande kvinnans frihet 

genom att den ger henne chans att komma ut i arbetslivet och röra sig fritt i samhället. Slöjan bidrar 

således till att den muslimska kvinnan kan ta makt över sitt eget liv. Att införa ett förbud skulle 

hindra henne att göra det. Ruwaida menar att de slöjbärande kvinnorna genom dialog med 

exempelvis sina arbetsgivare kan komma fram till en lösning i varje enskilt fall. Att vägra kvinnor 

utbildning och arbete är inte försvarbart. Ruwaida menar likt Roald, att det är majoritetssamhällets 

rasism och motsägelse som bidrar till den muslimska kvinnans beroendeförhållande till den 

muslimska mannen. Genom att diskriminera de slöjbärande kvinnorna förhindras de att nå 
138 Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska., 2005, s 12, 17
139 Ibid. s 11
140 Ruwaida Yvonne, Svenska dagbladet, Förbud löser inga problem, 2010-08-06
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ekonomiskt oberoende och självständighet.141 Den ensidiga bilden av slöjan som symbol för 

kvinnoförtryck bör ifrågasättas.142 När samhället utgörs av ett socialt system, påverkat av koloniala 

föreställningar så kommer kvinnor, icke vita och icke kristna aldrig att ha samma möjligheter som 

de överordnade. Då kommer heller inte tron om att ett homogent samhälle finns eller begrepp som 

”de andra” försvinna, vilket medför ett omöjliggörande av lika rättigheter och möjligheter.143 

Lahdenperä anser att den interkulturella kompetensen är ett verktyg för kommunikation och 

accepterandet av skilda tolkningar av kulturer, inklusive den egna. Den interkulturella kompetensen 

handlar om att ifrågasätta den etnocentrism och respektera den mångfald som finns i det svenska 

samhället.144 Ruwaida vill värna om de mänskliga rättigheterna.

ÖPPET SAMHÄLLE OCH MEDMÄNSKLIGHET

Utmaning

Bland bilderna av slöjan som symbol för förtryck finns det även artiklar som utifrån andra 

synvinklar utmanar och argumenterar för- och emot ett lagförbud mot heltäckande slöja.  

En lag mot heltäckande slöja slår mot de svaga menar Gina Gustavsson. 
(C1) Det täckta ansiktet utmanar det öppna samhället.

(C2) Vi måste sträva mot en plats utanför vår egen individualitet. Först då är mötet meningsfullt.
Det finns alltså viktiga liberala ideal utöver självuttryck och självförverkligande. […] Viktigast bland […] 
bortglömda dygder är ödmjukhet och ansträngning, som tillsammans förmår oss att se förbi våra 
medmänniskors yttre attribut. Även dem vi tycker beter sig mest obegripligt måste vi försöka förstå. 

(C3) […] (Den så kallade) kravliberalismen […] (är) i själva verket latliberalism som inte kräver den 
minsta ansträngning av oss, den obeslöjade majoriteten.
(C1C3) […] Ett slöjförbud skulle slå mot redan svaga grupper.
(C2C3) Felet med förbudsförespråkarnas liberalism är inte att den är för hård, utan att den kräver för lite.
(φ C2C3) Den tycks vila på en slentrianromantisk tonårsposition som likställer möten med uttryck av 
spontana känslor.
(P1C2C3) […] Möten handlar […] om att lyssna och resonera, på vuxnas vis.
(P2C2C3) […] (Både) Björklunds populistiska liberalism […] (och) dess raka motsats: erkännandets 
politik […] reducerar individer till symbolbärare, till representanter för sin grupp. 
(φ P2C2C3) Båda fokuserar på fasaden och glömmer att mänskligheten sitter innanför.
(C4) […] (Genom) den banala idén att vi måste se varandras ansikte […] förkrymps det respektfulla 
mötet mellan gelikar […] (och) underskatta(s) svårigheterna med att upprätthålla ett i sanning öppet 
samhälle.145  

141 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 200-204
142 Ibid. s 211-212
143 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 2007, s 10-14
144 Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 18-19
145 Gustavsson Gina, Svenska dagbladet, Att stirra sig blind på ansikten, 2010-09-10
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Istället för att distansera sig och se kulturer som homogena menar Gustavsson att vi borde se alla 

människor som delar av en gemenskap. Istället för att göra en grupp exempelvis Västvärlden till den 

privilegierade med risk att se Sverige som ett rasialiserat land där gränsdragningar och 

utseendestereotyper ger sig uttryck i görandet av skillnader mellan ”svenskt” och ”icke svenskt” bör 

begrepp som ”vi och dem” och dess innebörd ifrågasättas.146 Den rådande hegemonin behöver 

utmanas och varje individ måste mötas med respekt och med en öppenhet för ”nya” kulturer och 

utmaningar av den egna kulturen.147

Kvinnokroppen görs till ett slagfält menar Patricia Lorenzoni.

(C1) […] Slöjan – heltäckande eller huvudduk – (har) i väst blivit symbol i en kamp som handlar om 
mycket mer än ett klädesplagg.
(P1C1) Den beslöjade kvinnan framstår både som hjälplöst offer och som ett personifierande diffust hot.
(P1P1C1) Bilden av den beslöjade är ett generellt (nationellt) problem, eller rentav ett generellt 
(nationellt) hot.

(C2) En lag mot heltäckande slöja skulle bara stärka den islamofobiska hotbilden och bekräfta den logik 
som gör kvinnokroppen till slagfält.
(P1C2) Lagstiftning bortser från varje specifika situations omständigheter.
(P2C2) Objektet för lagstiftningsivern berövas röst. 

(C3) Att jämföra slöjbruket med Ku Klux Klan, barngifte eller könsstympning, där lag och rättspraxis 
frånkänner personens samtycke juridiskt värde, ogiltigförklarar på förhand den beslöjade kvinnans röst.
(φ C3) Som enbart ett offer är hennes egna motiv irrelevanta.
(P1C3) Genom att att tysta bekämpas inte diskriminering.

(C4) Det behövs reflektion över de fördomar som möter kvinnor med huvudduk eller slöja […].148

Maktrelationer mellan könen diskuteras utifrån de västerländska kvinnornas erfarenheter medan ”de 

andra kvinnorna” (de slöjbärande kvinnorna) framställs som utsatta för ett specifikt förtryck som 

kräver specifika insatser.149 Ett av argumenten mot slöja brukar vara att ju fler kvinnor som bär 

plagget, desto större universell sexuell segregation och kontroll av kvinnor. Sexuell kontroll av 

kvinnor ses ett utbrett fenomen sprunget ur en islamistisk tro. Slöjan jämförs med brott mot de 

grundläggande mänskliga rättigheterna så som prostitution och könsstympning vilket målar upp en 

146 Catomeris, Chritian ”Svartmustiga bandittyper – svenskarna och det mörka håret” i Orientalism på svenska, 2005, s 
50-51

147 Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 18-19
148 Lorenzoni Patricia, Svenska dagbladet, Kvinnokroppen görs till slagfält, 2010-09-02.
149 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  

det postkoloniala Sverige, 2005, s 308-309
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generell bild av slöjan, som dessutom ges en homogen betydelse. Mohanty anser att symboliken i 

bruket av slöja kan vara likartad runt om i världen men att valet av bruket är av individuell 

betydelse. En inställning, analys av exempelvis slöjan som specifik och differentierad skulle enligt 

Mohanty skapa effektiva politiska strategier.150 Likaså menar Lorenzoni att istället för beröva den 

slöjbärande kvinnan röst och se slöjan som ett hot, bör det reflekteras kring de fördomar som möter 

dessa kvinnor och dessa klädesplagg.   

Qaisar Mahmood påpekar att ”vi måste värna om Sveriges mångfald”. 

(C1) Vi behöver värna om Sverige som ett demokratiskt land där det finns utrymme för mångfald av 
livsstilar och livsideal. Vi behöver lära oss att det finns många olika sätt att vara på.

(C2) I vårt mångfaldssamhälle får vi nog lära oss att leva med att individer inte alltid gör de val som vi 
själva anser är de rätta och moraliskt riktiga.
(P1C2) Vi kan inte stämpla alla uttryck som känns främmande för oss uttryck för en chimär viljeyttring. 
151

Enligt Mahmood är ett interkulturellt synsätt viktigt för att upprätthålla mångfalden. Idag framställs 

de muslimska befolkningsgrupperna som ”ett hot mot den nationella integriteten och harmonin”.152 

För dem som stödjer ett eventuellt svenskt lagförbud mot heltäckande slöja, är slöjan en symbol för 

skillnad, omodernitet, religion och ojämlikhet i ett Sverige som anses odelbart, modernt 

sekulariserat, jämlikt och demokratiskt. Slöjlagar har dock bidragit till att ”strukturella 

ojämställdhetsklyftor” inom ”religiös muslimsk lagstifning” består.153 En mångkulturell situation 

resulterar inte automatiskt i interkulturell kommunikation. Interkulturell kommunikation måste läras 

in. För att komma bort från det monokulturella synsättet, där den egna kulturen ses som den ”rätta” 

krävs kunskapen om och accepterande av personers skilda kulturer, tolkningar och värderingar. För 

individen och medborgaren handlar det om att lära sig leva med mångfalden genom att se hur 

sociala ojämlikheter, rasism, diskriminering och stereotyper påverkar kommunikationen och de 

sociala relationerna.154 Lahdenperä menar att den interkulturella kompetensen är ett verktyg för att 

kunna kommunicera och acceptera skilda tolkningar av kulturer, och ifrågasätta den egna. Den 

interkulturella kompetensen handlar så till vida om att ifrågasätta etnocentrism och respektera 

150 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 2007, s 49-50
151 Mahmood Qaisar, Newsmill, Burkaförbud leder bara till dubbelbestraffning av kvinnorna, Om islamismen och det 

liberala samhället, 2010-05-06
152 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 9 – 10 
153 Ibid. s 11
154 Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red.), Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, 

2006, s 6-7
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mångfald, något Mahmood menar är ett måste för att bevara den svenska demokratin.155   

Förbud löser inga problem, kvinnor bär slöja av många anledningar, skriver Yvonne Ruwaida.

(C1) Diskussionen om heltäckande slöja får inte bli svart-vit. Det finns olika anledningar till klädvalet.

(C2) Förtryckande strukturer får aldrig accepteras och ska alltid motarbetas i grunden.

(C3) Anledningarna bakom att bära niqab är lika många som kvinnorna själva.
(φ C3) […] (Det finns) kvinnor som bär niqab med stolthet och kvinnor som längtar efter att få ta av sig 
den. 

(C4) Att införa förbud är att låta rädsla för det okända segra på bekostnad av våra grundläggande 
rättigheter.

(C5) Varje människas makt över sitt eget liv lägger grunden för det fria och öppna samhället. 

(C6) […] (Ingen av de slöjbärande kvinnorna blir) behjälpta av ett förbud.
(P1C6) Ett förbud innebär i värsta fall att […] (de slöjbärande kvinnorna) tvingas välja mellan utbildning 
och självförverkligande å ena sidan, och familjen med dess sociala trygghet å andra sidan. 
(φ P1C6) För de kvinnor som bär plagget utifrån politik eller religion står valet mellan personlig 
övertygelse och samhällets krav.
(P2C6) De som vill ha ett förbud mot niqab väljer att inte se de många olika anledningar till varför 
kvinnor bär plagget.

Ruwaida menar att bärandet av slöja kan bygga på många orsaker och att den ensidiga bilden av 

slöjan måste ifrågasättas. Valet av slöja är lika mångfasetterat som individerna själva. Slöjan kan 

vara en del av kvinnans bakgrundssökande.156 Den kan även vara en markör mot det västerländska 

skönhetsidealet, den kan betraktas som ett skydd mot mäns sexuella utnyttjande och som en 

gränsdragare av den egna sexuella driften.157 Slöjan kan vara ett hjälpmedel för att underkasta sig 

”Guds vilja” men även ett sätt att känna samhörighet med andra praktiserande muslimer.158 Trots att 

valet är individuellt är det svårt att som muslimsk slöjbärande kvinna argumentera emot 

majoritetssamhällets homogena syn på slöjan som ett förtryckarinstrument, då majoriteten har 

makten att definiera.159 Förbudet mot slöja upprätthåller således diskriminering av slöjbärande 

kvinnor och tvingar dessa att ”välja” mellan antingen den personliga övertygelsen eller samhällets 

krav. 

155 Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 18-19
156 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 204
157 Ibid. s 210-211
158 Karlsson Minganti, Pia, Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det  

samtida Sverige,  2007, s 232-235, 264
159 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 202
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Liliana Komorowska anser att det inte är slöjan som skadar islam.

(C1) […] Islam (är) inte någon homogen företeelse.
(P1C1) […] (Muslimer uppvisar) olika grader av religiositet.
(φ P1C1) […] Sekularister, traditionalister, modernister och fundamentalister. 

(C2) Att kräva att kvinnor ska bära slöja bara i moskén är att inkräkta på deras integritet.

(C3)Det är inte slöjan som skadar islam.
(φ C3) Det är […] (dem) som man ser upp till, som kan formulera sig väl och göra det någorlunda 
politiskt korrekt som är farligast.
(φ C3) Inte bara för islam, utan för oss alla.

(C4) Det går alldeles utmärkt att vara en god muslim och en god svensk samtidigt.160

Tvåfaldig identitet är möjligt menar Komorowska. Istället för att se slöjan som en ”projektionsduk” 

av det främmande och hotande mot det svenska samhället, istället för att tvinga slöjbärande kvinnor 

att välja mellan två skilda kulturella meningssystem, som den egna gruppidentiteten eller 

majoritetssamhället bör den dubbla identiteten uppmuntras då den är möjlig i praktiken trots att den 

inte sägs vara det i teorin.161 Komorowska menar att det inte är de slöjbärande kvinnorna som 

skadar islam, eller det svenska samhället utan att de är dem som förtrycker människor och som 

förnekar mångfalden av människor.

160 Komorowska Ahmed Liliana, Dagens nyheter, Tre skäl för slöjan, 2003-08-09
161 Karlsson Minganti, Pia, Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det  

samtida Sverige,  2007, s 13 och Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 9-10
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

SLÖJANS SYMBOLIK

Den svenska slöjdebatten kring förbudet eller tillåtelsen att som lärare eller elev bära niqab och 

burka i skolan breder ut sig i argumentationer kring ett allmänt slöjförbud. Resonemangen grundar 

sig i vad dessa klädesplagg symboliserar och vilka som har rätten att bestämma vad de symboliserar 

och om de betecknar (kvinno-)förtryck, politisk ståndpunkt, manifesterade av religion, feministisk 

strategi eller sökandet efter en identitet. 

    De som förespråkar/står bakom ett lagförbud mot heltäckande slöja argumenterar oftast kring 

plagget som ett hinder för kommunikation eller som symbol för en föråldrad religion som bör 

utvecklas. Andra som förespråkar slöjförbud anser att ett jämställt land inte bör, eller inte kan stå 

bakom ett sådant (kvinno-)förtryck som slöjan ger uttryck för. Motståndarna i sin tur anser att ett 

lagförbud skulle gå emot människors grundläggande rättigheter, strida mot den fria viljan och den 

jämställdhetsprincip som det svenska samhället vilar på, lagförbudet skulle således vara ett förtryck 

i sig. I argumenten konstrueras Västvärldens syn på jämställdhet och de belyser Västvärldens makt 

över bestämmandet av vem som är förtryckt och inte. Kvinnan, (den muslimska) tilldelas en passiv 

och hjälplös roll. Hon måste räddas från den kultur som förtrycker henne. Den kultur som består av 

barbariska män och sätter kvinnor i våldets händer.162 Pro- och contra-argumenten (direkt mot tesen) 

som utstakats visar att den ”generella” synen kring lagförbud mot heltäckande slöja är negativ. 

Slöjan framställs dock som en symbol för förtryck, sprunget ur föreställningar om homogena och 

omoderna kulturer och religioner. Den muslimska slöjbärande kvinnan tillskrivs så till vida 

”generella” egenskaper.163 De argument som beskriver den heltäckande slöjan som symbol för 

kvinnoförtryck, stärker tesen: ”Inför förbud mot heltäckande slöja”. Genom att beskriva den 

muslimska kvinnan som fången under ett patriarkat görs hon samtidigt till offer, utan valfrihet. Det 

svenska ”jämställda” samhället, tillsammans med resten av Europa blir då  muslimernas motsats 

och den muslimska kvinnans beskyddare. Genom lagstiftning ”befrias” offret från det ”specifika 

förtryck” hon anses vara utsatt för. Slöjan, dess symbol förbjuds. I och med ett införlivande av ett 

lagförslag nekas den muslimska kvinnan tillträde till en arbetsmarknad, till ett eget valt liv, till en 

162 Fanon Frantz, ”Algeriet av-slöjat” i Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det  
mångkulturella samhället, 1999, s 103-115

163 de los Reyes Paulina, Molina Irene & Mulinari Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader – kön, klass och etnicitet i  
det postkoloniala Sverige, 2005, s 308-309
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egen röst. Ett antal artikelförfattare talar om det dubbla förtrycket, den muslimska kvinnan blir 

förtryckt genom plikt att bära slöjan och förtryckt om lagen tvingar henne att ta av sig den. Det 

intersektionella perspektivet belyser maktordningars gränser, dess samverkan och 

beroendeförhållande och åskådliggör således hur föreställningar om de slöjbärande kvinnorna 

formar och föser in dem i fastlåsta ”oföränderliga, sociala positioner”.164 I argumenten tydliggörs 

makthavarnas styre över värderingar och förhållningssätt och den hegemoniska, dominanta kulturen 

försök att påverka ”de andra” att omedvetet adoptera deras normer.165 Sveriges genussystem 

framställs som  ”naturligt” och det muslimska som ojämställt. Patriarkatet framställs således endast 

finnas inom islam.166 Den interkulturella kompetensen verkar som bortblåst så till vida om att 

ifrågasättandet av etnocentrism och respekten av mångfald är minimal.167 De flesta av 

artikelförfattarna verkar befinna sig i de etnocentriska stadierna, fram för allt stadiet försvar, då de 

istället för att acceptera personer av skilda kulturer, tolkningar och värderingar menar att ”de andra” 

implementerar sina omoderna och outvecklade kulturer på ett modernt, jämställt land. 

Västerlänningen med sina ”goda” intentioner ses som ”världens riddare” när denne rycker in och 

räddar samhället från den ”onda barbaren”. Nutida exempel på detta kan vara just bilden av den 

slöjbärande muslimska kvinnan och dennes upplevda hot mot (Väst)världen. Dessa ”goda” 

intentioner bidrar till att Västvärldens makt aldrig problematiseras eller ifrågasätts.168 Västvärlden 

blir till genom att skapa sin motsats ”Orienten”, världsordningen försvaras på så sätt och 

upprätthålls.169 Till trots finns det ett antal artikelförfattare som ifrågasätter Västvärldens bild av den 

slöjbärande kvinnan som förtryckt. De visar att den ”jämställdhetsängslan” som Scott talar bör 

appliceras på Sverige och de belyser de rasistiska metoder som används för att förbjuda slöjan.170 

Valet av slöjan framställs i argumenten som homogent men till trots visar debattens helhet att 

bärandet av slöja är mångfasetterat. Det som klargörs genom att de slöjbärande kvinnorna uteblir i 

debatten och genom debattens jargong är att det är till synes svårt att som muslimsk slöjbärande 

kvinna argumentera emot majoritetssamhällets syn på slöjan som ett förtryckarinstrument då 

majoriteten uppenbarligen har makten över att definiera vad som är ”rätt och riktigt”.171 Istället för 

164 Laskar, Pia, de los Reyes, Paulina & Gröndahl, Satu, Framtidens feminismer: intersektionella interventioner i den  
feministiska debatten, 2007.

165 Ibid. s 102-111
166 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 11
167 Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 18-19
168 Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska., 2005, s 12-13
169 Ibid. s 9
170 Scott, Joan Wallach, Slöjans politik, 2010, s 11
171 Roald Anne Sofie, ”Slaget om slöjan” i Muslim i Sverige, 2003, s 202
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att reducera de slöjbärande kvinnornas rösträtt menar Roald att deras ”vilja att slåss och försvara det 

de tror på” skulle utveckla integrationsarbetet i Sverige och inte förhindra det.172 Roalds önskan är 

långt ifrån uppfylld, det krävs först och främst en vilja från majoriteten att utveckla sin 

interkulturella medvetenhet och kompetens för att sedan kunna motverka de stereotyper, den rasism 

och diskriminering som bidrar till sociala ojämlikheter.173 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING

Under skrivandets gång, har tankar kring vidare forskning väckts. Under mitt sökande efter 

passande material fann jag brist på slöjbärande kvinnors åsikter och tankar kring ett eventuell 

svenskt slöjförbud och dess biverkningar. 

Mycket material finns att tillgå, skrivna av muslimer och icke-muslimer men inget som 

egentligen får mig att bortse från den ”homogenitet” som vilar över det. Muslimska slöjbärande 

kvinnor höjer sina röster men allt som oftast på ”svenska premisser”, vilket gör argumentationerna, 

för och emot ett svenskt slöjförbud, tämligen förutsägbara. En forskning baserad på ”oredigerade” 

livberättelser, skrivna av slöjbärande kvinnor i Sverige är något jag ser fram emot att läsa. 

SLUTORD

För att återkomma till frågan jag ställde mig i förordet; Går det att nå konsensus kring slöjans 

symbolik? 

Min analys av dessa argument kan inte inte stå för en generell bild av människor uppfattning om 

slöjans symbolik, dock kan argumenten visa på återkommande diskussioner som förs kring 

densamma. Genom att se argumenten utifrån en socialkonstruktivistiskt synvinkel (som socialt 

konstruerade och icke essentiella) synliggörs maktbärande strukturer och kategorier. Slöjan som 

symbol för en verklighet existerar inte och därför blir konsensus kring slöjan svårt, eller omöjligt att 

nå. Människors debatter om plagget är däremot med och formar dess ”verklighet”.174 

172 Ibid. s 212
173 Lahdenperä, Pirjo (red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004 s 15 och 27
174 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 1996. s 141
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BILAGOR

Nedan följer mitt uppstruktureringsschema av varje enskild artikel i sin helhet.

Mohammad Sara, Wendahl Philip - Inför förbud mot heltäckande slöjor 
(T) Inför förbud mot heltäckande slöjor

(P1) Den heltäckande slöjan är ett mobilt fängelse där kvinnan reduceras till mannens egendom – ett 
objekt.
(P1P1) I grund och botten handlar bärandet av heltäckande slöja om könsapartheid – en fixering vad att 
först separera pojkar och flickor för att sedan tydligt underordna flickorna. 
(P2P1) Att i mångkulturalismens namn stödja burkan – ett totalt osynliggörande av det ena könet – är 
inget att än könsrasism. 
(P1P2P1) Som en direkt åtgärd mot könsrasism […] (är) ett burkaförbud i Sverige och resten av Europa 
välkommet. 

(P2) Att […] försök(a) avfärda tankarna bakom ett förbud som främlingsfientlighet, [...] spelar intoleranta 
partier i händerna (och) är lika begåva(t) som att ”[...] inte vara vegetarian för det var Hitler också”.
(P1P2) Vi är besvikna på dubbelmoralen som å ena sidan erkänner heltäckande slöjan som ett 
kvinnoförtryck å andra sidan försvarar bärandet som en mänsklig rättighet. Det är svårt att båda ha kvar 
och äta kakan. Själva vägrar vi att vara toleranta mot intoleransen. 

(C1) Ett förbud inskränker religions- och yttrandefriheten för de kvinnor som väljer att bära heltäckande 
slöjor
(C1C1) […] Det finns många kvinnor som ”väljer” burkan som en följd av en långt gången hjärntvätt 

snarare än som en följd av ett fritt val.
(P1C1C1) Tror man att kvinnor ”själva väljer” att bära burkor borde man med lätthet kunna inbilla sig att 
kvinnor själva väljer att bli stenade för att visa att de ”ångrar sina synder”.175

Mahmood Qaisar - Burkaförbud leder bara till dubbelbestraffning av kvinnorna

(T) Burkaförbud är dubbelbestraffning av kvinnorna

(P1) Kvinnor som tvingas bära burka och niqab ska inte dubbelbestraffas.
(φ P1) […] Först tvingas de av sin närmaste omgivning att bära en klädsel mot sin vilja och (sedan) […] 
behandlas (de) som brottslingar av samhället för något de själva inte valt.
(C1P1) Slöjbärandet ska kriminaliseras i Sverige då det är ett uttryck för kvinnoförtryck.
(C1C1) […] (Att) komma åt de som utövar själva tvånget genom att göra slöjbärandekvinnor (till) 
lagbrytare är bortom [...] (allt) förstånd.
(P1C1C1) Ett demokratiskt samhälle ska inte skuldbelägga de kvinnor som bär burka eller niqab genom 
att stämpla dom som brottslingar.
(P2C1C1) Att göra bärandet av burka eller niqab till en brottslig handling är att skjuta budbäraren istället 
för den som bär skulden.
(P3C1C1) (Det) är omgivningens tvång som ska kriminaliseras.

(P2) Det troliga med kriminaliseringen av slöja är att de kvinnor som av olika skäl inte kan ta av sig 
slöjan kommer att stängas in allt längre in i hemmets fyra väggar.
(P1P2) De […] bör uppmuntras till att integrera med resten av samhället […] (istället för) att av samhället 
drivas till ett ytterliggare segregerat liv […].
(φ  P1P2) Vi behöver värna om Sverige som ett demokratiskt land där det finns utrymme för mångfald av 
livsstilar och livsideal. Vi behöver lära oss att det finns många olika sätt att vara på.
(P1P1P2) Samhället bör […] stödja de kvinnor som bär bur(k)a och niqab att förverkliga sina rättigheter 
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att klä sig som de vill. Oavsett om det handlar om att slänga av eller sätta på sig bruka och niqab.

(P3) [...] Ingen vuxen individ ska mot sin vilja tvingas bära ett plagg.
(P1P3) Valet av klädsel måste vara individens.
(φ P1P3) I det här fallet kvinnans val, inte mannens eller samhällets.

(P4) Många […] anser att det är möjligt att erkänna att niqab och burka är kvinnoförtryckande som att 
motsätta sig en kriminalisering av de kvinnor som bär dessa plagg.
(φ  P4) I vårt mångfaldssamhälle får vi nog lära oss att leva med att individer inte alltid gör de val som vi 
själva anser är de rätta och moraliskt riktiga.
(P1P4) Vi kan inte stämpla alla uttryck som känns främmande för oss uttryck för en chimär viljeyttring. 
176

Demirbag-Sten Dilsa - Slöjan som hinder

(T) Slöjan är ett hinder

(P1) Reflexmässigt har liberaler valt att ställa sig positiva till rätten att bära slöja, […] (men) de (är) sällan helt 
övertygade.

(P2) De (nära manliga) släktingarna äger […] kvinnans rätt att visa sig obeslöjad.
(P1P2) Syftet med slöjan är att kvinnor ska skydda sig mot mannens blickar och trakasserier. 
(P1P1P2) Ansvaret läggs på kvinnan att skydda sig mot män. 
(P1P1P1P2) Som om män vore djur.
(P2P2) På så vis blir kvinnan ett objekt.

(P3) Ett annat syfte med slöjan är att skapa könssegregerat umgänge.
(P1P3) […] Trots slöjan utsätts kvinnor ständigt för trakasserier och sexuella inviter, på gator och 
arbetsplatser, även i samhällen som Iran där den är obligatorisk.
(P2P3) I de länder där slöjan är norm och representerar den ”goda och kyska” kvinnan blir de obeslöjade 
sekunda vara.
(φ P2P3) Allmän egendom, som kanske inte ber om det men förtjänar att bli sexuellt trakasserade. 
(C1P3)Huvudduken är snarare symbol för kvinnlig frigörelse.
(C1C1P3) (Det) är lika realistiskt och trovärdigt som att frikoppla kommunismen från Sovjetunionen och 
nazismen från Hitlers Tyskland.

(P4) De som kräver rättigheten att få bära slöjan måste också ta ansvaret för de kvinnor som tvingas bära 
slöjan och acceptera det sammanhang som slöjan är en del av.
(C1P4)Vi vill markera vår religiösa tillhörighet och bli sedda som människor, inte som objekt […].
(C1C1P4) Utvecklingen har inte möjliggjorts av religiösa kollektiv. Snarare genom ett försvagande av 
dem.

(P5) Lösningen är inte att det liberala samhället förbjuder slöjor. Däremot gäller det att se dem för vad de 
är.177

Adonis - Slöjan skadar islam

(T) Slöjan skadar islam

(P1) De som insisterar på slöjan reducerar islam till yta och form. 
(φ P1) De talar om för världen att islam inte är mer än ett slagord, en simpel ritual.

176 Mahmood Qaisar, Newsmill, Burkaförbud leder bara till dubbelbestraffning av kvinnorna, Om islamismen och det 
liberala samhället, Publicerad: 2010-05-06, Uppdaterad: 2010-05-09. http://www.newsmill.se/node/21986 (Hämtad: 
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(P2) Den första princip som invandrade muslimer borde respektera – och särskilt de som vunnit 
medborgarskap i sin nya hemländer – är att dra en gräns mellan den offentliga och den privata sfären.
(φ P2) Muslimer som insisterar på slöjan måste veta att själva deras påstridighet betyder att de inte 
respekterar deras känslor som de nu delar fosterland med, att de inte vill dela deras värden, att de utmanar 
själva grunden för deras samhällsliv, hånler mot lagar som deras nya landsmän länge kämpat för och 
förkastar den demokratiska ordningen i det land som tagit emot dem och gett dem arbete och frihet. 
(P1P2) Alla religiösa praktiker utanför moskén är en kränkning av samhällets värden. 
(P2P2) Att demonstrera religiös tillhörighet på […] (offentliga) platser är att våldföra sig på deras själva 
mening och ändamål.
(φ P2P2) Det är att förgripa sig på idén om gemensam tillhörighet.
(φ  P2P2) Det är ett symboliskt uttryck för viljan till separatism.
(φ P2P2)  […] (Det är att vägra) integreras.

(P3) De som envisas med slöjtvånget utgör en minoritet av muslimer i väst, och detsamma gäller faktiskt 
för arabvärlden.
(C1P3) […] Det finns ställen i Koranen eller i hadith (rättstexterna) som påtvingar muslimska kvinnor att 
bära huvudduk. 
(C1C1P3) Detta påbud är i själva verket frukten av en omstridd tolkning. 
(P1C1C1P3) […] Den fundamentalistiska hållningen i västliga samhällen (är) direkt skadlig för de 
enskilda muslimer som lever där.
(φ P1C1C1P3) Den skadar islam, betraktad som en världs- och en människosyn. 
(P2C1C1P3) Skulle slöjan bli föremål för ett äkta demokratiskt avgörande skulle den falla utan vidare.

(P4) Det är egendomligt och obegripligt att en del muslimer som lever i västerlandet idag framhärdar i att 
klä sig (i) särskiljande symboler.
(C1P4) Muslimska kvinnor i väst […] vill bära slöja och man måste respektera deras fria vilja. 
(C1C1P4) […] De religösa tolkningar som leder till att muslimska kvinnor som lever i sekulära samhällen 
[…] skall beslöjas, röjer en mentalitet som inte kommer att nöja sig med att beslöja kvinnan. 
(φ C1C1P4) (De) önskar att beslöja Människan, samhället, livet som sådant. Och förnuftet.178 

Komorowska Ahmed Liliana - Tre skäl för slöjan

(T)Islam är inte bara en religion utan också en livsstil.

(P1) […] Islam (är) inte någon homogen företeelse.
(C1P1) […] Alla som på något sätt visar sin religiösa tillhörighet (är) rätt och slätt – fundamentalister.
(C1C1P1) […] (Muslimer uppvisar) olika grader av religiositet.
(φ C1C1P1) […] Sekularister, traditionalister, modernister och fundamentalister. 

(P2) […] (Det finns) intelligenta, välutbildade, integrerade muslimska kvinnor som själva valt att bära 
slöja [...].
(P1P2) […] Beslutet att bära slöja kan ha flera orsaker.
(P1P1P2) […] (Kvinnorna) vill visa sin religiösa tillhörighet.
(P2P1P2) […] En del unga kvinnor väljer att bära slöja […] (för) att de försöker finna en ny identitet åt 
sig. 
(φ P2P1P2) […] En mer global, religiös identitet.  
(P3P1P2) […] De (muslimska kvinnorna) vill protestera mot Västerlandets kroppsfixering.
(φ P3P1P2) Slöjan blir deras andliga asyl.

(C1P2) […] Att täcka huvudet för att visa vördnad för Gud [...] (är en islamistisk ålderdomlig sed som 
symboliserar) kvinnoförtryck. 
(C2P2) […] (Alla muslimska kvinnor är) viljelösa offer för en grym och mansdominerad religion.
(CIC2P2) […] Det finns muslimska kvinnor som bär slöja av fri vilja.
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(P1C1C2P2) […] Religionsfriheten, [...] hör till de viktigaste rättigheterna i ett demokratiskt samhälle.

(P3) Att kräva att kvinnor ska bära slöja bara i moskén är att inkräkta på deras integritet.
(C1P3) […] (Slöjan är) en religiös symbol […] (som visar) brist på respekt för majoritetsbefolkningen 
[…] (och  som förkastar den) demokratiska ordningen
(C1C1P3)Det är inte slöjan som skadar islam.
(φ C1C1P3) Det är […] (dem) som man ser upp till, som kan formulera sig väl och göra det någorlunda 
politiskt korrekt som är farligast.
(φ C1C1P3) Inte bara för islam, utan för oss alla.

(P4) Det går alldeles utmärkt att vara en god muslim och en god svensk samtidigt.179

Alcalá Jesús - Med täckta ansikten kan vi inte mötas

(T) Argumenten för heltäckande slöjor för kvinnor håller inte.

(P1) (Lagförbudet mot heltäckande slöja handlar om) [...] att motverka sedvänjor som avpersonifierar 
människor och hindrar oss att möta varandra som enskilda individer. Öppet. Ansikte mot ansikte.
(C1P1) Niqabförbudet kränker […] religionsfrihet(en) och (kvinnors) rätt till utbildning.
(C1C1P1)[…] (Niqaben inskränker lärares och elevers) frihet.
(C2C1C1P1)[…] Religionsfriheten (är inte) det viktiga, det handlar om rätten att klä sig som man vill. 
(P1C2C1C1P1)[…] Förbjud burka och niqab i skolan och på arbetsplatserna. Men inte på allmän plats.
(C1P1C2C1C1P1) Om vi inte kan möta den andres ansikte, är det inte längre en allmän plats.
(C1C1P1C2C1C1P1) […] De som bär burka eller niqab är få, (därför) bör (man) inte göra stor sak av ett 
(sällsynt fenomen) och ett förbud underblåser islamofobi.
(C1C1C1P1C2C1C1P1) Om problemet är så försumbart litet, […] är det svårt att förstå på vilket sätt ett 
förbud skulle spä på islamofobin.

(P2) Niqab och burka är ett påbud endast inom den mest fundamentalistiska tolkningen av islam. 
(P1P2) Att vara emot förbud av burkan med hänvisning till hotande islamofobi, […] (är) att bana väg för 
fördomen att islam i sig skulle vara extrem och fundamentalistisk. 

(P3) Med täckta ansikten kan vi inte mötas.180

Lorenzoni Patricia - Kvinnokroppen görs till slagfält

(T) Kvinnokroppen görs till slagfält.

(P1) […] Slöjan – heltäckande eller huvudduk – (har) i väst blivit symbol i en kamp som handlar om 
mycket mer än ett klädesplagg.

(P2P1) Den beslöjade kvinnan framstår både som hjälplöst offer och som personifierande ett diffust hot.
(C1P2P1) Den beslöjade kvinnan (är) ett hot mot den öppna offentligheten.
(C2P2P1) Bilden av den beslöjade är ett generellt (nationellt) problem, eller rentav ett generellt 
(nationellt) hot.
(C3P2P1) […] Den beslöjade kvinnan har vissa skäl att täcka sitt ansikte (och) [...] (behöver räddas) 
genom att reglera hennes klädsel. 
(C4C3P2P1)[...]En lag mot heltäckande slöja, [...] (avskaffar) [...] diskriminering av kvinnor.
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(C1C4C3P2P1) En lag mot heltäckande slöja skulle bara stärka den islamofobiska hotbilden och bekräfta 
den logik som gör kvinnokroppen till slagfält.
(P1C1C4C3P2P1) Lagstiftning bortser från varje specifika situations omständigheter.
(P2C1C4C3P2P1) Objektet för lagstiftningsivern berövas röst. 

(P2) Att jämföra slöjbruket med Ku Klux Klan, barngifte eller könsstympning, där lag och rättspraxis 
frånkänner personens samtycke juridiskt värde, ogiltigförklarar på förhand den beslöjade kvinnans röst.
(φ P2) Som enbart ett offer är hennes egna motiv irrelevanta.
(P1P2) Genom att att tysta bekämpas inte diskriminering.

(P3) Det behövs reflektion över de fördomar som möter kvinnor med huvudduk eller slöja […].181

Gustavsson Gina - Att stirra sig blind på ansikten

(T) Det täckta ansiktet utmanar det öppna samhället.

(P1) Vi måste sträva mot en plats utanför vår egen individualitet. Först då är mötet meningsfullt.
Det finns alltså viktiga liberala ideal utöver självuttryck och självförverkligande. […] Viktigast bland […] 
bortglömda dygder är ödmjukhet och ansträngning, som tillsammans förmår oss att se förbi våra 
medmänniskors yttre attribut. Även dem vi tycker beter sig mest obegripligt måste vi försöka förstå. 
P2) […] (Den så kallade) kravliberalismen […] (är) i själva verket latliberalism som inte kräver den 
minsta ansträngning av oss, den obeslöjade majoriteten.
(C1P2) Liberal demokrati [...] (handlar) om att varje individ har rätt att uttrycka sin unika identitet.
(CICIP2) […] Ett slöjförbud skulle slå mot redan svaga grupper.
(C1C1C1P2) Felet med förbudsförespråkarnas liberalism är inte att den är för hård, utan att den kräver för 
lite.
(φ C1C1C1P2) Den tycks vila på en slentrianromantisk tonårsposition som likställer möten med uttryck 
av spontana känslor.
(P1C1C1C1P2) […] Möten handlar […] om att lyssna och resonera, på vuxnas vis.
(P2C1C1C1P2) […] (Både) Björklunds populistiska liberalism […] (och) dess raka motsats: 
erkännandets politik […] reducerar individer till symbolbärare, till representanter för sin grupp. 
(φ P2C1C1C1P2) Båda fokuserar på fasaden och glömmer att mänskligheten sitter innanför.

(P3) […] (Genom) den banala idén att vi måste se varandras ansikte […] förkrymps det respektfulla mötet 
mellan gelikar […] (och) underskatta(s) svårigheterna med att upprätthålla ett i sanning öppet samhälle.182 

Alcalá, Jesús - Sexismen kommer bort i slöjdebatten

(T) Sexismen kommer bort i slöjdebatten

(P1) Att inte se slöjan som ett påbjudet förhållande mellan man och kvinna är verklighetsförfalskning.
(C1P1) Slöjan är en protest mot en könlös makt och stat
(C1C1P1) Slöjan uttrycker kvinnans plikt att inte utsättas för mannens blick, mannen må befinna sig högt 
eller lågt i samhällshiearkin. 

(P2) Alla […] brister vi i inlevelse i möten med den som är olik oss och som har andra värderingar än 
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våra egna. 
(P1P2) Om den muslimska kvinnan i Västeuropa idag tar av slöjan […]  (är det inte samhället eller den 
svenska staten som) kommer att utnyttja och straffa henne för att hon visar sin identitet och sin 
individualitet.
(P3) (Att skyla sig själv eller  bli skyld på offentliga platser på grund av det motsatta könets närvaro är en 
kränkande och könsdiskriminerande handling. Det är sexism).183

Schultz Mårten - Burkaförbud lika illa som plikt

(T) Burkaförbud lika illa som plikt

(P1)[…] (En del motiveringar för att förbjuda burka/niqab) syftar till att skymma det egentliga syftet, att burkan 
ogillas
(C1P1) […] Burkan hör inte hemma i (västerländsk)kultur.
(C1C1P1) En del motiveringar är kulturellt hållna, inte sällan av närmast rasistiskt slag.
(C1C1C1P1) […] Klädesplagg förhindra(r) identifikation och kan därför användas för att dölja användare 
som begår brott.
(C1C1C1C1P1) […] Kriminaliseringar (av detta slag) hör inte hemma i en rättsstat.

(C2) Burkan ska förbjudas för att hjälpa de kvinnor som blir förtryckta bakom slöjan.
(C1C2) Att förbjuda burka för att motverka förtryck av kvinnor är som att bekämpa kvinnomisshandel 
genom att tvinga slagna kvinnor att sminka över sina blåmärken. 
(P1C1C2) Tvingar man misshandlade kvinnor att dölja sina blåmärken så slipper omgivningen se 
resultatet av förtrycket. 
(P2C1C2) Det hjälper knappast offren.
(C3) […] Burkan håller kvinnor fångna och (därmed) förhindras (de) att ha ett socialt liv och en egen 
identitet. 
(P1C3) […] En kriminalisering av burka i de fall där burkan faktiskt är en effekt av ett förtryck (innebär) 
att lagstiftaren bidrar till ett dubbelt övergrepp.  
(φ P1C3) Först tvingas kvinnan att dölja sig och därefter bestraffas hon av samhället för att hon blivit 
förtryckt.
(P2P1C3) Ett burkaförbud hör således lika lite som burkaplikt hemma i en rättsstat. 

(P2)[…] Det (är) rimligt att lagstiftningen är lyhörd för att det i vissa fall kan förekomma ett faktiskt och 
konkret tvång bakom användandet av burka.
(P1P2)Det är redan idag förbjudet att tvinga någon att använda speciella plagg under hot om bestraffning. 
(φ P1P2) I vissa fall kan tvånget (vara av) en mer genomgripande karaktär som lagstiftningen idag inte 
ger tillräckliga verktyg för att hantera.
(P2P2) En lagstiftning som betraktar ett […]  systematiskt underordnande […] (bör se) allvaret i […] (ett) 
nedbrytande tvång mot kvinnor som förmås att klä sig på ett visst sätt.
(φ P2P2) (Det är dags att se över det svenska rättsväsendet.) 

(P3) Ogillar man burkan för att den ger uttryck för ett förtryck vilket den kan göra ibland, ibland inte – så 
bör man naturligtvis ta fram en strategi för hur man skall komma till rätta med just förtrycket, inte dess 
symtom.184
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Yazdanfar Maryam - Rätt att muslimska kvinnor tvingas välja mellan arbete och 

slöja

(T)Välj mellan slöja och arbete

(P1) […] Försvara varje kvinnas rätt att bära den heltäckande slöjan […] – försvara hennes rätt att bära 
vilket plagg hon än önskar. 

(C1P1) (Det behövs generella regler och lagstiftning mot exempelvis heltäckande slöja.)
(CICIP1) […] (Det behövs) dialog i demokratiska fora. 
(φ CICIP1) [...]Genom ett ständigt pågående offentligt samtal med så många deltagare som möjligt, 
annars kapas debatten av extremister.

(P2) Feminister ser den generella överordningen av män och den generella underordningen av kvinnor 
och vill bryta den. 
(P1P2) Det görs bland annat genom att kvinnor får möjlighet att delta i arbets- och samhällsliv på samma 
sätt som män. 
(φ P1P2) […] Det är svårt för kvinnor att göra det i heltäckande slöja.
(P2P2) Det är svårt för kvinnor att fullt ut delta i arbetslivet med heltäckande slöja. 
(P1P2P2) Anledningen är att klädesplagget från början inte är anpassat för en kvinna som lever ett aktivt 
liv i offentligheten.
(P3P2) Utifrån ett arbetsgivarperspektiv […] (är det) svårt att se att exempelvis en förskolelärare med 
heltäckande slöja ska kunna fungera i en arbetsgrupp. 
(P1P3P2) Arbetsgivaren måste då) diskriminera manliga sökande till andra tjänster på samma förskola för 
att hon inte vill arbeta i nära relation till män [...] (och) se till att inga pappor kommer ensamma till 
utvecklingssamtalen med läraren.
(P4P2) […] Det finns mycket kompetens bland kvinnor med heltäckande slöja, men […] man gör ett 
ställningstagande mot deltagande i stora delar av arbetslivet när man väljer den heltäckande slöjan. 
(P1P4P2) […] (Det) finns fortfarande vissa arbetsuppgifter kvinnan med den heltäckande slöjan kan 
arbeta med – men (det går inte) generellt att säga att hon står till arbetsmarknadens förfogande.
 (CIP1P4P2) […] Stå upp för alla kvinnors rätt att på samma villkor som män delta i arbets- och 
samhällslivet. 
(C1C1P1P4P2) Vill man delta i arbetslivet på samma villkor som män får man förmodligen räkna med att 
lämna den heltäckande slöjan hemma.

(P3) Plagget är frukten av en syn där kvinnans plats är den privata sfären och mannens den offentliga.
(P1P3) Om kvinnan ska kunna komma ut i offentligheten måste hennes kropp skyddas från den okände 
mannens lystna blick.

(φ P1P3) Med den täckta slöjan kommer […] ett synsätt om att kvinnan ska isoleras från kontakt med 
företrädelsevis män utanför familjen.
(P2P3) Generationer av systrar lever i stater där de av normen eller lagstiftningen tvingas att använda den 
heltäckande slöjan och därmed räknas som andra gradens medborgare. 
(P1P2P3) Även i Sverige förekommer det att kvinnor bär heltäckande slöja mot sin vilja och förmodligen 
lever i isolering
(P1P1P2P3) Det blir svårt att bryta den isoleringen om hon också har stora svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden. 

(P4) […] Lämna den heltäckande slöjan hemma.185
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Ruwaida Yvonne - Förbud löser inga problem

(T) Förbud löser inga problem.

(P1) Diskussionen om heltäckande slöja får inte bli svart-vit. Det finns olika anledningar till klädvalet.
(C1) Bland de kvinnor i Sverige som klär sig i niqab finns de som bär den som ett resultat av förtryck.
(C1C1) Förtryckande strukturer får aldrig accepteras och ska alltid motarbetas i grunden.
(P1C1C1) Anledningarna bakom att bära niqab är lika många som kvinnorna själva.
(φ P1C1C1) […] (Det finns) kvinnor som bär niqab med stolthet och kvinnor som längtar efter att få ta av 
sig den. 
(P2C1C1) Att införa förbud är att låta rädsla för det okända segra på bekostnad av våra grundläggande 
rättigheter.
(P3C1C1) Varje människas makt över sitt eget liv lägger grunden för det fria och öppna samhället. 

(P2) […] (Ingen av de slöjbärande kvinnorna blir) behjälpta av ett förbud.
(P1P2) Ett förbud innebär i värsta fall att […] (de slöjbärande kvinnorna) tvingas välja mellan utbildning 
och självförverkligande å ena sidan, och familjen med dess sociala trygghet å andra sidan. 
(φ P1P2) För de kvinnor som bär plagget utifrån politik eller religion står valet mellan personlig 
övertygelse och samhällets krav.
(P2P2) De som vill ha ett förbud mot niqab väljer att inte se de många olika anledningar till varför 
kvinnor bär plagget.
(C1P2P2) Plagget måste förbjudas för att frigöra kvinnan, för det går inte att kombinera med vissa yrken, 
och det hindrar kommunikationen mellan lärare och elev.
(C1C1P2P2) Istället för förståelse och dialog, och oavsett konsekvenserna för den enskilda kvinnan, så 
tillåts enkla förbud och grova generaliseringar att dominera politiken. 
(P1C1C1P2P2) Kvinnans självklara rätt till självbestämmande går genom utbildning och egenförsörjning. 
(P2P2) […] Stå inte för en politik som förespråkar användandet av niqab (och) [...] (stå inte heller) med 
dem som förespråkar ett förbud mot niqab. 

(P3) […] Niqaben (kan vara) ett sätt (för kvinnorna) att skaffa sig makt över sina egna liv.
(P1P3) Genom att bära plagget ges de möjligheten att röra sig fritt, utbilda sig och skaffa sig ett yrke.
(P1P1P3) Den ekonomiska friheten som kommer av arbete ger självförtroende och status.
(P2P1P1P3) Med ekonomisk frihet, yrkesmässig status och gott självförtroende som grund vågar de sedan 
ta av sig niqaben.
(P3P2P1P1P3) Ett förbud mot niqaben på svenska universitet tillåter inte dessa kvinnor denna frigörelse. 

(P4)Allas rätt till självbestämmande och utbildning ska alltid prioriteras före reaktionen att förbjuda det 
som känns okänt och obehagligt.
  (C1P4) Tal, syn, rörelser, ansiktsuttryck med mera ingår i den helhet genom vilken vi kommunicerar.
(C2P4) Mycket av utbildningen i Sverige sker i klassrummen, mellan lärare och elever.
(C1C2P4) […] En stor del av vår utbildning sker även på distans, eller riktar sig till dem som är 
synskadade eller har annan funktionsnedsättning. 
(P1C1C2P4) Det finns många bra exempel på högkvalitativ och interaktiv utbildning som inte bygger på 
dialog ansikte mot ansikte.

( P5) […] (Det) är väldigt få förskolelärare som bär niqab[...] då de är tillsammans med barnen.
(C1P5) […] (Förskole)pedagogen bär niqaben hela dagen i sitt arbete med barnen.
(C1C1P5) De tar enkelt och smidigt på sig plagget i samband med att barnen blir upphämtade av deras 
pappa, eller då de rör sig bland andra vuxna. Deras smidighet bygger på förståelsen att en lärare med 
niqab kanske inte bör söka sig till en förskola där det arbetar män.
(P1C1C1P5) […] (Kvinnor med niqab är öppna) […] för dialog.
(P2C1C1P5) […] Dessa kvinnor (har) tillsammans med sina rektorer, lärare, kolleger och arbetsgivare 
samarbetat och genom dialog fått det att fungera.
(P1P5) Låt dialogen mellan kvinnorna och deras rektorer, lärare, kolleger eller arbetsgivare lösa varje 
enskilt fall.



(φ P1P5) Det är en tradition av dialog och förståelse som Sverige har fört länge.

(P6) Det går inte att försvara jämställdheten genom att förvägra kvinnor utbildning och jobb.

(P7) Acceptera inte de strukturer som förtrycker vissa kvinnor i Sverige.
(P1P7) Acceptera inte att dessa kvinnor förhindras utbildning.

(P8) Våra mänskliga rättigheter måste alltid gå först i de politiska besluten.186

Nofar Damon - Sverige bär slöja

(T) […] Sverige är en utopi [...].

(P1) När man flyr från något så vill man bort från det. Därför […] (är det oförståeligt) hur vissa invandrare som 
kommer till västvärlden (och) sedan vill tillämpa det de flydde ifrån här.

(P2) Problemet med burka är inte så vanligt i Sverige, även om man kan se och läsa om det ibland. Ett 
större och än mer vanligt problem är slöjan.
(P1P2) Oro, och till viss del avsky, börjar när man ser barn som tvingas bära huvudduk i tidig ålder. 
(φ P1P2) Barn som inte förstår innebörden av huvudduken men är övertygade om att deras föräldrar vill 
deras bästa. 
(P1P1P2) Det är detta tvång eller förtryck som oroar mest.
(P2P1P1P2) Sverige är ett sekulariserat samhälle med en fantastisk religionsfrihet men vad är det för 
frihet när barnets öde bestäms redan innan det fått förmågan att bedöma saker och ting.
(P2P2P1P1P2) Problemet med denna sorts tvång är att det bildas en ond cirkel.
(P3P2P2P1P1P2) Detta ställer krav på samhället och skolorna som med tiden måste ”utvecklas” så att de 
passar de muslimska kvinnornas normer.
(P4P3P2P2P1P1P2) I princip så betyder det att Sverige får ”utvecklas” till det land som invandrarna 
ursprungligen flydde ifrån. 
(P5P4P3P2P2P1P1P2) De har tvingat samhället att anpassa sig efter deras normer istället för att själv(a) 
integreras.

(P3) Många invandrare förstår inte de möjligheter, vägar, alla dörrar som är öppna för framtiden och tar 
därmed inte vara på de chanser (Sverige har att erbjuda). 
(P1P3) Det är varje muslims ansvar att ta avstånd från allt ont som islam för med sig.
(C1P1P3) Islam för bara gott med sig.
(C1C1P1P3)Vissa skrifter inom islam är gamla och måste tas avstånd ifrån.
(P2P3) […] Slöjan anses vara frivillig att bära, […] (men det är) haram (förbjudet) att inte bära den.
(φ P2P3) Det innebär att du kan bli dömd till döden om du inte bär den i ett land som tillämpar 
sharialagarna […].
(P1P2P3) Om du som muslim ej tar avstånd från detta så accepterar du det.
(P3P3) Islam är den enda religion som aldrig reformerats, aldrig förnyats.

(P4) […] Religion är något personligt och privat.
(P1P4) Det borde hållas inom hemmet och inte behöva påverka samhället.
(φ P1P4) Då skulle man inte heller bli dömd utifrån den tro man har.

(P5) (Vissa) kommer till ett demokratiskt samhälle med priviligier som gratis utbildning, (men utnyttjar 
det inte).
(P1P5) (Vissa) flyr från diktatur och misär till ett demokratiskt samhälle (men vägrar) utvecklas som 
människa.
(P2P5) (Det är svårt att) förstå hur dessa människor tänker. 
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(P3P5) Det är verkligen sorgligt […] för barnen som tyvärr inte får denna otroliga möjligheter till ett fritt 
liv, ett liv med valmöjligheter, ett liv där du själv bestämmer vad du vill åstadkomma. 
(P4P5) Se exempelvis barnen i Rosengård, Malmö; inga ambitioner eller framtidsplaner som lever 
eftergatans regler.
En fritidsgård med diverse aktiviteter skulle kunna hjälpa de att komma bort från detta. Istället har Malmö 
stad nyligen bestämt att de ska bygga en ny fullskalig moské. 
(C1P4P5) […] Vi (ska) hålla oss till religionsfriheten och acceptera muslimernas krav.
(C1C1P4P5) […] Religionsfriheten missbrukas när den går ut över andra människor. 
(P1C1C1P4P5) Friheten innebär inte bara att alla ska få ha sin egen tro, den innebär också att samhället 
ska vara fritt från religion.
(P1P1C1C1P4P5) Den innebär att alla som bor (i Sverige), invandrare eller inte, ska följa svenska 
samhällets normer.

(P6) (Den som räknas som muslim, är) en person som med gott hjärta försöker följa islams normer men 
som anpassat sig till samhället och med sunt förnuft tagit starkt avstånd rån sådant som anses föråldrat i 
Koranen.
(P1P6) (Vissa muslimska kvinnor) känner sig förtryckta i ett sekulariserat land som Sverige, (de borde 
flytta till ett land där alla kvinnor bär burka som Saudiarabien).
(C1P1P6) ”Vi borde acceptera muslimernas dogmer och försöka anpassa oss efter de, det är ju trots allt 
deras tro”.
(C1C1P1P6) […] En minoritet […] muslimer (kan inte) ställa krav på ett helt (”icke-religiöst”) samhälle 
att anpassa sig efter deras starka tro.
(C1C1C1P1P6) (Det) bryter mot den personliga integriteten när man inte accepterar förändringar som 
kommer med vissa muslimer.
(C1C1C1C1P1P6) (Att ändra på Sverige, kränker den svenska befolkningens integritet.)
(C1C1C1C1C1P1P6) ”Sverige borde utvecklas!”
(C2C1C1C1C1P1P6) ”Det är dags för Sverige att förstå att alla inte dansar runt midsommarstången 
längre”.
(C1C2C1C1C1C1P1P6) En utveckling i den riktningen kommer endast att öka segregationen. 
(φ C1C2C1C1C1C1P1P6) Den kommer öka fördomarna mot muslimerna och deras krav.
(P1C1C2C1C1C1C1P1P6) […] (Vissa muslimer) måste förstå att en del av deras gamla normer från 
hemlandet inte går ihop med västvärldens och Sveriges.

(P7) […] Respekt (åt) moderna och västvänliga muslimer […].
(P1P7) […] Acceptera (inte) den utveckling de trångsynta muslimerna banar väg för.
(P2P7) […] (Det är inte) Sverige eller den svenska befolkningen som bör utvecklas.
(P3P7) […] (Det är) på tiden för islam och vissa muslimer att utvecklas.187
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