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1. Inledning

När det i Sverige talas om muslimska kvinnor, förekommer ett stort antal olika röster: journalister, 

politiker, debattörer av varierande slag. Gemensamt för dessa uttryck är att det ytterst sällan är hon 

som talar, den muslimska kvinnan. När det handlar om slöjor (av varierande slag) är det heller inte 

det mest förekommande att kvinnor som bär plaggen som det talas om talar eller ens anses som 

aktörer med viss relevans.1 Mina ambitioner är inte så högtravande att jag skulle vilja hävda att jag 

ger dessa kvinnor en röst genom att skriva en uppsats av det slaget jag valt att göra.2 En 

förhoppning är ändå att en avgörande del av arbetet har skett i samarbete med informanterna. 

Analyserna är dock mina liksom valet av frågor i intervjuerna, frågeställningarna och slutligen valet 

av vilket material som sammanställs.3 Trots att det är jag som innehar makten att göra valen som 

ovan nämnts, har jag velat höra informanterna tala. Därigenom har jag införskaffat större förståelse 

och kunskap om vissa av villkoren för unga muslimska kvinnor i dagens Sverige, villkor och 

upplevelser som jag annars bara hade kunnat spekulera kring alternativt fått andrahandsuppgifter 

om eller denna ständiga talan om dem, istället för med dem.4     

     Ett färskt och tydligt exempel på hur det talas om muslimska kvinnor kunde konstateras i 

samband med att en DO-dom (Diskrimineringsombudsmannen) föll mot Västerorts 

vuxengymnasium i Stockholm i början av december 2010.  Skolledningen hade gett en av sina 

elever beskedet att hon inte kunde fortsätta sin utbildning om hon samtidigt avsåg att fortsätta bära 

niqab.5 Fallet är intressant ur många synvinklar. En för uppsatsen särskilt intressant sådan uppstod 

när Stockhoms stad (som ansvarar för den DO-anmälda skolan) i samband med domen konstaterade 

att niqab utgör ett kulturellt uttryck snarare än religiöst.6 En fråga som uppstår är hur Stockholms 

stad uppnådde den angivna slutsatsen i frågan? Visar förhållningssättet tendenser att tala över 

huvuden på muslimska kvinnor? Förfarande kan uppfattas stå i kontrast med det svenska 

religionsbegreppet7 såsom professor emeritus i islamologi, Jan Hjärpe, förklarar det i en rapport 

som Skolverket sammanställt efter tidigare fall som handlat om just bärande av niqab i svenska 

skolor:

1 Se till exempel Gardell 2010: 171-186
2 Jmf Spivak 2002 
3 Jmf Kvale & Brinkmann 2009
4 Jmf Gardell 2010
5 Linna 2010-12-01
6 Linna 2010-12-01
7 Det är svårt att tala om ett svenskt religionsbegrepp, men i rapporten har uttrycket använts på ovanstående vis varpå 

jag valt att återge det i sammanhanget.   
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Vårt religionsbegrepp förutsätter att den enskilde själv bestämmer vad hennes eller hans 

religion skall innebära, inte någon religiös eller sekulär instans. Sedan den 1 januari 1951 är 

vårt religionsbegrepp individuellt och inte kollektivt.8

Religionsbegreppet, såsom det ovan hänvisas till, kan i sammanhanget förstås som icke- kollektivt 

och därmed inget som är upp till Stockholms stad att fälla avgöranden kring. Uttalandet visar också 

på vikten av diskussioner om vad som är kulturella och religiösa uttryck och vem som bör ha 

makten att avgöra detta. Jag kommer förstås inte att kunna ge något entydigt svar på det, däremot 

kommer en diskussion kring maktpositioner i sammanhanget att föras, vilket förhoppningsvis 

kommer att belysa hur olika verktyg (som kultur och religion) kan tänkas fungera som medel i 

exkluderande syften.  

     Distinktionen mellan kultur och religion gjordes inte av media specifikt i fallet ovan, men 

diskussionen pågick åtminstone delvis i media. Medias arbetssätt och deras roll är ett område som 

det finns gott om studier inom. Hur medias representation påverkar individer vars liv och villkor 

den avser att belysa är däremot ett område där jag anser röster och kunskap saknas. Särskilt sådana 

som berör muslimska kvinnors erfarenheter. Denna studie kan förhoppningsvis öppna en dörr för 

ökad kunskap inom området, då den närmar sig erfarenheter och upplevelser hos den mottagande 

parten.   

     Enligt DO innebär diskriminering att en individ utsätts för sämre behandling i förhållande till en 

annan i en jämförbar situation, i sammanhang där den negativa särbehandlingen utgår ifrån etnisk 

identitet, sexuell läggning, kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder, ålder, religion eller 

annan trosuppfattning.9 Exkluderande praktiker är inte alltid mätbara med den juridiska 

definitionen. I uppsatsen ligger fokus på informanternas upplevelser, vilka ofta faller under just 

sådana sammanhang som inte kan mätas och definieras inom ramen för den juridiska tolkningen av 

diskriminering. Jag använder inte heller begreppet diskriminering i alla sammanhang där 

informanternas upplevelser återges och diskuteras, framförallt eftersom definitionen är alltför snäv 

för att fånga hela problematiken. Härigenom kan jag förhoppningsvis påpeka och resonera kring 

exkluderande praktiker bortom den aktuella lagstiftningen, men det är också viktigt att påpeka att 

det inte nödvändigtvis rör sig om väsensskilda företeelser utan kanske snarare om två sidor av 

samma mynt.   

        

8 Hjärpe 2003: 7
9 www.do.se
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1:1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att försöka förstå hur informanterna upplever representation av muslimska 

kvinnor i svensk media.10 Studien är en receptionsstudie utan avsikter att dra generella slutsatser. 

Utöver förståelse av den upplevda representation strävar jag efter en uppfattning om hur 

informanterna menar att denna representation påverkar dem i deras vardag, om en sådan påverkan 

upplevs. Därutöver är jag intresserad av att ta reda på hur informanterna skulle vilja att media 

framställde muslimska kvinnor i Sverige, ifall de uttrycker en önskan till förändring. Syftet strävar 

jag efter att uppnå genom följande frågeställningar:

• Hur upplever informanterna att muslimska kvinnor representeras i svensk media?

• Vilka anser informanterna får utrymme att uttala sig om slöjan och andra frågor som handlar 

om muslimska kvinnor?

• Påverkas informanternas vardag av medias representation och i så fall hur? 

• Hurdana förändringar (om några) hade informanterna önskat sig ifråga om mediebilden? 

1:2 Disposition

Härnäst kommer metod och material för uppsatsen att presenteras. Därefter följer en introduktion av 

informanterna samt reflektioner kring etiska ställningstaganden. I kapitel tre framgår mitt val av 

teoretiska angreppssätt och hur jag avser att använda dessa, tillsammans med en motivering till 

varför just intersektionell analys är användbart för att analysera det empiriska materialet i 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning inom området och 

närliggande områden. Kapitel fyra avser att ge en bakgrund till problematiken, som har sin 

utgångspunkt i ämnena islamofobi och media. Frågor kring islamofobi och slöjan har varit 

framträdande i det empiriska materialet och detta utgör mitt val av bakgrundsområdet ”islamofobi”, 

vilket förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse av analysen i nästföljande kapitel. Analysen av 

intervjuerna i kapitel fem presenteras tematiskt, även om teman stundtals går in i varandra och 

10 När jag ställt frågor om media har informanterna fått associera fritt och självfallet utgått ifrån den media som de 
konsumerar eller har kunskap om. I analysdelen framgår specifikt vilken media varje informant vänder sig till. 
Media är ett stort område som varken bör eller kan förstås som ett enhetligt fenomen, även om det i uppsatsen ofta 
talas om media ospecificerat och homogent. 
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återkommer på fler ställen än rubrikerna förtäljer. I detta kapitel har informanterna förhoppningsvis 

fått en mer tongivande roll genom många och ibland långa citat. Analys och sammanfattning av 

intervjuerna kombineras med citaten. I kapitel sex avser jag att sammanfatta den empiriska delen 

och här fortsätter delvis även analysen. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. Kapitel 

sju är en förteckning över material och källor som använts i uppsatsen. I kapitel åtta finns de 

huvudsakliga intervjufrågorna tillgängliga.          
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2. Metod och material

Mina intervjuer hamnar närmast Steinar Kvales och Svend Brinkmanns benämning 

”halvstrukturerade livsvärldsintervjuer”.11 Avsikten med intervjuerna har varit att försöka förstå 

informanternas upplevelser från den levda världen. Inför intervjuerna har jag skrivit ner frågor 

utifrån teman som ofta förekommer i befintlig forskning och som jag ansett intressanta för studien. 

Sedan har intervjuerna fortgått som en blandning mellan samtal och strukturerad intervju. Det är 

dock mestadels informanterna som har talat, vilket är i enlighet med det som jag strävat efter. Jag 

har ställt följdfrågor och bett om förtydliganden i sammanhang där det verkat relevant. En del av 

informanterna har också bett om förtydliganden vid några av mina intervjufrågor.

    Jag har valt arbeta med kvalitativa metoder och mer specifikt med halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer eftersom material som berör muslimska kvinnors erfarenheter i Sverige på 

kvalitativ nivå, till stor del saknas. För att upplevelsen ska kunna förstås så exakt som möjligt, utan 

färdiga alternativ som ”fastställts” av forskaren (som till exempel vid enkäter) krävs ett samtal. Som 

redan nämnts är det dock jag som valt ämnet och frågorna, vilket gör att samtalet inte är helt 

förutsättningslöst. Jag uppfattar det som att informanterna upplevt större delen av mina frågor som 

relevanta och i vissa fall har det även sagts uttryckligen. Hade teman som jag inte lagt vikt vid, visat 

sig vara dominerande eller ofta förekommande i intervjumaterialet hade jag också tagit hänsyn till 

dessa. 

     Jag har intervjuat nio svenska kvinnor som beskriver sig själva som muslimer.12 Uppsatsen och 

intervjuerna har handlat om hur informanterna upplever olika situationer som har eller antas ha en 

viss koppling till medias representation av muslimska kvinnor. Eftersom jag valt att studera 

upplevelser kommer också det som informanterna säger handskas med som sanning. Ingen annan 

utom informanten ifråga kan rimligtvis veta hur hon upplever en mediebild eller en händelse.13 

Intervjuerna har genomförts i Stockholm. 

     Jag har träffat varje informant vid minst ett tillfälle. Två av informanterna är inte bosatta i 

Stockholm vilket har lett till att dessa varit svåra att träffa mer än en gång, trots att det kunde ha 

varit önskvärt. Jag har försökt kompensera detta genom att skicka e-post med ytterligare frågor och 

tydliggöranden. Jag är medveten om att det finns en skillnad mellan ett skrivet material och en 

11 Kvale & Brinkmann 2009: 43
12 En av de nio som intervjuats har inte meddelat att hon godkänner intervjun, efter det att jag skickat transkriberingen 
till henne. Jag har fått ”livstecken” från henne genom svar på sms, men eftersom godkännande inte nått mig trots 
upprepade uppmaningar har jag valt att stryka intervjun, som en led i min epistemologiska inställning till fältarbete. 
Jmf Saukko 2003. Det empiriska materialet baseras alltså på intervjuer med åtta informanter.   
13 Jag kommer dock att vända mig till befintlig forskning inom de olika områden som jag valt att analysera i 
informanternas utsagor, vilket också gör att andra möjliga tolkningar kommer att reflekteras kring. 
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muntlig intervju, då det bland annat är mer komplicerat att ställa följdfrågor och läsa nyanser i en e-

post konversation. De sista två informanterna att intervjuas under ”omgång ett” har jag inte heller 

träffat mer än en gång, eftersom jag bedömde att intervjufrågorna vid vår första träff redan hade 

utvecklats en hel del och en andra träff hade inneburit att jag endast hade tre skrivna frågor att 

ställa. Båda två har även visat tecken på att vara upptagna med sina studier och annat vid tidigare 

förslag om träff. Vi kom därmed överens om att frågorna skulle ställas över e-post. I sista stund 

ställde även en annan informant in vår planerade träff på grund av sina studier som vid det tillfället 

krävde tid. Hon har också fått de nedtecknade frågorna, som jag avsett att ställa under intervjun, 

skickade till sig per e-post. Alla intervjuerna är inspelade och utgjorde sammanlagt sex timmar 

inspelad tid.   

      Informanterna har fått läsa intervjuerna när de transkriberats. Detta för att de därigenom ges en 

viss möjlighet att vara mer delaktiga i projektet med uppsatsen. Utöver detta har det handlat om att 

ge dem möjligheten att tydliggöra sina uttalanden, men också att stryka eller lägga till saker de inte 

tänkt på vid intervjutillfället. De flesta har godkänt intervjuerna utan anmärkningar och i de fall 

anmärkningar funnits har de varit relativt små. Transkriberingen har gjorts av mig själv. Jag har bett 

informanterna försäkra sig om att det som står i den transkriberade intervjun stämmer överens med 

deras uppfattning om vad som sagts under intervjun. Deltagandet har varit frivilligt och samarbetet 

har kunnat avslutas om informanten så önskat.14 Transkriberingen har inte skett ord för ord, jag har 

till stor del skrivit skriftspråk och hoppat över upprepningar och läten som ”öööh” och ”eeeh” (vilka 

jag själv för övrigt mest stod för), med anledningen att dessa inte fyller någon direkt funktion i 

förståelse av intervjuerna. Innebörden har jag dock koncentrerat mig på att bevara så exakt som 

möjligt, så tvekanden med mera som kan ha en betydelse för analysen har inte uteblivit. I citaten 

som förekommer i uppsatsen finns på några ställen parentes som förtydligar uttalanden. Parentesen 

har funnits med i de transkriberade intervjuerna som skickats till informanterna. Jag har bett dem att 

vara extra noga med granskning av innehållet i parentesen för att förhindra att jag tillskriver 

uttalandet en annan mening än det ursprungliga.   

     Några av informanterna har poängterat att de inte upplever att media utgör en ensam aktör inom 

området som vi diskuterat. Media speglar, enligt dessa, samhället i en ömsesidig process. Jag har 

med tanke på vad som återkommande uppkommit i empirin valt att särskilt belysa de valda 

områdena i bakgrundsdelen, vilka, som redan nämnts, utöver media utgörs av islamofobi och slöjan. 

14 Före intervjuerna har jag också poängterat att informanterna inte behöver svara på frågor de inte vill svara på. Som 
ett etiskt ställningstagande har jag talat om för informanterna vid våra träffar att jag inte har någon avsikt eller vilja att 
förvränga deras uttalanden eller att skriva något som de vid senare tillfälle ångrat att de sagt eller anser vara ett 
missförstånd. Vidare har jag bett informanterna e-posta ett godkännande av intervjuerna. Med några av informanterna 
har en e-post diskussion eller reflektioner uppstått innan vi bestämt träff, dessa har haft sin grund i en osäkerhet hos 
informanten ifråga om dennes kunskap inom området media. Jag har då meddelat att deras upplevelser är vad som 
ligger till grund för mitt intresse, inte några expertutlåtanden. Dessa frågor har också kommit upp före och efter några 
av intervjuerna.  

9



Bakgrundsdiskussionen som berör slöjan är inkluderad i kapitlet som handlar om islamofobi, detta 

för att försöka minimera riken att reproducera slöjan som en symbol för ”annanhet”. Jag har dock 

ansett det vara nödvändigt att frågor som berör slöjan fått ett visst utrymme trots risken som 

föreligger, i annat fall hade jag riskerat att ignorera relevanta delar av empirin istället. Textstudier 

som avser media har utgått ifrån sådana som på något sätt belyser eller berör frågan om muslimer 

och/eller islam i media och allra helst svensk sådan. Jag har inte studerat media i sig, vilket hade 

varit önskvärt men tyvärr inte möjligt inom ramen för uppsatsen. I första ledet avser alltså studien 

att försöka förstå hur informanterna upplever svensk media ifråga om deras representation av 

muslimska kvinnor och hur det påverkar informanterna i deras vardag. Bakgrundsstudier kommer 

att belysa hur svensk media, av medieforskare och andra akademiker, bedömts framställa 

muslimska kvinnor och andra relevanta analyskategorier. Studien kommer inte att svara på hur 

muslimska kvinnor de facto representeras, det vill säga att jag kommer att varken försöka falsifiera 

eller verifiera informanternas upplevelser genom att studera media.      

     Uppsatsen kommer under analysdelen att lyfta fram citat ur intervjuerna. Detta för att framhålla 

vikten av informanternas deltagande för studien och för att ge dem en större möjlighet att ”tala”.15 

Citaten kommer, i möjligaste mån, att belysa frågeställningarna, tydliggöra de tematiska valen 

under analysdelen eller stödja eller motsäga teser som belyses i uppsatsen.  

     Forskningen följer forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

fastslagna av Vetenskapsrådet.16 Det innebär att jag följt informationskravet, som innebär att 

informanterna blivit upplysta om deras roll i projektet och villkoren för detta. Informanternas 

deltagande har skett med deras samtycke och de har själva fått avgöra huruvida de vill fortsätta 

medverka under hela projektets gång. Inga meddelanden om önskan att avbryta deltagande har 

framkommit, men i ett fall, som redan nämnts, har en intervju lyfts bort från projektet och detta utan 

att påtryckningar eller annat otillbörligt (i syfte att få informanten att fortsätta medverka) från min 

sida förekommit.    

 

2:1 Informanterna

Jag har kommit i kontakt med informanterna genom att skicka e-post till kontaktpersoner hos några 

av Stockholms muslimska föreningar (vissa av dessa är delar av landsomfattande föreningar och 

nätverk). Jag kommer inte att benämna dessa vid namn, varken här eller i analysen av 

15 Jmf Spivak 2002
16 www.vr.se
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intervjumaterialet, på grund av anonymitetsprincipen. Jag har också kontaktat vänner och bekanta 

och deras vänner och bekanta, för förmedling av passande kontakter. Dessutom har handledaren för 

uppsatsen varit behjälplig med en rad kontakter. Det som i början tedde sig väldigt intressant var att 

trots att jag medvetet försökte kasta krokar i så många olika riktningar som möjligt, så visade det sig 

att de flesta svaren jag fick föreslog i stort sett samma personer. Detta både från kontakter som 

initierats genom föreningar och organisationer liksom kontakter av mer personliga slag. 

Informanterna som återkommande föreslogs är vältaliga och aktiva i föreningar som jag antar är 

centrala bland unga vuxna muslimer. Även informanter som inte är aktiva i någon av föreningarna 

har hänvisat till dessa och jag har kunnat konstatera en tämligen hög aktivitet hos föreningarna. Jag 

tror att det kan vara en av anledningarna till att ett fåtal kontakter föreslogs återkommande.  

      Informanterna har vid intervjutillfället varit mellan 18 och 27 år. Av dessa är sex födda i Sverige, 

övriga två kom till Sverige vid fem respektive sju års ålder. Samtliga studerar eller har studerat på 

en högskola eller vid ett universitet. Vid mina första intervjuer frågade jag informanterna vilka 

namn de föredrog för dem i uppsatsen och några sa att de ville att deras riktiga namn skulle 

användas. Jag har dock valt att anonymisera alla informanter, eftersom det inte är viktigt för 

förståelsen av texten att informanternas identitet avslöjas. Endast en av informanterna har uppgett 

önskemål vad gäller namn som ska användas för henne. Jag har följt önskemålet i det fallet. Vad 

gäller informanterna i övrigt har jag valt namnen själv. Namnen speglar inte några etniciteter, utan 

har valts utifrån kriterier som är centrala för uppsatsen, nämligen att informanterna är kvinnor och 

muslimer. Jag har också försökt välja namnen så att de ska hänvisa till kända förebilder (profetens 

fruar, dotter och mor) eller spegla agens (Najya betyder segrare och Raaida ledare) . Namnen som 

har valts är: Aisha, Amina, Fatima, Khadeeja, Najya, Maria, Raaida och Zainab. 

          Informanterna uppger att de är aktiva i religionsutövande. De strävar efter att fullfölja islams fem 

pelare, det vill säga bekänner sin tro - shahada, strävar efter att be fem gånger om dagen - salat,  

betalar allmosan - zakat och fastar under Ramadan. Ingen av informanterna har uppgett att de 

vallfärdat till Mecka, vilket är den femte pelaren och jag har heller inte ställt frågor om detta. De 

allra flesta är också verksamma i muslimska föreningar, vilket delvis ses som ett led i 

religionsutövande. De som uppgett att de inte är verksamma i föreningar går på föreläsningar som 

anordnas vid moskén eller på andra håll av muslimska föreningar och deltar i andra aktiviteter som 

har med muslimskt föreningsliv att göra. Förutom de fem pelarna anser några av informanterna att 

ett ständigt reflekterande över religionens innebörd samt införskaffande av kunskap om densamma, 

är en del av deras religiositet. Alla är aktiva även på andra sätt på fritiden, bland annat uppges 

fritidsintressen som umgänge med familj och vänner, böcker, bio, dans och resor. När det gäller 

kunskap om islam vänder sig informanterna bland annat till internet, böcker, vänner, familj, 

Koranen, haditherna och/eller madrasa ledaren (koranläraren). Jag har inte koncentrerat mig på att 
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diskutera informanternas etnicitet,17 det enda sambandet som beaktats är om informanterna är födda 

i Sverige eller någon annanstans, hur länge de vistats i Sverige och om föräldrarna är födda i 

Sverige. Anledningen till detta kommer att bli mer tydligt under kapitlet som berör teoretiska 

angreppssätt och framförallt intersektionell analys. Informanternas vältalighet och aktiva deltagande 

i intervjuerna har varit en stor fördel, utöver deras intressanta inlägg och reflektioner. Varje intervju 

har avslutats med en fråga om informanten själv vill lägga till något. Detta har varit ett försök att ge 

informanterna en aktiv roll och en möjlighet fylla igen luckor och lyfta upp perspektiv som jag inte 

reflekterat över. 

     En av informanterna har också bett om att i förväg få se i vilket sammanhang jag använder 

hennes uttalanden och godkänna dessa. Jag har varit tydlig med att hon inte kommer att kunna 

påverka min analys, men gått med på att följa hennes krav och i det fall en överenskommelse inte 

skulle nås hade delar av analysen strukits från uppsatsen. Jag har även fått e-post av en annan 

informant som bett om att få veta vilka stycken av hennes intervju jag kommer att använda i 

uppsatsen, vilket jag också ansåg vara en rimlig begäran. 

     Jag har i flera avseenden kunnat identifiera mig med informanterna. Vi är kvinnor i ungefär 

samma ålder och har på många sätt även en livssituation som kan jämföras. Dessutom har vi 

liknande utbildningsbakgrund. Det finns en möjlighet att min analys har påverkats av dessa faktorer. 

Det är också värt att notera att det empiriska materialet mycket väl kunnat se annorlunda ut om 

informanterna till exempel inte varit medelklass (enligt min uppfattning) eller i den åldersgruppen 

som de tillhör. Jag ska i den avslutande diskussionen försöka reflektera över min positionalitet en 

aning, för att lyfta upp dessa frågor ytterligare. 

17 Att informanterna ovan benämns som svenskar har sin grund i att de bor och är verksamma i Sverige och så kallat 
integrerade. Vi har inte diskuterat deras svenska etnicitet ur identitetssynvinkel etcetera, men eftersom informanternas 
delaktighet i det svenska samhället har en central betydelse för uppsatsens frågeställningar har jag valt att poängtera att 
de är svenska muslimer. 
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3. Teoretiska angreppssätt

Nedan kommer jag att redogöra för intersektionell analys. Eftersom min analys har en 

bakgrundsförståelse som bygger på postkolonial teori, kommer även relevanta delar av sådan att 

redovisas här. Dessa båda koncentrerar sig på analys av maktpositioner, vilket är ett av de starkaste 

argumenten för valet av intersektionell analys tillsammans med de postkoloniala utgångspunkten. 

Eftersom analyssättet är ett relativt nytt område finns det anledning att vara mer utförlig i en 

beskrivning av den. Vilket kommer att märkas nedan.  

     

3:1 Intersektionell analys    

Med intersektionell analys avses analyser som studerar maktförhållanden flerdimensionellt. De 

grundläggande kategorierna som analyserna ofta utgår ifrån är klass, kön, etnicitet och sexualitet. 

Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana 

Mulinari menar att sociala positioner, utan undantag, konstrueras utifrån ovannämnda kategorier 

och genom en samverkan mellan dessa.18 Jag kommer nedan att diskutera ytterligare ett begrepp, 

positionalitet, som varit viktig i skapandet av intersektionell analys. Här för jag dock in det som ett 

komplement till hur intersektionell analys skulle kunna förstås och tillämpas, inte som en fristående 

teori. Till de redan nämnda kategorierna kan ett otal andra kategorier tilläggas, delar av dessa 

illustreras i sociologen Anthias Floyas citat nedan:    

Inom samhällen och nationer, inom olika ”gemenskaper”, råder skillnader och konflikter 

kring klass, etnicitet och rasifiering liksom kring genus och andra sociala kategorier och 

positioner. Därtill är åldringar, ensamma mödrar, bidragsberoende, långtidsarbetslösa, sjuka 

och funktionshindrade termer som vi använder för att beskriva såväl de gränser vi drar 

mellan olika kategorier av människor (…), kategorier som förkroppsligas såväl i statens 

praktik och regleringar, liksom i ojämlika ekonomiska och sociala positioner med avseende 

på såväl inkomst, bostad, jobbchanser, utbildning, färdigheter och social status och rang. 

18 De los Reyes, Molina & Mulinari 2003: 161
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Vilka kunskapsverktyg äger vi för att förstå dem i detta ojämlikhetens träsk?”19 

Floya menar att det finns en lång tradition av att behandla social stratifiering som sammankopplat 

med klass eller snarare klass som det analyskategori som stratifieringen har sin grund i. På senare 

tid har klass dock fått sällskap av kulturbaserade förklaringsmodeller, där till exempel frågor om 

formandet av identiteter samt möjligheten att bruka kulturella och symboliska resurser berörs. 

Etnicitet och genus är ytterligare perspektiv som tillförts problembelysningen. Floya föreslår 

lansering av en ny term, vars avsikt är att tillföra dimensionerna ”socialt läge” och ”positionalitet” 

som verktyg till intersektionell analys, nämligen lägesövergripande (translocational) positionalitet.  

Synsättet tillför möjligheten att sammankoppla genus– och etnicitetsanalyser till frågor om 

ojämlikhet, samtidigt som det belyser de ”föränderliga kontextuella och dialogiska/motsägelsefulla 

processer det handlar om”.20 Hon menar att frågor som rör social sammanhållning, säkerhet och 

gränser och vilka ständigt är på tapeten, har lett till nödvändigheten att diskutera vilken roll 

tillhörighet spelar i människors liv, som politisk praktik och som en del i alla frågor som rör 

ojämlikheter och deras uppkomst. Någonstans här inträder insikten av nödvändigheten med 

analyssätt som inte enbart ser till klass som endimensionell maktfaktor. Några andra forskare som 

belyser vikten av intersektionell analys har snarare poängterat genuskategorins hegemoni,21 främst i 

vita medelklassammanhang, men tesen som de driver är samma, nämligen att flera 

analyskategoriers samverkan och samspel bör tas hänsyn till när ojämlikheter analyseras. 

     Vid studier av ojämlikheter är det, enligt Floya, av vikt att fokus ligger både på processer och på 

strategier som de mäktiga aktörerna använder sig av, likväl som strategier och processer som de 

mottagande aktörerna brukar. Social stratifiering hänger nämligen samman med gränser för 

tillhörighet, menar Floya. Tillhörigheten i sin tur kan kopplas samman med frågor om deltagande 

och utestängning. Floya menar att upplevelsen av socialt deltagande hänger ihop med en känsla av 

tillhörighet, men poängterar att det ena inte automatiskt leder till det andra. Däremot är det socialt 

inkluderande praktiker som leder till att känslor av acceptans och medverkan uppstår och blir 

beständiga, enligt Floya. Hon menar att frågan om identitet är en av de centrala i dagsläget och att 

det är särskilt i situationer där människor upplever isolering, osynliggörande och alienation som 

sökandet av identiteter intensifieras och i värsta fall kan leda till en besatthet av att finna någon 

sorts tillhörighet. Detta förutsätter att det finns en uppsättning platser och identiteter med mera där 

vi kan känna en tillhörighet, likaså andra där vi inte kan göra det. Detta i sin tur kan skapa 

gemenskaper som fungerar som gränssättande för ”annanhet”.22 Floya menar att ”det är viktigt att 

19 Floya 2004:194 
20 Floya 2004: 195
21 Se till exempel Carbin & Tornhill 2004 och De los Royes, Molina & Mulinari 2003
22 Floya 2004: 200
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relatera tillhörighetsbegreppet till de olika belägenheter och sammanhang från vilka tillhörighet 

föreställs och ges mening, i termer av sociala positioner, indelningar och identiteter som genus, 

klass, fas i livscykeln etcetera”.23 Ifråga om identiteter anser Floya att dessa alltid överkorsar 

varandra, vilket innebär att människor tillhör olika kategorier beroende på situation och 

sammanhang, dessutom kan flera identitetskategorier vara aktiva samtidigt. 

     Floya menar att det är viktigt att ”uppmärksamma såväl hur människor förstår och upplever sin 

position som de processer och praktiker som leder till deras positionalitet”.24 Positionaliteten 

innebär här både en social position och social positionering, en korsning mellan struktur och 

verkande krafter.25 Med lägesövergripande avses ”variationer, med vissa processer som leder till 

mer komplexa, motsägelsefulla och ibland dialogiska positionaliteter, än andra”.26 

Lägesövergripande syftar alltså till komplexitet i positionaliteten vilket kan infinna sig för 

människor som befinner sig i interaktionen mellan ett flertal lägen som står i relation med 

exempelvis genus, etnicitet, nationalitet och rasifiering. Skillnad och olikhet syftar här på olika 

processer, inte egenskaper, som människor har. Floya menar att begreppet translokaliserad 

positionalitet hjälper oss att finna radikala skillnads- och ojämlikhetsbegrepp, som inte har sin 

grund i essentialistiska tolkningar. ”Lägesövergripande positionalitet” är användbart i analysen av 

informanternas upplevelser av medias representation och dess påverkan på informanternas vardag, 

då den fokuserar på agens från båda hållen. Det är relevant att studera potentiellt motstånd som 

representation kan väcka, alltså inte bara studera agens i ett led. Således minskar risken att endast 

”västerlandet” representeras som aktörer. ”De Andra” är också aktörer som skapar sin historia, om 

än under ogynnsamma förhållanden”.27 

     När jag diskuterar identiteter utgår jag utöver Floyas definition ovan, från sociologen Stuart 

Halls, delvis överlappande definition som menar att kulturella identiteter kan ses som: 

”instabila identifikationspunkter eller suturer som skapas av historien och kulturens 

diskurser. Med andra ord: en positionering snarare än en essens. Och därför handlar det 

alltid om identitetspolitik eller positionspolitik, vilket överhuvudtaget inte kan legitimeras 

av någon oproblematisk, transcendent ”ursprungsrätt”.28  

Leslie McCall är ytterligare en sociolog som diskuterat intersektionell analys och dess metodologi. 

23 Floya 2004: 201
24 Floya 2004: 207 
25 Struktur beskrivs som social position medan verkande krafter innebär social positionering
26 Floya 2004: 210
27 Karlsson Minganti 2007: 49
28 Hall 2005: 234
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Hon har konstaterat att krav, gällande densamma, till stor del saknas i dagsläget. För att bringa 

någon slags ordning föreslår hon att analysmetoden delas in i olika underkategorier, vars syfte är att 

förklara hur forskaren använder sig av kategorier i sina analyser.  

     Mitt sätt att göra en intersektionell analys hamnar närmast synsättet som McCall kallar 

interkategoriska komplexiteten. Här kan forskaren använda sig av förekommande kategorier för att 

studera ojämlikheter mellan dessa och hur dessa gestaltar sig vid multipla och motstridiga 

dimensioner. Detta till skillnad från de två andra synsätt varav den ena benämns antikategorisk  

komplexitet och vars syfte är att dekonstruera analyskategorier. Enligt förfaringssättet är det sociala 

livet så pass komplext och dess olika kategorier ständigt flytande, att dess beståndsdelar inte låter 

sig fixeras i beständiga kategorier. Kategorisering ses som något som i sig öppnar vägar för 

ojämlikheter och skapande av skillnader. Det sista synsättet intrakategorisk komplexitet är främst 

skeptisk till kategorisering, även om den i vissa sammanhang har ett behov av kategorier och 

erkänner deras stabila och varaktiga relationer också vid vissa tillfällen. Den här typen av studiesätt 

undersöker den gränsskapande och gränsidentifierande processen, även om det inte är forskningens 

främsta syfte. Min studie utgår ifrån kategorier men inte i ett syfte att befästa dessa utan för att 

studera hur informanterna förhåller sig till och påverkas av dessa. I uppsatsen diskuteras ”den 

muslimska kvinnan” vilket skulle kunna tolkas som att jag menar att det bara förekommer en sorts 

bestämda muslimska kvinnor vilket förstås inte fallet. Jag utgår ifrån att en heterogenitet finns såväl 

bland muslimer som hos kvinnor och alla övriga kategorier. Inte heller den mindre gruppen som 

informanterna utgör bör behandlas som en monolit samling utan några inbördes skillnader och 

olikheter.

    Behovet av intersektionell analys, menar McCall, uppstod i någon sorts teoretisk kunskapslucka. 

De som ville studera svarta kvinnor stötte på problem. Det gick inte att göra en sorts additativ studie 

där två kategorier, ras och kön, studerades för att komplettera varandra då studier om kön 

uteslutande handlade om den vita kvinnan, medan studier om ”ras” uteslutande handlade om den 

svarta mannen. 

      McCall konstaterar sammanfattningsvis att varken nya eller gamla fält är tillräckliga för att 

studera intersektionalitet i all sin svåröverskådlighet. Hon menar också att en av utmaningarna som 

intersektionalitet nu står inför är att övervinna de disciplinära gränserna som baseras på metodologi, 

för att intersektionalitet ska kunna komma till användning för så bred publik som möjligt.29  

    Avsaknaden av analyskategorin religion inom intersektionell analys är en fråga som diskuterats 

av etnologen Pia Karlsson Minganti. Hon menar att det är omöjligt för den enskilda forskaren att 

väva in alla dimensioner i sin forskning, men samtidigt finns en relevans i att ställa sig kritisk till 

röster som anser att religion inte kan jämställas med kategorier som kön, klass, ras och etnicitet i 

29 McCall 2005: 47
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intersektionalitetssammanhang. I sådan argumentation ses exempelvis klass och kön som något en 

individ inte kan välja bort, medan religion anses tillhöra kategorin fria val. Karlsson Minganti 

menar att religionstillhörighet kan ses som ett fritt val inom ramarna för de sekulariserade 

samhällskontexten, som utgår ifrån ett privatiserat religionsbegrepp. Utanför den kontexten som 

utgår ifrån sekulära ideal kan religion dock ses som ett element som ingen kan undvika att förhålla 

sig till. I icke-sekulära samhällen kan religionen, i olika grader, påverka bland annat människors 

tidiga socialisering och formandet av identiteten, i dessa fall sammanvävt med andra 

analyskategorier såsom genus och etnicitet.30 När jag diskuterar religion som en intersektion avser 

det i första hand en grupp- och/eller identitetstillhörighet snarare än frågor kring ritualutövning 

etcetera. Religion skulle i ett annat sammanhang kunna utgöra en annorlunda tolkad intersektion än 

den jag valt att använda. Exempelvis skulle ”närheten till gud” kunna nämnas här. Karlsson 

Minganti nämner begreppet religiös proximitet som avser att beskriva rangordningar inom olika 

religiösa grupper. Här avses bland annat grader av makt beroende på närheten till gud och den 

gudomliga läran. Som exempel skulle maktförhållandena mellan ulama31 och lekmän kunna 

fungera.32 Dessa sammanhang är dock inget som berörs i uppsatsen.  

     ”Tjejerna”, som Karlsson Minganti intervjuat för sin avhandling, upplever ett förtryck i form av 

fördomar hos majoritetssamhället i Sverige. De anses ofta vara per automatik förtryckta på grund av 

sitt kön enbart med hänvisning till det faktum att de är muslimer.33 Detta skulle kunna stärka 

argumentationen för att religion bör ses som en kategori när intersektionell analys utförs, eftersom 

sammanhanget speglar samma sorts homogenisering som till exempel etnicitet, i vissa fall, tenderar 

att göra. 

     Antropologen Saba Mahmood är ytterligare en som kritiserat frånvaron av religion som 

analyskategori inom intersektionalitet. Hon menar dock, i boken Politics of Piety, att detta är i 

uppluckring, tack vare att debatten om islam och genus fått alltmera utrymme, i både muslimska 

länder som på andra håll. Hon ser inte enbart de västerländska tolkningarna som problemet, utan 

anser att det lika mycket handlar om vissa islamistiska tendensers skepticism gentemot sekulära 

inslag. Likadant som den vita medelklassfeminismen fick ge vika för andra tolkningar, tror 

Mahmood att religion som maktfaktor kan, med tiden, ta sig in i 

intersektionalistetssammanhangen.34

     Det finns anledning att tro att muslimska kvinnor bemöts och uppfattas annorlunda än 

muslimska män, dessutom finns en anledning att anta att muslimska kvinnor bemöts och uppfattas 

30    Karlsson Minganti 2007:17
31    Religiöst lärda ledare 
32    Karlsson Minganti 2007:18 
33    Karlsson Minganti 2007: 81-89
34    Mahmood 2005: 13 
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annorlunda än kvinnor som inte är muslimer.35 Vid sidan om den vita mannen som länge utgjort 

normen har en hegemonisk kvinna vuxit fram i Sverige. Hon är vit, svensk, heterosexuell och 

medelklass36 och som uppsatsens empiri kommer att visa inte heller särskilt religiös. Den 

hegemoniska beskrivningen av kvinnor har tack vare intersektionell analys fått sällskap av fler 

dimensioner i synen på samhällets villkor. De los Reyes, Molina och Mulinari beskriver 

intersektionella analyser och deras funktion följande:

Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras 

utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i 

skilda rumsliga och historiska sammanhang. Ett sådant perspektiv skiljer sig från tidigare 

försök som ledde till en mekanisk förståelse av kategorierna kön, klass, sexualitet och 

etnicitet där individernas position bestäms av summan av överordning och 

underordningsstrukturer. Idén om intersektionalitet tar sin utgångspunkt i en förståelse av 

makt som en multidimensionell konstruktion där kön-klass och 'ras'/etnicitet är 

konstituerande (bärande) principer.37

    

Deras utgångspunkt är även att sociala positioner alltid konstrueras av ovannämnda kategorier, det 

vill säga kön, klass, etnicitet och sexualitet. De analyskategorier som jag främst kommer att 

använda i min analys är religion (kultur, etnicitet) och genus. Jag kommer inte att kunna använda 

klass i den traditionella bemärkelsen38, men i vissa sammanhang ser jag att informanternas 

utbildningsbakgrund och viss kulturell kapital tycks ha betydelse och i dessa sammanhang kommer 

det även att diskuteras. Trots att vissa kategorier fått mer utrymme än andra, innebär det inte att jag 

skulle anse att de övriga saknar relevans däremot kan de kanske ses som mindre framstående för 

just den här studien. Det är nödvändigt att studera hur olika maktförhållanden samspelar med 

varandra, men det är inte nödvändigt att försöka pressa in alla tänkbara maktfaktorer i en enda 

analys. Risken finns att det då inte blir särskilt mycket sagt alls, menar bland andra sociologen 

Keith Pringle.39

     För att diskutera hybriditeter analyskategorier emellan vill jag lyfta upp Jonas Otterbeck och 

Pieter Bevelander studie Islamofobi där olika sorters rasifieringar lyfts upp. Av dessa utgör 

kulturrasism en. Otterbeck och Bevelander menar att kulturrasismen talas om som den dominerande 

formen av rasism i dagsläget och här uppfattas kulturer som skilda och fastslagna samt innehavande 

35  Se till exempel Floya 2004: 202 och Karlsson Minganti 2007: 24
36  De los Reyes, Molina & Mulinari 2003:160    
37 De los Reyes, Molina & Mulinari 2003:161
38 För en definition av klass, se till exempel Floya 2000: 51
39 Pringle 2006: 26
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olika värde. De ”västerländska värderingarna” står högst i kurs och långt nedanför dessa värderingar 

kan islam återfinnas. Det som uppfattas som annorlunda hos ”den andra” anses ha ett samröre med 

dennes kultur och/eller religion. Härmed görs också kultur och/eller religion till ersättare av den 

tidigare dominerande kategorin ”ras”. Otterbeck och Bevelander menar att några forskare anser att 

rasifiering framöver främst kommer att hävda skillnader utifrån kategorin religion, framför 

kategorierna ”ras” och kultur. De anser också att det i rasifieringen av muslimer många gånger är 

svårt att avgöra vad exakt kritiken avser. Riktar kritiken sig mot muslimer som teologisk 

beteckning, islam som religiöst system eller muslimer som befolkning? Dessutom förekommer det 

ofta att ”islam förtingligas, muslimer uppfattas som ett slags etnisk grupp, och kulturer uppfattas 

som skarpt avgränsade och internt homogena”.40 Med tanke på förvirringen runt begreppen etnicitet, 

kultur och ”ras” har jag alltså inte bortsett från rasifiering, trots att jag valt koncentrera mig på 

religion i analysen istället för etnicitet i en klassisk mening. Kategorier är som synes flytande och 

hybriditeter är ofta förekommande. Vi kommer i analysen av det empiriska materialet att se att 

religion spelar en roll både på ett sätt som liknar etnicitet, men också i frågor som rör graden av 

religiositet.41

     Främsta anledningen till att postkoloniala teorier så tydligt framträder som bakgrund i analysen 

är att dessa bereder möjligheten att påpeka historiska och rådande hegemoniska attityder som finns 

hos skilda aktörer i västerlandet.42 Attityderna som kan härledas till tiden för kolonialismen, 

användes också för att legitimera kolonialismen ur ett ”moraliskt” perspektiv.43 

     Postkolonial teori är inget enhetligt område och kritik har bland annat riktats mot att teorierna 

kantas av inbördes strider och inte alltid lyckas med att låta de som den berör komma till tals. 

Litteraturvetaren Ania Loomba som bland annat skrivit boken Kolonialism/Postkolonialism – en 

introduktion till ett forskningsfält menar att postkoloniala teorier använts i ett så pass brett spektrum 

att det ibland ter sig omöjligt att precisera vad forskningsfältet skulle kunna innehålla. Som i 

exemplet nedan:

Den moderna europeiska kolonialismen var med god marginal det mest vittomfattande av alla de 

koloniala projekt som varit ett stående inslag i människans historia. På 1930-talet upptogs nära 

85 procent av jordklotets landmassa av kolonier och exkolonier – de enda områden som aldrig 

hade legat under formellt europeiskt styre var delar av Arabien, Persien, Afghanistan, Mongoliet, 

Tibet, Kina, Siam och Japan. Kolonialismens geografiska spännvidd och dess heterogena 

tillämpningar och effekter under fyrahundra år gör det mycket svårt att >>teoretisera<< eller 

40 Otterbeck & Bevelander 2006: 10
41 Jmf Mahmood 2005
42 Med västerlandet, väst eller västerländsk liksom andra begrepp som icke-västerländskt avses inte geografiska 

områden, utan diskursiva, symboliska och politiska antaganden och praktiker. 
43 Kamali 2006: 9
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generalisera ämnet. Olika forskare kommer till följd av sina skilda disciplinära, geografiska och 

institutionella hemvister samt personliga expertis att lyfta fram olika exempel och anlägga 

skiftande perspektiv på samma studieområde (...). Men faktumet att studiet av kolonialismen 

omfattar ett så stort område innebär inte att vi bör begränsa våra undersökningar till enskilda fall 

och undvika att fundera över det koloniala styrets och tänkandets vidare strukturer 44

Postkolonial teori hänvisar ofta till ett diskursivt västerländskt synsätt, där ett teoretiskt 

tolkningsföreträde innehas av västerländska aktörer och där andra röster, perspektiv och tolkningar 

följaktligen antingen förminskas eller ignoreras helt. Loomba utlyser en varning om att använda 

begreppet postkolonial oförsiktigt, likadant som begreppet patriarkat som betecknar en strukturell 

sexism men som fungerar väldigt varierande på olika håll och därmed knappast kan ha en mer 

beskrivande definition än just strukturell sexism. Någonstans kanske det ändå går att enas om att 

postkolonial teori avser att beskriva grundliga förändringar av både ”metropolen” och ”kolonin” 

genom kolonialiseringsprocessen. Avkolonialiseringen i sin tur förändrade omständigheter återigen. 

Viktigt att poängtera är att det inte ser likadant ut vare sig i alla ex-kolonier eller hos tidigare 

koloniserande länder. Inte heller bör dessa idag betraktas som postkoloniala på samma vis.45 

Samtidigt är det tydligt att vissa attityder som kolonialismen rättfärdigades med i viss utsträckning 

lever än idag.46 Dessutom har ”periferin” flyttat till ”centrum”, genom migration från tidigare 

kolonier till städer i Europa. Sociologen Masoud Kamali menar att strukturerna och attityderna som 

kolonialismens syn på ”den andre” präglades av i mångt och mycket även karaktäriserar 

bemötandet av ”den andra” som immigrerat till ”centrum”:

Föreställningar om de Andra som mindre värda och >>ociviliserade<< varelser som måste 

genomgå olika >>förändringsprojekt<< för att kunna leva bland oss gäller inte längre bara i 

förhållande till >>periferierna<<. Periferin har flyttat in i centrum. (…) Diskrimineringen 

på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom rättsväsendet, utbildningssystemet, media 

och det politiska systemet leder till en marginalisering av de nya immigranterna.(...) Med 

andra ord har den koloniala rasismen överlevt kolonialismens undergång och härjar nu 

obehindrat i >>den fria världen<<.47  

Vidare menar Kamali att rasismen, som inte enbart hör den västerländska historien till, alltid har 

44    Loomba 2006: 17
45    Loomba  2006: 37
46    Kamali 2006: 9-13
47    Kamali 2006: 11
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haft en religiös underton. Som exempel på detta lyfter han upp de antisemitiska strömningarna som 

funnits under en stor del av Europas historia. Han menar att i dagsläget har islam och muslimer fått 

axla rollen som Europas ”andra”.     

     När det kommer till feminism har västerländska tolkningars hegemoni kritiserats, bland annat 

eftersom dessa, med hjälp av sin roll som ”teorins och praktikens primära referent”48 skapat en bild 

av en enhetlig ”tredjevärldenkvinna”. Professor i genusvetenskap Chandra Talpade Mohanty 

diskuterar frågan i sin bok Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet.  

Genom synen på de ”västerländska värden” som universella och tvärkulturella analyseras alltså 

kvinnor från andra kontexter och slutsatserna landar väldigt nära synen på ”den koloniala andra” 

nämligen att ”tredjevärldenkvinnan” porträtteras som okunnig, fattig, sexuellt kuvad, huslig, 

obildad, traditionsbunden, familjeorienterad och trakasserad, för att nämna några exempel.49 

Förutom en binär och alltför förenklad modell skrivs också tesen fram som kungör att 

”tredjevärldenkvinnan” inte existerar om det inte är i förhållande till eller i jämförelse med ”oss”, 

eftersom det ofta är påstått västerländska värderingar som får fungera som måttstock.

     För att röra oss geografiskt lite närmare, vill jag lyfta fram jämförelser med den svenska 

feminismen. Tiina Rosenberg, teatervetare och professor i genusvetenskap, menar att den 

hegemoniska svenska feminismen binder ”kvinnlighetens formering implicit och explicit till 

nationen Sverige och konstruerar därmed svenskheten som en privilegierad position”50 I de 

hegemoniska feministiska sammanhangen är inte bara det som uttalas av intresse, utan lika mycket 

det som inte blir sagt vilket då kan tolkas vara sådant som inte får plats som en del av det 

feministiska fältet. I praktiken innebär det att alla positioner som flyttats fram med hjälp av den 

hegemoniska feminismen rör sig om landvinningar för enbart vissa kvinnor, förslagsvis vita, 

västerländska medelklasskvinnor, menar Rosenberg.51

     Religionshistorikern Mattias Gardell menar att nedvärderande och binära beskrivningar av ”de 

andra” och särskilt av patriarkala sammanhang inom islam, syftar också till att identifiera ”oss 

själva”.  Enligt honom ”avleder talet om islams inbyggda kvinnoförtryck uppmärksamheten från 

den patriarkala ordning som strukturerar förhållandet mellan könen också bland landets icke-

muslimska befolkning”.52 Följaktligen förbinds problemen med könsförtryck med religion eller 

etnicitet och berör alltså inte och förekommer inte bland ”oss”.           

     För min analys kommer tendenser som bygger på skillnadstänkande i termer av ”vi” 

västerlänningar och ”de” icke-västerlänningar ligga i fokus, för att lyfta upp frågor om strukturer 

och förhållningssätt vars resultat fungerar exkluderande. ”Vi” och ”dem”, liksom västerländska 

48 Mohanty 2007: 34
49 Mohanty 2007: 38
50 Rosenberg 2011: 84
51 Rosenberg 2011: 84
52 Gardell 2010: 182  
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feminister, den vita mannen eller andra generaliserande termer som används av mig är inte avsedda 

att uppfattas som fasta och oföränderliga kategorier. Syftet är att påpeka attityder och diskurser, inte 

att hävda att till exempel varenda man som är vit, medelklass och heterosexuell alltid utför alla de 

handlingarna som diskuteras i uppsatsen.     

3:2 Tidigare forskning

Forskning som berör muslimska kvinnors upplevelser eller erfarenheter av svensk media finns inte 

att tillgå, så långt som jag känner till det. Muslimers upplevelse av media och medias sätt att 

framställa muslimer, är ett något mer studerat område. Dessa undersökningar kommer att 

presenteras och beröras i bakgrundsdelen av uppsatsen. Som snarlika studier kan unga, aktivt 

troende, muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige nämnas, vilka 

presenteras av Pia Karlsson Minganti i avhandlingen Muslima. 

     Om slöjan i Sverige har bland annat Mattias Gardell och Anne-Sofie Roald skrivit ett kapitel i 

mer omfattande verk.53 Dessa berörs också delvis i bakgrundskapitlet. 

     Internationellt bör boken Slöjans politik av Joan Wallach Scott nämnas, som behandlar den 

politiska situationen och debatten i Frankrike som bland annat ledde till förbudet mot bärande av 

religiösa symboler i franska skolor år 2004. Studien behandlar bland annat frågan om vem som får 

komma till tals, men också identitetsförhandlingar hos kvinnor som bär slöja.

     I Danmark har en studie publicerats 2009, gjord  av ett forskarteam från Köpenhamns 

Universitet. Studien heter Rapport om brugen af niqab og burka. Rapporten konstaterar att det 

kunde fastställas att cirka 100 kvinnor i Danmark bar heltäckande slöjor, av dessa utgjorde cirka 60 

stycken danska konvertiter. Kvinnorna var mestadels unga och majoriteten framförde, enligt 

forskarteamet salafitiska/wahhabitiska åskådningar, även om de själva inte använde sig av de 

uttrycken. Även sufistiska tillhörigheter kunde konstateras. Av de kvinnor som deltog i 

djupintervjuer vittnade samtliga att de bar heltäckande slöja av fri vilja, det vill säga utan 

påtryckningar av familj eller andra närstående och utan att någon annan i deras nära omgivning bar 

plagget. Flera av kvinnorna menade att bärande av niqab stärkte dem i tron.      

     Etnologen Oscar Pripp (et al) har studerat upplevelser kring medias representation av 

”invandrartäta” områden i boken Fittja, världen och vardagen. Studien har flera beröringspunkter 

med uppsatsens intresseområde, men handlar inte om muslimer specifikt.           

53 Gardell Islamofobi och Roald Muslimer i nya samhällen
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     Ett verk som i huvudsak inte är akademiskt är fotografen Elin Berges bildbok Slöjor. Här 

förekommer reflektioner hos kvinnorna som fotograferats, samt en mer analyserande artikel skriven 

av idéhistorikern Edda Manga. Manga belyser slöjans betydelse utifrån perspektiven

sensualitet/könsförtryck, tradition/modernitet och makt/motstånd.   

     Verk som studerar frågor om islamofobi, media och slöjor som kan anses ha en koppling till 

uppsatsens intresseområde, kommer att användas i bakgrundsdelen och nämns därför inte här. 
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4. Bakgrund

Nedan kommer de redan nämnda bakgrundsdelarna media och islamofobi att diskuteras, med en 

förhoppning om att detta underlättar i förståelsen av analysen som följer. Informanternas 

upplevelser har återkommande haft kopplingar till bland annat en känsla av islamofobi. Detta har i 

sin tur många gånger lett till reflektioner kring bärande av slöja samt majoritetssamhällets 

förhållning till densamma, vilket är anledningen till att slöjan mer specifikt diskuteras i slutet av 

kapitel 4:2. Det har tett sig, så gott som, omöjligt att diskutera dessa olika teman utan att de 

sammankopplas eller berör varandra. Jag har valt att konsekvent använda begreppet slöja, istället 

för andra alternativ som sjal, sjalett, huvudduk eller hijab, främst, eftersom slöja är den 

benämningen som informanterna främst använt sig av. Vissa informanter har även använt begreppet 

”beslöjad”, vilket dock är ett uttryck som jag inte kommer att använda då det kan ge negativa 

associationer som inte beskriver bärande av slöjan.54 Vad som med slöja här avses är en sjal som 

täcker håret och halsen, men inte ansiktet. 

4:1 Media

Journalisten och medieforskaren Ylva Brune menar att journalistiken är det viktigaste textsystemet i 

det moderna samhället. Inte minst för att den sammanställer det som kan ses som viktigt att känna 

till för dess läsare. Media utgör alltså en sorts indikator på vad som är eller antas vara av allmänt 

intresse. Nyhetsjournalistikens uppgift är att sanningsenligt berätta vad som hänt det senaste dygnet. 

Brune menar inte att journalistiken ljuger, däremot gör den ”magiska tricks”55 vilka i sin tur skapar 

problem när deras gestaltningar och representation tas för neutrala skildringar av vår verklighet och 

formas till ”objektiv kunskap” hos läsarkretsen. Brune menar att detta är vad som har hänt ifråga 

om skildringar av invandrare och ”invandrarförorter”. Representation av invandrare och 

bostadsområden som är svenskglesa56 följer en färdigställd mall, som levererar samma sorts 

föreställningar, oavsett om invandrare själv skulle vittna om motsatsen, menar Brune. Härigenom 

skapar media fixerade bilder i läsarens huvuden, så kallade stereotyper. Även om skildringarna och 

54 www.synonymer.se   ger exempelvis synonymerna:  fördunklad, grumlig, dunkel, oklar, skum, frånvarande, dämpad, 
förtäckt till beslöjad  

55 Brune 2005: 87
56 Ett uttryck som Oscar Pripp (2002) valt att använda om områden som ofta kallas för invandrarförorter.
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stereotyperna mottas olika av olika läsare anser Brune att de ändå utgör ett gemensamt tankegods 

vilka i sin tur spelar roll ifråga om vår självuppfattning, till exempel när det handlar om vilken av 

grupperna vi tillhör, är vi svenskar eller invandrare? Även de som anser att den typen av 

kategoriseringar saknar relevans, kan likväl bli indelade i olika kategorier, vilket i olika situationer 

inte saknar betydelse. Det skulle kunna hävdas att kategoriseringar är svåra att undvika i nuläget.57

     Genom att skapa kategorier som invandrar- kvinnan, poesin, maten och så vidare har media 

skapat en klar distinktion mellan svensk och invandrare, som ständigt befästs just genom att 

händelser och företeelser som är kopplade till etniskt icke-svenskar poängteras som invandrar 

händelser och företeelser. Brune menar att detta utgör journalistikens mest påtagliga bidrag till 

segregeringen.  Än mer tydlig blir problematiken, när strukturella samhällsproblem, återkommande, 

beskrivs i samband med just invandrare. I dessa sammanhang intervjuas enskilda invandrare vars 

medverkan antingen bekräftar tesen eller får fungera som undantag (vars existens och uttalanden 

dock återigen bekräftar tesen) och som genom ett under har ”kunskapen”, som tidigare nämnts, 

uppstått.  

     Redan 1975 uppstod medias invandrarkvinna, enligt Brune, verksam inom låglönearbete, 

analfabet, tyngd av kultur och tradition och styrd av ”sina” män, dessutom okunnig om sina 

rättigheter. Det som är kanske det mest typiska för invandrarkvinnan är att det inte är hon som talar 

i skildringarna om henne, utan talandet sköts antingen av experter av olika slag eller också av 

invandrarkvinnor som inte passar in i den diskursiva bilden, en otypisk invandrarkvinna som Brune 

benämner henne.58    

     Dikotomier skapas också med hjälp av beskrivningar av kulturer och modernitet. Invandrare 

tilldelas egenskaper som härleds till samhällen som inte är utvecklade och moderna, samtidigt som 

beskrivningen tilldelar det svenska samhället en enhetlig modern, rationell och jämställd roll. För 

att belysa uppsatsens frågeställning specifikt vill jag lyfta upp följande citat:

I samband med mediehändelserna visualiseras och konkretiseras abstrakta idéer om å ena 

sidan invandrare, islam, muslimer och å andra sidan något som kallas svenska flickor, 

svensk liv eller svenska värderingar. Porträtterade individer eller grupper underordnas en 

idéstruktur som de inte själva medverkar i att formulera. Idéstrukturen kommer till uttryck i 

en förenklad berättelse som upprepas gång på gång, i resonemang med vetenskapliga 

anspråk och i kondenserad symbolik i bilder och rubriker. Nyhetsmakandets 

mångfasetterade uttrycksformer mobiliseras samfällt till stöd för de generella anspråken59

57 Därmed inte sagt att dessa är nödvändiga eller utgår ifrån någon sorts verkliga kriterier.
58 Brune 2005: 89
59 Brune 2005: 92
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Vidare menar Brune att många av de sätt som används för att skapa en generell bild är direkt 

diskriminerande. Experters utlåtanden, som förklarar och är specialiserade på särskilda fall och 

problem, kan användas för mer övergripande syften som att i generella termer förklara villkoren för 

till exempel ”invandrarkvinnor” eller ”invandrarflickor”. Vissa förklaringsmodeller kan utgå ifrån 

att muslimers liv är styrda av Koranen, vilket (i negativa sammanhang, vilka det ofta rör sig om) i 

förlängningen leder till kollektivt skuldbeläggande men framförallt ett förfaringssätt som man inte 

skulle använda för att förklara handlingar och skeenden där etniska svenskar varit inblandade. 

Bevakningen anses också idéstyrd och då den följer systematiska mönster kan den leda till att, 

exempelvis, muslimska kvinnor som inte upplever sig vara utsatta för det som den förutbestämda 

formen letar efter, också fråntas legitimiteten att definiera sina erfarenheter. Som redan nämnts sker 

processen med hjälp av upprepning men också en rollfördelning där tidigare nämnda dikotomier 

står i centrum. De egenskaperna som förfaringssättet tilldelat ”kulturer” tilldelas i nästa led 

individer som därigenom automatiskt anses bära omkring på ”kulturen” ifråga.60

     Brune vill dock påpeka att förfaringssättet som skapat de dualistiska berättelsemönstren utsätts 

för kritik och försök till nyansering sker ständigt. Stereoptypisering utgör inte ett helt legitimt 

arbetssätt.           

     Svensk nyhetsjournalistik som berör perspektiven invandrare, flyktingar och rasism granskas 

även i antologin Mörk magi i vita medier. Inledningsvis fastslås också här att det sättet som 

nyhetsjournalistiken tenderar att rapportera om invandrare och flyktingar producerar en lögn.61 Det 

som de enskilda journalisterna skriver och rapporterar kan i sig vara baserat på verklighet och alltså 

vara sant, men när en enda sorts bild levereras ideligen utan att andra möjliga vinklar eller synsätt 

vävs in (potentiellt strategiskt utesluts) produceras alltså en bild som är att betrakta som osann. 

     Journalistik som handlar om invandrare och flyktingar eller frågor som berör ovannämnda 

grupper har en tendens att befästa diskursiva ”vi” och ”de” kategorier. Enligt Brune, återigen, sker 

det genom en eller flera av följande förfaringssätt:

− Det görs en åtskillnad mellan ”oss” och ”dom” [sic], sådan att ”vi” talar om ”dom”, 

och det är ”våra” definitioner och problemformuleringar som gäller.

− Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” representeras som ett motsatsförhållande eller 

konflikt. Det är ”våra” åtgärder som kan lösa eller eliminera konflikten. 

− Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” gestaltas som ett motsatsförhållande, där 

”dom” tillskrivs egenskaper och handlingar, som ”vi” inte vill ha, eller i någon mening inte 

60 Brune  2005: 93
61 Brune  1998: 10
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kan ha (...)62 

    

”De andra” delas också ofta och gärna in i kategorierna ”de goda” och ”de onda”. Brune menar att 

med invandrare inte menas individer, familjer etcetera som invandrat, i den nyhetsjournalistiken 

som kategoriserar ”invandrare”, utan att det handlar om en skillnad som görs mellan just ”vi” och 

”dem” och som inte alltid hänger ihop med ursprung. I fördelningen är invandrare ”de som inte är 

som vi (vill vara)”.63 Hennes belägg för att det existerar en tyst överenskommelse, av det 

ovanstående slaget, bygger på uttalanden från andra journalister, journaliststudenter och 

nyhetsanvändare.   

     Tendensen med uppdelningen i ”onda” och ”goda” har även uppmärksammats av Gardell i 

boken Islamofobi. Han menar att det bara är en viss sorts röster som kommer fram i svensk media. 

Den ”goda andra” (ifråga om muslimer) är en ex-muslim eller en sekulär muslim som hyllar 

”svenska värderingar”, medan ”den onda” står för konservativa värderingar och vägran att 

assimileras. Båda dessa ”grupper” befäster diskursen. Ett övertydligt exempel är Evin Rubars 

dokumentärfilm Slaget om Muslimerna, där tidigare medlemmar i islamistiska (?) församlingar 

berättar om indoktrinering som sedan varvas med intervjuer med några muslimska ledare i Sverige 

som filmats i en mörk miljö. Dessa båda ”grupperna” får sällskap av ”experten” Aje Carlbom. 

Gardell har granskat hur kontakten tagits med de olika deltagarna och hur dokumentären klippts 

ihop och i saklighet lämnar filmarens förfarande en del övrigt att önska.64 Här skulle de avhoppade 

konvertiterna kunna avläsas som ”goda” och religiösa ledare för olika muslimska församlingar, med 

Mahmod Aldebe (som tackat nej till att medverka men vars uttalanden från andra sammanhang 

klippts in) i spetsen, som ”de onda”.65 Samma dokumentär tas upp som ett exempel på hur 

kategorisering sker när ”vi” och ”dem” indelningar står i centrum, i de svenska efterorden skrivna 

av religionshistorikern Per-Erik Nilsson i boken Slöjans Politik. Gardell menar att urvalskriterierna 

för till exempel media utgår ifrån att de som bekräftar den rådande diskursen om muslimerna (ofta 

också bland muslimer eller ex-muslimer) får komma till tals i media, medan de som skulle kunna 

dementera den rådande bilden eller delge ytterligare dimensioner sällan eller aldrig får medverka. 

     Medieforskaren Håkan Hvitfelt menar också att stereotyp framställan är vanligt förekommande i 

medias representation av muslimer. Muslimska kvinnor tillskrivs ofta rollen som offer – 

underordnad och förtryckt. Muslimer i allmänhet porträtteras som fanatiska. Om muslimer har 

begått ett våldsbrott poängteras att de är muslimer, vilket inte görs med till exempel kristna. 

Dessutom förekommer muslimer särskilt ofta i rapportering som handlar om krig och våld. Hvitfelt 

62  Brune 1998: 29
63 Brune  2005: 97
64  Se tex Gardell 2010, Nilsson i Scott 2010
65 Gardell 2010: 139-145 & Nilsson 2007:167-171
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vill också poängtera sannolikheten i ett samband mellan mediekonsumenternas attityder gentemot 

islam och rapporteringen om densamme:

Bevakningen av fenomen som, med rätt eller orätt, tillskrivs islam har ökat i omfattning i 

press, radio, och TV under det senaste decenniet. Även om medieforskningen har haft svårt 

att klargöra sambanden mellan medieinnehåll å ena sidan och människors attityder å den 

andra, säger sunda förnuftet att det finns samband. Det är troligt att en negativ bild av islam 

i medierna påverkar människors attityder i negativ riktning.66 

Angående sanningshalten i rapporteringen menar Hvitfelt att även den kan diskuteras. Vissa 

påståenden är sanna, en del andra är missvisande och många dessutom falska.67 Den minsta 

gemensamma nämnaren, anser han, kan ändå konstateras vara att det som media tar upp om islam 

oftast har en negativ klang. I de publikmässigt största medierna har islam exempelvis i övervägande 

majoriteten av sammanhangen förekommit i rapporteringar om krig (i 39 % av inslagen) och terror 

(23 % av inslagen) och det bör poängteras att undersökningen gjorts 1995, alltså före den 11e 

september. Hvitfelt poängterar att särskilt TV nyheternas rapportering i allmänhet är våldscentrerat, 

ungefär en fjärdedel av rapporteringen har en anknytning till våld. När det kommer till 

rapporteringen om islam handlar det dock om långt större omfång än så, 44,7% av ”islaminslagen” 

rör nämligen ett våldssammanhang.68 Något som kan ses som anmärkningsvärt är att det sällan 

framhålls att de som faller offer för påstått ”muslimskt” våld också är muslimer. 

     Hvitfelt poängterar dock skillnaden mellan olika medier. Till exempel ger morgontidningar, som 

har större resurser och utrymme för djupare analyser, en mer mångfasetterad bild av muslimer än 

exempelvis kvällstidningar och TV-nyheter. Kvällstidningar styrs också av en sensationslystnad, 

vilket gör att även rapporterna som handlar om islam har sensation som ledstjärna. Hvitfelt menar 

att ett påstående om att något genomförts i islams namn, kan ge en extra dramatik till 

rapporteringen. Han ser också en tendens hos kommersiella TV kanaler att styras mer av 

sensationsjakt, än fallet är hos public service kanaler. Detta kallas för satsning.69 

     Enligt Hvitfelt finns även tendenser till arbetssätt som använder sig av stereotyper och islamiska 

symboler i ibland tveksamma sammanhang. Exempel på sådana symboler är: ”Allah”, ”Koranen”, 

”islamist”, ”jihad”, det kan handla om bilder på män som ber eller kvinnor som bär slöja. Hvitfelt 

ser det som troligt att dessa symboler laddats med negativa föreställningar i samband med att 

islambilden i media utvecklats i en negativ riktning och människors attityder gentemot islam och 

66 Hvitfelt 1998: 72
67 Hvitfelt 1998: 76
68 Hvitfelt 1998: 80
69 Hvitfelt 1998: 82
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muslimer med den. Bilderna börjar då att styra människors uppfattning och ”markerar hur de 

handlingar, händelser och förhållanden som beskrivs ska tolkas”.70 Symbolerna befäster stereotyper 

och fungerar som förenklade föreställningar som med brist på nyansering förklarar olika skeenden 

och människor. Förutbestämda mallar är något som Hvitfelt anser styra nyhetsmedierna:

Om en person, en händelse eller ett skeende definieras inom en viss mall, kommer det som 

tillhör mallen, inte verkligheten, vanligen att avgöra hur personen, händelsen eller skeendet 

beskrivs. Mallarna finns tillgängliga, verkligheten är för det mesta svåråtkomlig.71    

    

Sammanfattningsvis menar Hvitfelt att en sedan gammalt existerade negativ bild av islam och 

muslimer förstärks genom en påfallande negativ medierapportering. Detta i sin tur gör att även 

rapporteringar vars syfte är det motsatta, exempelvis förståelse eller bara en saklig representation, 

stöter på problem för att centrala symboler laddats med negativa associationer. De negativa 

attityderna gentemot islam och muslimer finns i samhället redan som det är, den strida strömmen av 

tveksamma mediebilder är något som befäster ”skillnaderna”, avslutar Hvitfelt.  

     En stor del av medieforskningen som studerar muslimer i media har gjorts med hänvisning till 

rapporteringen efter attackerna mot World Trade Center och Pentagon 11 september 2001. Även om 

ämnet inte direkt kan hänvisas till uppsatsens studieområde, ser jag en anledning att lyfta upp vissa 

studier om rapporteringen efter 11e september, främst för att dessa lyft upp frågan om 

nyhetsrapporteringens tendenser till generaliserande och ibland irrelevanta representation, samt 

porträtteringar som kan avläsas vilja göra distinktioner mellan den påstått rationella västvärlden och 

”andra”. En av dessa studier är gjord av medieforskarna Marina Ghersetti och Anna Levin. I 

motiveringen till studiens relevans nämns de stigmatiserande tendenserna som uppstått sedan 

terrorattackerna i New York och studien har initierats av Integrationsverket. I studien analyseras 

nyhetsförmedlingen under det första dygnet efter attackerna och avser både tidningar, TV och radio. 

Den andra delstudien koncentrerar sig på en översiktlig analys av Aftonbladet (AB) och Dagens 

Nyheter (DN) och den sista delstudien säranalyserar bildmaterial och texter i de ovannämnda två 

tidningarna också under den första månaden efter händelserna.

     Under första dygnets nyhetsrapportering lades, förstås, mycket kraft på att besvara frågan vem? 

De medier som i Sverige la fram sina analyser berörde inte Sverige eller svenska muslimer i dessa. 

Detta till trots handlade de fyra artiklarna som berörde svenska muslimer, under samma nyhetsdygn, 

alla om svenska muslimers avståndstagande från händelserna. 

70 Hvitfelt 1998: 83
71 Hvitfelt 1998: 83

29



     Under den närmaste månaden efter 11e september kunde antalet artiklar (som i studien avser 

nyhetsartiklar, notiser, debatt, ledare, krönikor, insändare och tv-notiser) som berör islam eller 

muslimer räknas till 240 hos AB och 263 hos DN. Det som för uppsatsens ämne ter sig speciellt 

intressant är det faktum att 10 procent av de ovannämnda 503 artiklarna handlar om islam utan att 

en koppling kan göras till de berörda attackerna och av dessa utgör majoriteten, 46 stycken (av 49 

totalt) företeelser inom islam som ter sig främmande eller hotande, till exempel slöjan, kvinnlig 

omskärelse, frågor kring homoadoption72 etcetera. Av artiklar med en svensk koppling består en 

tredjedel av denna kategori (15 stycken). Sju av dessa, alltså nästan hälften, behandlar slöjan buren 

av muslimska kvinnor och ytterligare några (insändare) diskuterar slöjan men buren av Mona Sahlin 

vid ett besök i Stockholms moské. 

     Forskarna konstaterar att tidningarna, trots att de svurit sig fria från uppfattningen att terrorism 

har med islam att göra, levererat bilder som utmålar muslimer som okunniga bland många andra 

negativa attribut. Ofta är ”sanningen” om muslimerna och om de muslimska länderna också satt i 

kontrast mot det påstått rationella väst. Artiklar som handlade om kvinnor eller kvinnors situation 

var förhållandevis få (tre stycken) medan antalet bilder som visade kvinnor som bar olika slags 

slöjor i förhållande kan konstateras varit massiv (33 stycken). I sammanfattningen konstaterar 

författarna att: ”Muslimska attribut mystifieras, både hos enskilda personer och hos den muslimska 

kulturen som helhet”.73 Detta tillsammans med schabloniserande bilder som levererats och avser 

både troende individer som länder, anser författarna, vara problematiskt ur en integrations 

synvinkel.

     Svenska muslimers upplevelser efter den 11e september där medias rapportering inkluderas, har 

studerats av religionsvetaren Göran Larsson (med flera). Larsson hänvisar till ett flertal nationella 

och internationella undersökningar enligt vilka islam och muslimer återkommande representeras på 

ett negativt sätt eller beskrivs i alltför generella och stereotypa termer, både i västerländsk media 

och i populärkultur. De ofördelaktiga bilderna florerar också numera i västerländska skolböcker, 

vilket sammantaget bidrar till att negativa attityder gentemot muslimer sprids men också till att den 

förenklade bilden accepteras som den sanna på sina håll.74

     De flesta av undersökningarna, som ovan hänvisats till och som studerat Sverige är gjorda på 

1980–90-talet, vilket gör att uppfattningar om 2000-talet saknas, men Larsson menar att de 

diskriminerande tendenserna som riktas mot muslimer och islam tycks göra sig gällande även i 

början av det nya millenniet. 

     Larsson anser det viktigt att betona, i likhet med Hvitfelt ovan, att nyhetsmedias reportage rent 

72 Varav de två senaste exemplen kan benämnas som ämnen där tolkningsfrågor kan tillskriva dessa som 
sammankopplade med islam

73  Ghersetti & Levin 2006: 26

74   Larsson 2003: 45
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generellt tenderar att fokusera på våld och andra nyheter som antas sälja, exempelvis skandaler och 

sex, alltså inte bara när det handlar om muslimer. 

     I medier rapporteras inte enbart händelser utan förklaringar söks också med stor tonvikt vid 

experters analyser och utlåtande. Larsson menar att det därmed inte är långsökt att anta att 

bevakningen (av 11e september) påverkade mediekonsumenternas syn, upplevelser och tolkningar 

av händelserna. De flesta kan antas ha försökt förstå vad som hände och inte minst varför. Ur det 

perspektivet blir det faktum att media stundtals gav en direkt felaktig och både osaklig och 

överdrivet dramatiserad bild av händelserna och skuldfrågan, tämligen bekymmersamt. Lite drygt 

en halvtimme efter att det första planet flugit in i ett av tvillingtornen kom de första spekulationerna 

kring vem som bar ansvaret för detta. Talibanregimen i Afghanistan nämndes liksom Usama bin 

Laden och DFLP i Palestina. De enda icke-muslimska potentiellt skyldiga utgjordes av 

högerextrema grupper i USA men misstankarna avskrevs snabbt och riktades därefter nästan 

uteslutande mot den muslimska världen.75 

     Flertalet muslimer tolkade medias förfaringssätt, särskilt ifråga om vem som stod bakom 

attackerna, som en kampanj mot islam. Larsson menar att konspirationsteoretiska förklaringar är 

vanligt förekommande bland muslimer som bor i väst, som upplever sig vara i en utsatt position. En 

persons förförståelse, av till exempel ovannämnd slag, skulle också kunna påverkar individens syn 

på rapporteringen. Det vill säga att ur en synvinkel skulle rapporteringen kunna förstås som rimlig 

och saklig, medan ur en annan som det motsatta. På ett annat ställe i rapporten nämns att 

förfaringssättet med skuldfrågan i samband med bevakningen av 11e september i sig var något som 

skapade en grogrund för konspirationsteorier.76 Något senare i rapporten framkommer även att 

medias bevakning (eller snarare upplevelsen om medias bevakning som bland annat 

stereotypiserande ifråga om muslimer och islam) i samband med 11e september resulterat just i att 

konspirationsteorier ökat och fått fäste bland muslimer. Konspirationsteorier bland minoriteter är 

dock inget särskilt välstuderat område och Larsson påpekar bristen på och behovet av kunskap inom 

området.  

     Processen med mediebevakningen kring den 11e september, med alla dess brister och 

tillkortakommanden, tycks trots allt ha även stimulerat en ökad förståelse olika ”grupper” emellan, 

uppger Larsson. Enligt informanterna i studien har en konstruktiv inom- muslimsk diskussion kring 

religion och politik, såväl som en diskussion av samma art i samhället i stort fötts. Muslimer anses 

också ha fått ökat tillträde som aktörer i media, där de bland annat kunnat bidra med sina analyser 

och synsätt.

     Undersökningen visar en stor misstro till media och det kan antas bero bland annat på att det 

”arbetar ytterst få personer med utländsk bakgrund i svenska medier och få journalister tycks ha 

75 Larsson 2003: 49
76 Larsson 2003: 55
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någon djupare kunskap om islam, muslimer eller språk som många muslimer talar”.77 Ett faktum 

som kan antas öka misstänksamheten gentemot media och deras ageranden. 

     Larsson menar att det är svårt att säga hur detta påverkar nyhetsbevakning och analyser, men 

undersökningen visar att många upplever medias bidrag efter 11e september som både anti-

muslimsk och lutande mot stereotypa bilder och föreställningar. 

     Rapporten förtäljer att Sveriges muslimer drabbats hårt av händelserna i New York. Många 

muslimers rörelseutrymme begränsades, då de kände sig rädda för att gå ut tiden närmast efter den 

11e september. Utsattheten tycks främst ha drabbat kvinnor som bär slöja och män som ansågs ha 

ett utseende som kunde härledas till ”arabvärlden”. 

     Sveriges Unga Muslimer fick, som ett exempel, förhållandevis stort utrymme i media, men 

situationen återgick till det vanliga, ifråga om muslimskt deltagande i media inom loppet av några 

månader. Från rapporten framgår att det även bland journalister finns självkritiska röster som menar 

att islam och muslimer beskrivs återkommande utan att alla tillgängliga nyanser tillvaratagits.  

     Bland muslimer som fick utrymme i media efter den 11e september menar Larsson att svenska 

konvertiter, unga muslimer och muslimer som behärskar det svenska språket var de som utgjorde en 

tydlig majoritet. Vilket fortfarande uppenbarligen utesluter väldigt många muslimer, vars 

synpunkter allmänheten aldrig fått ta del av. De flesta som har kommit till tals har också, enligt 

rapporten, angett sig vara praktiserande. Samma utrymme har inte getts till de sekulära och/eller 

”kulturella” muslimerna.

     Flertalet av informanterna i Larssons undersökning uppfattade svenska medier som 

jämförelsevis bättre än många andra västerländska dito, när det kommer till saklighet i samband 

med frågor om islam och muslimer. ”Muslimer och islam beskrivs fortfarande enligt merparten av 

de intervjuade som något farligt, hotfullt och negativt jämfört med det ”svenska” 

majoritetssamhällets värderingar och ideal”.78

     Rapporten lyfter även upp röster som menar att det finns tendenser hos svenska muslimer att ha 

en alltför negativ, och ofta förutfattad, syn på svensk media. Samma röster menar att det är vanligt 

förekommande med en offerattityd bland svenska muslimer, vilket i sin tur kan leda till att känslan 

av utsatthet ökar.79 

     Larsson håller det för sannolikt att både sekulära och praktiserande muslimer drabbas av rasism, 

förföljelser och diskriminering efter en 11e september. Undersökningens informanter uppfattar det 

också som att bilden som media målat upp om islam och muslimer har spelat en central roll i hur 

övriga allmänheten förhåller sig till och uppfattar dem och deras religion.  

     

77 Larsson 2003: 54
78 Larsson 2003: 61
79 Larsson 2003: 61
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4:2 Islamofobi

Islam och muslimer är ett ständigt återkommande ämne i Sverige. Diskussionerna kan handla om 

allt från könsstympning till halal slakt, religiösa friskolor, religiös klädsel i offentligheten, 

hedersvåld, sharialagar etcetera. Vissa debatter har varit sakliga och reflekterande, medan andra tett 

sig både slarviga och sensationslystna.80 Jag kommer nedan att diskutera några potentiella 

definitioner på islamofobi samt hur islamofobi tar sig i uttryck och en del av dess konsekvenser i 

Sverige, eftersom islamofobi är något som med tydlighet upplevs färga informanternas vardag. Det 

förekommer diskussioner om huruvida islamofobi är ett korrekt begrepp att använda för att beskriva 

rasismen som vänder sig mot muslimer.81 Uttrycket är dock idag tämligen vedertaget och fenomenet 

i allra högsta grad existerande. 

     När det kommer till islamofobisk kritik av islam är det ofta svårt att avgöra om ”missnöjet” 

riktar sig mot ”det religiösa systemet islam”, muslimer som befolkning eller individer. Det är också 

vanligt att begreppet muslim syftar mera på en etnicitet, menar Jonas Otterbeck och Pieter 

Bevelander i rapporten Islamofobi, vilket sammantaget gör att islamofobi blir svårt att fastslå i 

jämförelse med tidigare rasistiska tendenser som utgått ifrån just uppfattningen om att det finns 

skilda raser. När muslimer talas om och behandlas som en enhetlig grupp med samma värderingar, 

kultur etcetera utan att andra analyskategorier än religionstillhörighet tas hänsyn till fyller kategorin 

”muslim” samma funktion som ”ras”, menar Otterbeck och Bevelander.82    

     Ordet islamofobi har existerat under hela 1900-talet, men först 1997 kom ett försök att sätta en 

definition på begreppet, som kunde förhålla sig till den aktuella europeiska kontexten. Brittiska 

tankesmedjan Runnymede Trust definierade då företeelsen på följande sätt: ”Termen islamofobi 

avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de praktiska konsekvenserna av 

sådan fientlighet vad gäller orättvis diskriminering av muslimska individer och gemenskaper, samt 

utestängning av muslimer från den allmänna politiska och sociala samvaron”.83 Tankesmedjan har 

senare kommit med ett förhållandevis gediget material som avser att tydliggöra vad som menas med 

islamofobi. De diskuterar framförallt öppen och sluten syn på islam, varav den slutna utgör det som 

kallas för islamofobi. Religionsvetarna Åke Sanders och Göran Larsson, har på vissa punkter varit 

missnöjda med tankesmedjans definition och ifrågasatt dess funktionalitet. De föreslår själv en 

definition som lyder: 

80 Otterbeck & Bevelander 2006: 8 
81 För en mer omfattande diskussion om begreppets ”relevans” se till exempel Andreas Malm 2011
82 Samma tes drivs också bland andra av Mattias Gardell (2010) och Åke Sander & Göran Larsson (2006)
83  Runnymede Trust 1997:4, citatet och översättningen hämtad från Otterbeck & Bevelander 2006: 22
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any action or behavior (verbal or physical) towards an individual or artifact, which by the 

actor is believed or experienced to be Muslim/Islamic (or in a positive way associated with 

Islam/Muslims), which is based in, or is an expression of, fear, hostility, and/or hatred of 

Islam as a religious and/or cultural system and the carriers of that system, Muslims.84

Vidare menar de att om det finnes konstruktivt kan en skillnad mellan islamofobi och 

”muslimofobi” poängteras. Med det menas en distinktion mellan händelser då islam som religiös 

eller kulturell institution råkar ut för hatet, vilket då kallas för islamofobi och fall där individer som 

är muslimer eller uppfattas som muslimer råkar ut för en detsamma, vilket då skulle kallas för 

muslimofobi. Sander & Larsson lyfter även upp dimensionerna strukturell och institutionell 

islamofobi, på vilket de framhåller tre definitioner framtagna av brittiska organisationer. En 

definition som framtagits av Commission on British Muslims and Islamophobia föreslår att 

strukturell och institutionell islamofobi ska förstås följande:

those established laws, customs and practices which systematically reflect and produce 

inequalities in society between Muslims and non-Muslims. If such inequalities accrue to 

institutional law, customs and practices, an institution is Islamophobic whether or not the 

individuals maintaining those practices have Islamophobic intentions.85 

 På ett personligt plan diskuterar Sander & Larsson betydelsen av individens upplevelse av att ha 

blivit kränkt på grund av sin religions- eller grupptillhörighet. Alltså att en individs uppförande, ett 

verk (text, bild, film med mera) eller en institution är per definition islamofobisk om det så upplevs 

av en muslim eller en grupp av muslimer. Detta förutsätter dock att individen eller gruppen som 

upplevt kränkningen kan hänvisa den till det faktum att den/de är muslim/er på ett rimligt vis. 

Problemet som förfaringssättet ovan möter är hur begreppet ”rimliga förklaringar” ska tolkas och 

definieras. Här är syftet att föra begreppet islamofobi och handlingar som det leder till bortom 

förövarens tolkningar, på förekommen anledning att islamofobiska handlingar enligt vissa 

definitioner kan avslås om förövarens uppges att syftet inte varit att kränka etcetera.86 Alltså ligger 

mottagarens upplevelser i centrum för denna definition, som trots en relevans kan vara svår att 

operationalisera, menar Sander & Larsson.    

     Ytterligare en definition finner vi hos Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald i boken Muslim i  

84 Sander & Larsson 2006: 5
85 Sander & Larsson 2006: 6
86 Sander & Larsson 2006: 8
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Sverige och den lyder: ”Termen syftar dels på rädsla eller en fobi för religionen ’islam’ och för dess 

anhängare, muslimer, och dels på en kampanj mot islam och muslimer som bottnar i denna 

rädsla”.87 Definitionen används bland annat av Migrationsverket. Som potentiella förklaringar till 

hur fenomenet islamofobi uppstått nämner Ouis och Roald ekonomiska- kulturella – politiska- 

religiösa och rasistiska motiv. Ouis och Roald menar således att det finns olika typer av 

islamofobier, varav en och samma person skulle kunna tänkas stödja en form men ta avstånd ifrån 

en annan. 

     Gardell föreslår en definition som lyder: ”socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot 

islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar 

människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam”.88 Gardells 

definition kompletterar Sanders genom att tillägga att islamofobi delvis frodas i samhället på grund 

av en ”kunskapsregim”, som han menar fungerar följande:

Innanför den islamofobiska kunskapsregimens ramar cirkulerar bestämda utsagor, 

uppfattningar och påståenden om islam och muslimer som genom själva upprepningens 

logik upptas som vedertagen kunskap för att de stämmer med det vi alltid hört och därmed 

vet. Utsagor och kunskaper om islam och muslimer som hamnar utanför kunskapsregimens 

ramar, som inte återbekräftar det vi alltid hört och därmed vet, framstår därmed som 

orimliga.89

Gardell menar att detta även leder till att den muslim som ansluter sig till samtalet, som av 

kunskapsregimen initierats, måste antingen bekräfta eller i alla fall förhålla sig till utsagorna av 

kunskapsregimen för att överhuvudtaget räknas som en röst. Den som kan styrka den islamofobiska 

kunskapsregimens ”sanningar” presenteras som ”islams röst”, medan det som faller utanför ramen 

för densamme inte noteras alls.90    

     Jag har valt att lyfta upp dessa fyra definitioner delvis för att poängtera att det inte är ett alldeles 

självklart område, utan ett fält med många dimensioner. En annan anledning är att jag ser en 

relevans hos dem alla. I studien kommer jag att utgå ifrån Sanders definition eftersom den inte är 

snäv i sin tolkning vad gäller förövarens syn på islam och muslimer. Dessutom erkänner den vikten 

av den utsattes upplevelser. Utöver detta kommer kunskapsregimens inverkan, som Gardell lyft 

upp, att ha en betydelse i analysen. 

     Otterbecks och Bevelander har studerat islamofobi i en undersökning som handlar om 

87 Ouis & Roald 2003:26 
88 Gardell 2010:17
89 Gardell 2010:92
90 Gardell 2010: 93
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ungdomars inställning till muslimer och muslimers utsatthet. Studien visar mer positiva tendenser i 

synen på muslimer hos elever som går tredje året på gymnasiet i jämförelse med elever som går 

andra året. Mer positiva är också de som själva känner en eller flera muslimer och de som är födda 

utanför Sverige. Föräldrarnas utbildningsnivå visar sig också ha betydelse, barn till akademiker är, 

enligt undersökningen, mera positiva till muslimer än barn till föräldrar med annan utbildning. Både 

flickor och pojkar (författarnas begrepp) med stereotypa könsuppfattningar visar också negativa syn 

på muslimer. Pojkar som bor i kommuner med hög arbetslöshet har visat sig vara mer negativa mot 

muslimer än genomsnittet, vilket inte är fallet bland flickorna. Faktorer som främlingsfientliga 

partiers representation i kommunfullmäktige har även det visat öka de negativa attityderna gentemot 

muslimer, bland ungdomar på orter där ovannämnda partier finns i fullmäktige. Det som för studien 

ter sig nytt är att frågan om synen på könsroller och negativ syn på muslimer har beaktats. Utöver 

detta visar resultatet att flickor med högutbildade föräldrar har en mer positiv syn på muslimer än 

övriga. En intressant fråga som Otterbeck och Bevelander lyfter upp är huruvida viljan att framstå 

som ”tolerant” spelar en roll när ungdomar fyller i enkäter. Det ter sig inte helt otänkbart att barn till 

akademiker lärt sig ”toleransdiskursen” i en annan utsträckning än andra. Det generella resultatet 

visar dock att majoriteten är toleranta91 det vill säga två tredjedelar av de 10 599 som svarat på 

enkäten. 

     Frågan om utsatthet studeras utifrån individen och om denne har de senaste tolv månaderna 

blivit utsatt för något av följande: hot, våld, verbala kränkningar och/eller orättvis behandling. De 

som visar högst siffror för utsatthet för något av ovannämnda är elever med utländskt bakgrund, när 

utsatthet på grund av religionstillhörighet utrönas visar det sig att muslimer i störts utsträckning 

utsatts för särbehandling av det ovannämnda slaget. Många tidigare forskningsstudier har i sig haft 

en negativ inställning till islam och konstaterat detsamma som fallet var med orientalism tidigare. 

Muslimer ses som odemokratiska, patriarkala, främmande och framförallt som en homogen grupp. 

Otterbecks och Belevanders studie är bredare än så och har studerat inskränkta attityder i en vidare 

mening, vilket kan visa tendensen hos den intoleranta istället för att måla ut grupper, till exempel, 

muslimer som ett problem i sig. Författarna avläser resultatet som ett tecken på att xenofobi 

kombinerat med självcentrering samt brist på empati är problematikens kärna, även om det i 

dagsläget ofta resulterar just i islamofobi, det som med detta är tänkt att bli sagt är att attityderna 

inte förtäljer något om muslimer eller snarare att muslimerna i sig inte står för något särskilt (än 

annorlunda, vilket i ett sådant sammanhang är tillräckligt) för den som visar intolerans. 

     Även ifråga om islamofobi utgör attackerna den 11e september en sorts markör. Larsson menar 

91 Ett begrepp som jag vill använda med reservationer. Tolerans kan uppfattas som något nobelt som en med mera 
makt visar en med mindre makt, trots att den som uppvisar tolerans innehar en viss avighet gentemot det som denne 
tolererar. Begreppet strävar inte efter jämlikhet och utgår inte ifrån jämlika förhållanden. Eftersom författarna använt 
just begreppsparet tolerans/intolerans gör jag också det fortsättningsvis utan citationstecken. För diskussion om 
begreppet tolerans, se till exempel Wendy Brown i Talal Asad (et al) 2009
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att det var tydligt att både ”praktiserande” och ”sekulariserade” muslimer drabbades av 

diskriminering och våld i kölvatten av händelserna i New York. Han menar att ”alla människor som 

enligt majoritetssamhällets omdöme ”såg ut som muslimer” tycks ha drabbats”.92 Exempel kan 

finnas hos bland andra sikher och hinduer vilka ansågs se ut som muslimer och utsattes följaktligen 

för diskriminering, rasism och våld i omfattande omfång i både Europa och USA.

Tillsammans med Belgien, Holland och Danmark tillhörde Sverige de länder där mest våld och hot 

mot muslimer rapporterades, inom EU. Larsson menar att det är svårt att svara på varför svenska 

muslimer drabbades så hårt, men potentiella förklaringar kan hittas i att EUMC (European 

Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) första undersökningar baserade sin rapport på 

anmälda brott och medias bevakning. Vilket skulle kunna tyda på att svenska medier var/är bättre på 

att bevaka brott som riktar sig mot minoriteter. En annan potentiell förklaring är att muslimer i 

Sverige anser det vara relativt enkelt att anmäla dessa brott, hot eller diskriminering och därmed gör 

det mer frekvent. En tredje förklaring, menar Larsson, skulle kunna vara i sin enkelhet att svenska 

muslimer, de facto, upplevde och utsattes mer än muslimer i andra länder i Europa. Ytterligare en 

möjlighet är att dessa förklaringar kombineras.93

     Det finns många ingångar till en diskussion om slöjan. Jag kommer att främst försöka diskutera 

(delar av) det svenska majoritetssamhällets syn på slöjan. Under analysdelen kommer detta att 

diskuteras i förhållande till informanternas upplevelser. Där kommer jag även att försöka förstå 

medias roll i sammanhanget. Diskussionen här kan ses som en mer specifik förlängning till 

resonemang runt islamofobi. 

     Under det senaste decenniet har en hel del hänt runtom i Europa vad den muslimska huvudduken 

eller slöjan beträffar. I mars 2004 stiftades en lag i Frankrike som avsåg förbud mot ”iögonfallande 

religiösa tecken”. Liknande förslag har funnits på dagordningen i bland annat Belgien, Australien, 

Holland och Bulgarien och inte heller i Sverige har frågan passerat utan notis.94 I Sverige saknas 

studier som belyser frågor som rör slöjan på en beslutsfattande politisk och massmedial nivå. 

Likadant har det varit svårt att konstatera en sammanhängande debatt i frågan.95 De undersökningar 

som jag funnit i ämnet handlar om upplevelser hos slöjbärande kvinnor, vilket också ligger nära 

uppsatsens syfte.  

     Slöjbärande muslimska kvinnors upplevelser i staden Malmö utgör fokus i Johanna Sixtenssons 

studie Hemma och främmande i staden. Studien är gjord inom området urbana studier och 

Sixtensson påpekar också avsaknaden av tidigare studier, trots att slöjan är ett tämligen 

omdebatterat ämne.96 Sixtensson har studerat hur väl kvinnorna känner sig hemma i staden och dess 

92 Larsson 2003: 15
93 Larsson 2003: 18
94 Se till exempel Gardell 2010: 171-186
95 Nilsson 2010: 166
96 Sixtensson 2009: 9
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olika stadsdelar. 

     Hon kommer fram till att de flesta av informanterna känner sig mer hemma i invandrartäta 

områden, där slöjan inte är något särskilt anmärkningsvärt. Detta gäller även konvertiter som vuxit 

upp i helt andra delar av Malmö. Flertalet av informanterna i studien bodde också just i områden 

som ofta klassas som invandrarområden. 

     Nästan samtliga av kvinnorna har råkat ut för hot, trakasserier, diskriminering och/eller våld, på 

grund av att de bar slöja (förutsattes det, ibland är det svårt att referera till slöjan direkt men enbart 

en känsla av att slöjan är orsaken till otillbörligt bemötande är värt att anmärka i sig). De flesta av 

dessa hade också utvecklat strategier för att undkomma diskriminerande behandling, bland annat ett 

mycket positivt bemötande gentemot nya människor de träffar. 

     Sixtensson lyfter upp frågan om systematiskt våld, som ter sig tämligen välplacerad i 

sammanhanget. Våldet i sig behöver inte alltid vara fysiskt, utan innefattar även det som ovan 

beskrivits som de slöjbärande informanternas ständiga verklighet: hot, hån och trakasserier, samt 

förnedrande och nedvärderande handlingar som riktas mot dem. Det som gör våldshandlingarna 

systematiska är det faktum att de riktas mot personer på grund av deras tillhörighet i en grupp – i 

detta fall muslimer och uppstår i ett socialt sammanhang där de, mer eller mindre, sanktioneras av 

den rådande diskursen.97 Bara en ständig vetskap om risken att utsättas för våld, vilket många av 

informanterna uppger, på grund av sin grupptillhörighet är ett förtryck. Alltså är redan hotet (även 

när det är dolt) frihetsberövande, långt innan fysiskt våld blir aktuellt (om det någonsin blir det) 

menar statsvetaren Iris Marion Young som Sixtensson hänvisar till i sin studie om hot och våld mot 

muslimska kvinnor i Malmö. 

     Slöjbärande kvinnors erfarenheter i Sverige har studerats av Cecilia Englund. Rapporten Att leva 

med huvudduk i Sverige 2005 koncentrerar sig på upplevelser av diskriminering och rasism, i 

sammanhang där de antas ha ett samband med bärande av slöja. Majoriteten av kvinnorna i 

enkätundersökningen (62 av 90) har uppgett att de under de senaste två åren känt sig ofördelaktigt 

behandlade på grund av sin slöja. Den sämre behandlingen har de upplevt ute på gatan i de allra 

flesta fallen. Även om många också känt sig sämre behandlade i kontakt med arbetsgivare eller i 

skolan. I kontakt med myndigheter är ett fjärde område där sämre behandling uppgetts. När det 

kommer till situationer uppges sökande av arbete vara ett tillfälle då negativ särbehandling 

förekommit (28 kvinnor) och på andra plats vid handel av varor och tjänster (21 kvinnor). Vid 

sjukvårdsbesök uppger 16 kvinnor att de blivit sämre behandlade och elva kvinnor i situationer då 

de kontaktat facket, arbetsgivar- och andra yrkesorganisationer. Övriga situationer som uppges, där 

negativ särbehandling förekommit är i samband med praktik och i gymnasieskolor. Sätt som 

kvinnorna uppger att de blivit sämre behandlade på är: de har inte fått jobb på grund av slöjan, de 

97 Sixtensson 2009: 65
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har inte blivit kallade till intervjuer, de har blivit nekade praktikplatser genom skolan samt inte fått 

praktik anordnat genom arbetsförmedlingen. Ytterligare några har uppgett att de inte fått bostad på 

grund av slöjan.98 De som stått för den sämre behandlingen av kvinnorna uppges vara arbetsgivaren, 

personer på gatan, kollegor, andra elever i fallen där kvinnorna ifråga gått i skola samt personal på 

skolan. När frågan har ställts om kvinnorna råkat ut för trakasserier på grund av sin slöja, har 

hälften svarat att så skett. Detta har skett på arbetet, ute på gatan och i skolan. 40 av de 90 

kvinnorna som svarat på enkäten uppger att de blivit ombedda att ta av sin slöja, detta har skett i 

anställningssituationer, i skolan, på arbetsförmedlingen och ute på gatan. Vissa fall som tagits upp i 

undersökningen är konkreta, till exempel när kvinnorna ombetts att ta av sig slöjan, vissa andra kan 

tolkas som subjektiva upplevelser. Englund menar dock att undersökningen tyder på ett mönster: 

”att huvudduken gör att kvinnor känner sig utsatta i hela samhället, att de inte upplever att de har 

samma chanser och möjligheter samt att de stängs ute”99 Hon poängterar också att det inte i alla 

sammanhang, där upplevelser av sämre behandling förekommer och upplevs, är självklart att det 

handlar om diskriminering i en juridisk mening.   

     Majoritetssamhället förhållningssätt till slöjan har diskuterats av islamologen Anne Sofie Roald i 

boken Muslimer i nya samhällen. Hon menar att slöjan i Sverige fått en central roll i en starkt 

polariserad invandrardebatt. Detta i likhet med mer globala tendenser av samma slag. Hon 

framhåller en händelse som var föregångare till situationen som uppstod på Västerorts 

vuxengymnasium.100

Denna gång ställdes frågan om huruvida niqab borde tolkas som religiös eller kulturell symbol, mer 

i förbifarten. I samma stund som frågan ställts besvarades det med att det är individens tolkning i 

samband med religiösa frågor som är den rådande. Att frågan, trots detta, dyker upp med jämna 

mellanrum, gör att det finns anledning att poängtera den i sammanhang där majoritetssamhällets syn 

på slöjor av olika slag diskuteras. Roald menar att religiösa symboler (i detta fall slöjan) fyller 

funktioner utöver de strikt religiösa. Bland annat menar hon att de i minoritetssituationer kan 

manifestera identitet, fungera som en social markör eller som revolt mot normer i samhället.101   

98 Englund 2006: 62
99 Englund 2006: 70
100Två unga kvinnor som hösten 2003 kom till Burgårdens gymnasieskola i Göteborg iklädda niqab. Skolan ifråga 

kontaktade Skolverket för ett juridiskt uttalande i frågan. Händelsen har också fått stor uppmärksamhet i medier.  
101Roald 2009: 199
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5. Analys av intervjumaterialet

I närläsning av intervjuerna har fyra teman formulerats genom intentionen att fokusera på ämnen 

som varit återkommande hos och tillsynes angelägna för informanterna. Dessa teman kommer att 

analyseras genom jämförelser informanter emellan, där likheter och skillnader söks. Dessa kommer 

också att diskuteras i förhållande till tidigare teorier, en så kallad teoretisk tolkning av intervjuerna. 

Jag kommer alltså att med hjälp av teorier som berört snarlika ämnen, att försöka förstå vad vissa 

upplevelser kan bero på. 

    Jag har ställt ganska generella frågor om media till informanterna. Media kan i texten låta som en 

enda aktör och så är ju förstås inte fallet. Det hade funnits en poäng i att studera mer specifika delar 

av media om mer generella antaganden varit syftet. Ett sådant förfaringssätt kan vi se hos Brune 

med flera ovan, som studerat bland annat nyhetsjournalistik specifikt. Eftersom jag inte har haft 

utrymme att studera media, har jag gett informanterna möjligheten att associera fritt. Detta visar 

förhoppningsvis tendenser som är viktiga att ta på allvar, även om de inte gör sig gällande för all 

media alltid. Från noter framgår vilken media varje informant konsumerar mer specifikt, för den 

som är intresserad av detta.

     

5:1 Hur upplever informanterna att muslimska kvinnor 

representeras i svensk media?

Den mest slående likheten ifråga om informanternas svar kan jag se i sammanhanget där de delger 

sina upplevelser om hur muslimska kvinnor representeras i svensk media. För det första finns det 

ingen bland informanterna som uppgett att de känner igen sig i bilden och för det andra har väldigt 

liknande ord använts för att beskriva medias representation. Ingen har heller inledningsvis uttalat 

positiva associationer, utan ifall där sådana förekommit alls har det varit i ett senare skede. Jag 

skulle kunna sammanfatta det som att det spontana svaret på frågan om medias representation, varit 

ett som sett densamme som tämligen negativ. Det mest förekommande uttrycket informanterna 

använt för att beskriva porträtteringen är ”offer” och de som inte använt ordet offer, har upplevt att 

muslimska kvinnor representeras som förtryckta. Ett talade exempel framgår ur intervjun med 
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Fatima102 när jag frågat henne om hur hon upplever att muslimska kvinnor representeras i den media 

som hon tar del av: 

Fatima: Det är väldigt negativt ser jag det som och den bilden som media visar, det är alltid 

samma bild liksom, sådär stackars förtryckta muslimska kvinna, jag uppfattar det alltid så. 

Sådär känner jag att de gör och jag har aldrig kunnat relatera till den bilden som media ger, 

som jag kan se mig själv i. Och det är väldigt synd, för det är den bilden, kan jag tänka mig, 

som alla andra svenskar får och tror att alla muslimska kvinnor ska vara på det sättet och 

det stämmer ju inte alls, alltså jag, det beskriver inte mig på något sätt.

Nina: Ok, har du något konkret exempel?

Fatima: Det är oftast så, att muslimsk kvinna, då visar man en förtryckt kvinna i Iran som 

har det tufft och svårt och som är förtryckt, som inte alls vill bära slöja men är tvingad av 

sin pappa, det är alltid den bilden man får känner jag. Och det är inte alls så som alla 

muslimer i min omgivning har det, det händer ju att det finns sådana kvinnor men de är 

väldigt få och oftast inte i Sverige och jag förstår inte varför svensk media ska visa en bild 

som inte ens är relativt (relevant) för muslimska kvinnor här i Sverige. 

Nina: Har du några exempel eller representerar de muslimska svenska kvinnor 

överhuvudtaget? 

Fatima: Väldigt sällan, tror jag. Väldigt, väldigt sällan och inte i rätt sammanhang och saker 

jag inte kan relatera till. Det är ofta negativa saker kopplat med muslimska kvinnan och 

beslöjade kvinnor så ja [skratt].103

Aisha104 går än hårdare fram. I likhet med Fatimas beskrivning ovan verkar hon anse att ett av 

problemen med den upplevda mediala representation är att den antas fastna hos människor som inte 

är muslimer (och i vissa fall människor som inte känner muslimer eller umgås med muslimer) och 

ibland ses som normerande för muslimska kvinnor. Aisha uttrycker sig följande:

 Aisha: (…) men de105 porträtteras som undersåtare, människor utan rättigheter, dörrmatta, 

allt från bara förtryckt till att vara timid...jag kan inte ens sätta ord på allt som människor 

går omkring och tror om mig på grund av en tygbit som jag sätter på huvudet, men det är 

allt från att jag absolut inte har någon fritid till att jag är bara en barnafödande maskin till 

102  Har uppgett att hon läser Metro så gott som dagligen, men läsning av City och Aftonbladet kan också förekomma. 
Utöver det tittar hon på tv-nyheter. 
103Intervju 1 med Fatima
104Har uppgett att hon konsumerar media maximalt, när jag frågar hur ofta hon konsumerar media blir svaret: ”Hela 

tiden”, genom smart phone läser hon Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. 
Internationellt Herald Tribune, New York Times och en del kanadensisk media. Hon tittar på SVT, oftast på play 
(gärna dokumentärer) och lyssnar av och till på P1, P2, P3 eller P4. I internationell tv tittar hon på Al Jazeera och 
nämner specifikt Riz Khan som ett intressant program. 

105Min kursivering, som jag återkommer till senare i analysen
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att jag blir slagen hemma och inte får yttra mig om någonting (...)106

I Fatimas uttalande lyfts också två andra vanligt förekommande teman upp, nämligen osynligheten, 

att svenska muslimska kvinnor knappt representeras alls och den färdigproducerade mallen som 

muslimska kvinnor ”pressas” in i. Denna tes har vi ovan sett framhållas av både Brune och Gardell. 

Aisha menar att det hårddraget finns en sorts representation av muslimska kvinnor, en färdig mall, 

som sedan fylls med bevis på att synsättet stämmer. Ett tänkbart problem med det antagna 

förfarandet är att det som inte passar in i mallen inte representeras alls, vilket skulle kunna bidra till 

att en hel rad nyanser faller bort. Detta skulle också kunna förklara känslan av osynlighet. Det som 

informanterna upplevt har sållats bort, skulle kunna förstås mot bakgrund av förfarandet som 

Gardell förklarar som kunskapsregim. Modellen där endast det som bekräftar synen på muslimer får 

plats och upprepas med syftet att bejaka kunskapsregimens tolkningar och göra dessa till den 

rådande sanningen. Med det inte sagt att jag hävdar att svensk media är islamofobiskt per se, men 

kunskapsregimen skulle också kunna antas agera med gradskillnader. 

     Aisha menar att samma förfarande med färdigproducerade mallar gäller vid representation av 

muslimer överlag. Där anser hon att minsta lilla studentuppror får fungera som ”bevis” för medfödd 

våldsamhet hos muslimer. Khadeeja107 har också uppmärksammat att muslimska kvinnor sällan 

förekommer i svensk media, om det inte är i egenskap av just muslimska kvinnor. Hon poängterar 

att hennes upplevelse särskilt gäller muslimska kvinnor som bär slöja. Najya108 stämmer in och 

menar även att muslimska kvinnor aldrig får medverka om det inte är i negativa sammanhang i 

vilka de dessutom förväntas försvara sig. Jag uppfattar det som att Najya upplever att en kollektiv 

skuld tilldelas muslimer, vilket är en fråga som även Ghersetti och Levin berört. Jag läser vissa av 

Najyas uttalanden som antydan på att representation upplevs som ett sätt att tillskriva muslimska 

kvinnor en annanhet. Citatet nedan illustrerar detta väl:

                Nina: Min nästa fråga var vad missar man i representation?

Najya: Kanske att man är en helt vanlig människa egentligen, det är bara slöjan det borde 

inte ha så stor betydelse, det är bara ett plagg, ska det vara så mycket fästa på det ”ja, en 

med slöja, hon är så annorlunda, hon funkar annorlunda” [med dramatisk röst]”.109

106Intervju 1 med Aisha 
107  Har uppgett att hon tittar på tv-nyheter minst en gång om dagen och läser Aftonbladet, Dagens Nyheter och en 
lokal morgontidning. Lyssnar även på P1 i radio. 
108 Har uppgett att hon tittar på tv-nyheter i stort sett dagligen och på samhällsprogram som till exempel debatter när 
hon känner att det berör henne. Hon läser också Dagens Nyheter nästan varje dag. Radio lyssnar hon på som tidsfördriv 
när hon åker bil, vilket inte är frekvent. 
109 Intervju med Najya
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Uttalandet skulle också kunna styrka upplevelsen hos Khadeeja ovan, för ofta kommer det ned till 

slöjan. Det finns ju muslimska kvinnor som inte bär slöja, men någonstans tolkar jag att många av 

upplevelserna, som informanterna delat med sig, handlar om känsla av andrafiering som antas ha 

sin grund i slöjbärandet. Jag återkommer till detta nedan. 

     Ett annat område där upplevelser av osynliggörande finns handlar om när muslimer råkat ut för, 

tillsynes, islamofobiska brott. Maria110 ger exempel på händelser från Lund111 och Göteborg,112 där 

hon ansåg att i förhållande till allvaret i det inträffade var medias intresse tämligen svagt. Särskilt 

efterlyser hon kopplingar till islamofobin, som hon tror utgjorde motivet i båda sammanhangen. 

     Informanterna menar sammanfattningsvis att representationen av dem karaktäriseras av 

homogenisering, osynliggörande och stereotypisering. De röster som framträder är sällan ”deras”113 

och upprepning och selektivitet anses leda till en onyanserad bild och ett problem uppstår när 

motstycken i stor utsträckning saknas.114 

     Hur representeras ”muslimsk” genus?

När jag frågat informanterna om de upplever att det finns en skillnad mellan hur muslimska kvinnor 

representeras i jämförelse med muslimska män, har jag ofta fått väldigt dikotoma beskrivningar av 

den upplevda representation. Fatima menar att muslimska män representeras som dominanta, 

maktfullkomliga och förtryckande. Medan representation av kvinnan, som redan bekant, upplevs 

karaktäriseras av mindre agens. Hon upplever också att samtidigt som media kritiserar påstått 

tydliga kvinnoroller inom islam, har de stått för producerande av dem. Hon påpekar gång på gång 

att hon inte känner igen sig i representation, vilket jag uppfattar gör att hon upplever att media 

skapat en muslimsk kvinna som är en fantasifigur liksom de givna roller som henne tilldelats. 

Fatimas upplevda motsatspar i beskrivningen får medhåll av Najya:

110  Har uppgett att hon läser Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och/eller Aftonbladet dagligen. Utöver det tittar hon 
på SVT, främst på Play där hon kan välja program som intresserar henne. 
111  30 september 2010 misshandlade två pojkar en 13-årig flicka i Lund, misshandeln uppgetts ha skett på grund av att 

flickan bar slöja. Händelsen rapporterades i en mindre artikel i Sydsvenska Dagbladet uppger Yasri Khan 
förbundsordförande för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa i en debattartikel. Källa: SVT Debatt 

112  30 oktober 2010 frihetsberövades åtta män i en moské i Göteborg, av tungt beväpnad polis på grund av ett påstått 
bombhot. Händelsen fick en del uppmärksamhet, bland annat i rikstäckande nyheter och press, men Marias 
oförståelse tycks rikta in sig på det faktum att frågor om hur detta kunde hända etcetera inte diskuterades i särskilt 
stor utsträckning. Källa: Göteborgsposten

113 Jmf Spivak 2002
114 Jmf Brune 1998 och 2005
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Najya: Jag tror att det är svårare att vara muslimsk man faktiskt, för att ofta anses de vara 

mer förtryckaren och ofta är det de som är extremister och terrorister, däremot kvinnan är 

en som blir offer för saker, henne tycker man synd om, hon har inget att säga till om medan 

mannen är den som styr och ställer och jag tror att det är jobbigare att vara en muslimsk 

man, i nuläget.

Nina: Det är en mer negativ bild som målas upp menar du?

Najya: Ja, jag tror att man blir så rädd om man ser någon med skägg, man blir jätte rädd 

[skratt] och tänker att han är terrorist.115  

    

Khadeeja upplever också att muslimska kvinnor oftare representeras som offer än aktörer, till 

skillnad från muslimska män.116 Männen i sin tur representeras ofta som de som gjort kvinnorna till 

offer, det vill säga förövare menar, förutom Najya ovan, även Amina och Maria.  

     Jag tror att det här kan vara på sin plats att begreppet ”offer” diskuteras. Att vara offer refereras 

till som något negativt, av de som använt uttrycket i intervjuerna. Offer i sammanhanget verkar inte 

avse det faktum att en person råkat ut för något orätt och rättmätigt kallas för offer på grund av den 

begångna moraliskt och/eller juridiskt felaktiga handlingen som de utsatts för. Dilsa Demirbag Sten 

går i en krönika i Svenska Dagbladet så långt som till att hävda att ”offerrollen är en mental 

inställning som är statisk och konstant”.117 Jag är medveten om att Demirbag Sten inte är en forskare 

och jag letar inte efter en vetenskapligt hållbar definition genom att hänvisa till henne, utan vill 

påpeka tendenser i synen på offer och offerrollen. Som jag uppfattar beskrivningen av offerskapet i 

informanternas utsagor, saknar offret agens i alla sammanhang och har, mer eller mindre, av den 

anledningen också råkat ut för sitt offerskap. Klagomålen i samhället, som exempelvis i Demirbag 

Stens fall ovan, ekar ofta när någon tagit (agens) offerrollen. Vilket kan förstås som att offerskapet 

är något som iscensätts av ”offret” i första hand, inte att det hänger samman med att ”offret” 

verkligen (kontinuerlig) utsätts för orättvis behandling. De informanterna som nämnt offerrollen 

upplever dock att de tillskrivits den i bland annat media, utan sitt eget godkännande varpå 

offerskapet bör relateras till identitetsfrågor och positionalitet. Vilket kommer att ske något senare i 

analysen.        

     Maria menar att det säger mycket om kvinnosynen i samhället, när det i samband med niqab 

debatter börjat diskuteras förbud vad gäller en viss sorts klädsel. Hon hänvisar också till 

utgångspunkten i diskussionerna som ofta varit att kvinnorna som bär niqab inte skulle ha valt det 

115 Intervju med Najya
116 För diskussion om rollen som agens kan spela se Karlsson Minganti 2007
117 Demirbag Sten 2005-10-17
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själva. Jag menar att det dock framförallt säger något om synen på bara en del kvinnor, nämligen 

niqab bärande (i just detta sammanhang) och många gånger hade en ”vita män söker rädda bruna 

kvinnor från bruna män”118 tolkning kunnat göras, även om det här inte handlar om hudfärg eller 

etnicitet, utan grundar sig på andrafiering med religion och kön som verktyg. Den vita mannen 

tilldelar sig själv tolkningsföreträde ifråga om civiliserat kontra barbariskt uppförande.119 Om vi 

förstår representation av muslimska kvinnor mot bakgrund av en sådan kolonial historia, finner vi 

också en mening med den upplevda representation av muslimska män. Den vita mannen hade 

saknat legitimitet i sitt uppdrag att civilisera ”de vilda” och därmed räddandet av ”den bruna 

kvinnan”, om ”vilden” inte porträtterats som just vilde. Dikotomierna i den upplevda representation 

av muslimska kvinnor och män följer en traditionell sexistisk och binär indelning i kvinnliga och 

manliga egenskaper. Kvinnor kan inom den diskursen ses till exempel som svaga och 

känslosamma120 medan männen står för mer agerande egenskaper. Som upplevelsen av 

representation av muslimska män påvisar, behöver den agerande rollen inte alltid vara av godo. Den 

upplevda representation och dess distinktioner ifråga om genusrepresentation skulle kunna ses som 

ett praktexempel på exkluderande tendenser som verkställs med hjälp av 

etnicitets/religions/kulturella skillnader men även följer ett utarbetat mönster som påvisar 

skillnadstänkande ifråga om genus.     

     Ett exempel på det nämnda förfaringssättet när det talas om niqab bärande kvinnor i Sverige, står 

Fredrik Reinfelt för. I en partiledarduell 2010 i SVT Agenda framhöll Reinfelt att han som 

frihetsälskande politiker ansåg det vara viktigt att framhäva öppenhet i ”föregångslandet Sverige”, 

enligt statsministern finns i Sverige ett system som ska garantera att ”ingen behöver skylas, ingen 

behöver gömmas...Det är väldigt viktigt att vi skickar den signalen till unga kvinnor, att i Sverige 

behöver vi [sic] inte gömmas undan”.121 Frågan i sammanhanget gällde just lagstiftning ifråga om 

niqab eller andra heltäckande slöjor och Marias reflektion ovan passar väldigt väl in, då det i 

statsministerns förhållningssätt saknas all antydan om att bärande av niqab de facto skulle kunna 

vara ett frivilligt val som gjorts av kvinnan som bär den heltäckande slöjan.    

     ”Goda” och ”onda” muslimer?

Jag har tidigare nämnt Brunes och Gardells teser som berör tendenser hos media att skapa en 

118 Spivak 
119 Kamali 2006: 9
120 Mohanty 2007: 39
121 Nilsson 2010: 166
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distinktion mellan ”goda” och ”onda” muslimer. Följaktligen har jag också försökt förstå ifall 

informanterna upplever att försök till särskiljande sker mellan dessa två ”kategorier” och hur detta 

tar sig i uttryck. 

     Den ”goda” muslimska kvinnan bär inte slöja eller går iväg mitt i olika sammanhang för att be, 

anser Aisha och hon menar att det är en uppfattning hon fått ”tack vare”122 svensk media. 

     Den ”goda” muslimen, såsom medias representation uppfattas, är alltså sekulär, åtminstone 

enligt Khadeeja, Fatima och Aisha. Den sekulära muslimen uppfattas som icke-praktiserande av 

Khadeeja. Hon ser tendenser till att göra en distinktion mellan ”goda” och ”onda” muslimer och 

förklarar det följande: ”Ja till viss del lyfter man fram sekulära muslimer som goda och bra 

muslimer. Medan religiösa eller konservativa praktiserande muslimer per se är onda eller potentiella 

att bli våldsverkare och onda”.123 Fatima upplever att distinktionen representeras genom devisen ”ju 

mer religiös du är desto ondare är du”.124 Hon upplever också att den sekulära, mindre praktiserande 

eller inte alls praktiserande muslimen representeras som den moderna vilket också kan avläsas som 

den ”goda” muslimen. 

     Zainab125 anser inte att distinktionen förekommer alls, hon menar att de flesta gångerna när 

muslimer förekommer i media så är det i grovt generaliserade sammanhang ofta när en muslim eller 

någon som uppfattas som muslim gjort något dåligt. Amina126 upplever inte att försök till 

distinktioner förekommer ofta, men hon har upplevt att de som i media uttrycker så kallat svenska 

värderingar representeras som ”goda” muslimer. Detta är också en tes som Brune lyft upp med 

uppfattningen om att det görs en distinktion mellan invandrare/”andra” som utgår ifrån kategorierna 

de som uppfattas likna ”oss” och de som inte uppfattas likna ”oss”.    

     Nyanser hos media och nyanser i synen på media?

Som redan nämnts är media ett stort område som är svårt att generalisera om. Detta blir, trots den 

inledningsvis väldigt negativa bilden, även tydligt i intervjuerna. Till en början framkom mycket av 

en tämligen mörk syn på rapporteringen, men en bit in på intervjuerna kunde både nyanser och 

hopp om förändring avläsas - något av en framtidstro.  

122 Intervju 2 med Aisha
123 E-post svar från Khadeeja
124 Intervju 2 med Fatima  
125 Har uppgett att hon läser Metro dagligen och tittar på tv-nyheter ganska frekvent. Hon följer också konstant media 
från ett annat land och lyssnar på radio (ospecificerat).
126 Har uppgett att hon läser Aftonbladet och/eller Metro på internet nästan varje dag. Tittar även på tv och då främst 
Al Jazzeera. 
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     Maria anser att det gjorts försök till nyanseringar och hon påpekar att hon kan se en god vilja hos 

media, men ”sedan så blir det fel på något sätt ändå”.127 Hon menar att detta beror på att det saknas 

förmåga att hantera debatterna, bland annat de som handlar om niqab, på ett förnuftigt vis. Frågorna 

som ställs är inte alltid genomtänkta och konsekvensanalyserna brister, menar hon. 

     Zainab uttrycker att hon inte vänder sig emot att islam problematiseras i media, men det blir 

bekymmersamt om endast en negativ bild får framträda i dessa sammanhang. Hon efterlyser, helt 

enkelt, balans i representation. 

     Vid den första frågan om hur medias representation uppfattas svarar Aisha att hon utan att 

censurera sig själv ville använda uttrycket ”hemskt”,128 men senare visar det sig att hon visst 

uppskattar vissa program som media producerar. Korrespondenterna, Dokument Inifrån och Utifrån, 

Agenda och Kalla Fakta är exempel på program som hon värdesätter, eftersom dessa valt teman i 

förväg och satt sig in i frågan under en längre tid. Detta faller i linje med Hvitfelts analys kring hur 

olika sorters media arbetar, där han också kom fram till att de med större (tids)resurser producerar 

mer nyanserade representation. Khadeeja upplever exempelvis att Sveriges Radios P1 är en aning 

bättre i representationen av muslimska kvinnor än resterande media som hon tar del av. 

     Raaida129 upplever att muslimer börjat ta mera plats i media och nämner Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet som exempel på tidningar som visat sig villiga att ”släppa fram” muslimska 

debattörer och skribenter.

     Sammanfattningsvis skulle jag tolka det som att informanterna ansträngt sig, många gånger, för 

att hitta ljuspunkter. Det har de också gjort, till exempel i Marias påpekande om att hon ser 

”medias” goda intentioner (trots att det enligt henne oftast ändå blir fel) och Aishas listande av 

samhällsprogram som, enligt henne, lyckas bättre än andra med ”det journalistiska uppdraget” 

(programmen behöver dock i Aishas fall inte alltid ha så mycket med representation av muslimska 

kvinnor att göra).  

127 Intervju med Maria
128 Intervju 1 med Aisha
129 Har uppgett att hon läser Aftonbladet, Dagens Nyheter och/eller Metro dagligen. Dessutom tittar hon på tv, SVT, 
kanal 3, 4 och 5 och internationellt på BBC och Al Jazzeera, detta sker också dagligen. Radio lyssnandet ät mer sällsynt.
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5:2 Vilka anser informanterna får utrymme att uttala sig om slöjan 

och andra frågor som handlar om muslimska kvinnor?

När vi talat om ämnen i media som ofta förekommer har det blivit ganska uppenbart att 

informanterna upplever att slöjan (tillsammans med niqab och burqa) fått mycket utrymme. Att 

slöjan är något som uppfattas som så exceptionellt, är något som exempelvis Amina har svårt att 

förstå. Hon anser dessutom att koncentrationen i dessa fall ofta ligger på ett påstått tvång i samband 

med slöjbärande. Det vill säga att kvinnor som bär slöja skulle vara tvingade av männen i deras 

släkt. Utöver Amina upplever Fatima och Aisha att tvång är något som ofta tillskrivs slöjan. Fler än 

så belyser vikten av styrka och mod i samband med slöjbärande i det offentliga rummet, till 

exempel Amina som menar att ett problem som borde belysas i media är muslimska kvinnor som 

bär slöja som dagligen blir kränkta och exempelvis har mindre möjligheter att få vissa jobb än icke-

slöjbärande kvinnor. Vilka är det då som informanterna upplever får utrymme att uttala sig om dessa 

frågor? Fatima belyser sin upplevelse följande:

 
Fatima: Ja, jag har upplevt att muslimska kvinnan, för det första så talar man väldigt sällan 

om muslimska kvinnan, man talar ofta om muslimska kvinnor, känner jag men man talar 

inte med muslimska kvinnor. Folk som inte är muslimska kvinnor talar om muslimska 

kvinnor väldigt ofta, men det är sällan man ser och hör muslimska kvinnor i media, 

muslimska kvinnor som pluggar, muslimska kvinnor som jobbar, det är sällan man får den 

bilden av en muslimsk kvinna, väldigt, väldigt sällan, det är oftast folk som pratar om 

muslimska kvinnor eller att man pratar om muslimska kvinnor i andra kulturer. Och det är 

inte alls relevant för mig som muslimsk kvinna i Sverige, hur en muslimsk kvinna som 

egentligen mest är muslimsk kulturellt, hur jag ska kunna känna igen mig i en muslimsk 

kvinna i ett annat land där kulturen är en jätte stor del av kvinnans liv.130      

Det uppfattas också som att det ofta är sekulära muslimer som får representera muslimerna. Aisha 

namnger till och med två personer som hon upplever får mycket plats i media när det kommer till 

att tala å den muslimska kvinnans vägnar: Nalin Pekgul och Dilsa Demirbag Sten. Hon är dock inte 

helt nöjd med deras insats. Jag uppfattar det som att hon upplever att båda två har svårt att 

kontextualisera muslimska kvinnors erfarenheter med resultatet att en global och enhetlig muslimsk 

130 Intervju 2 med Fatima
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kvinna träder fram. Dessa båda tycks också förkroppsliga, enligt Aisha, två av kategorier personer 

som överlag anses ha mycket att säga till om ifråga om muslimska kvinnors villkor etcetera, den 

sekulära muslimen131 och den före detta muslimen.132 I likhet med Fatimas uttalande ovan (om att 

till exempel vissa iranska kvinnor får representera alla muslimska kvinnor) tolkar jag Aishas kritik 

riktad mot att exempelvis Demirbag Stens erfarenheter från en helt annan kontext ska florera som 

eviga, historielösa fakta som flyttar med muslimer vart de än går. Mohanty hänvisar till detta som 

ett vedertaget förfaringssätt. Hon menar att det förekommer att muslimska och arabiska samhällen 

hänvisas till som enhetliga företeelser, med en enhetlig kvinnosyn. Detta är, enligt Mohanty, 

bekymmersamt då det ”vi” talar om är över tjugo olika länder, med skilda materiella, historiska och 

ideologiska maktstrukturer. Den antagna statiska homogeniteten tycks också flytta med muslimer 

och araber från dessa enhetliga samhällen, till exempel till nya hemländer i Europa. Enligt den 

sortens berättelser och uppfattningar står tiden och människorna stilla och fastbundna i sina 

”kulturer”, ”araber och muslimer tycks inte förändras över huvud taget. Deras patriarkala familj är 

direkt hämtad från profeten Muhammeds tid. Det är som om de existerade utanför historien”133

Många av informanterna menar också att representation delvis kan bero på att de som står för den 

saknar kunskap om islam. Fatima vänder sig emot beskrivningar som hon anser handla mer om 

kultur än om religion, men vilka detta till trots tilldelas rollen som specifika ”muslimska” eller 

”islamiska” förfaringssätt- inte ”kulturella”. 

     Viktigt här är att poängtera att flertalet informanter spontant tagit upp frågan om att det förstås 

finns problem inom sammanhang där muslimer finns som har med genus att göra. Det finns kvinnor 

som råkar illa ut, liksom strukturer som göder sexism men det som informanterna tycks vända sig 

emot är att den maktlösa, ständigt förtryckta och viljelösa kvinnan fått ”äran” att utgöra en global 

norm.      

     Vems dagordning?

De gånger som en praktiserande muslimsk kvinna ges utrymme att uttala sig, upplever några 

informanter, exempelvis Aisha, Zainab och Raaida att man valt en person som inte kan uttrycka sig 

väl och att bilden som därmed förmedlas reflekterar osäkerhet och underordning.  

131 Om vi använder Aishas egna definition av den ”goda” sekulära muslimen så avses en (i detta fall) kvinna som inte 
klär sig i slöja och/eller går iväg mitt i till exempel möten för att be. Om hon praktiserar så sköts det privat.

132 Demirbag Sten definierar sig som ateist och kallas av Aisha för före detta muslim, en vars ursprung är muslimskt 
men som tagit avstånd ifrån religionen. Jmf Nilsson 2010 

133 Mohanty 2007: 44
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     Zainab upplever det också problematiskt att muslimska ”lekmän” får uttala sig om islam och 

deras tolkningar görs till sanningar för hela kollektivet, trots att det många gånger handlar om deras 

högst privata tolkningar som ibland anses varken korrekta eller allmängiltiga, enligt Zainab.

I sammanhang där det handlar om niqab har Maria sett tendenser där det främst är andra än de 

berörda kvinnorna som talar och om de berörda kvinnorna skulle komma till tals tilldelas de 

automatiskt en position där de förväntas försvara sitt bärande av niqab.  

     Några av informanterna har uppgett Halal-tv134 som ett exempel på försök att framställa 

muslimska kvinnor på ett mera konstruktivt och uppskattat vis. Som Aisha nedan: 

Aisha: Det här till exempel med, en kort period hade de en serie med tre muslimska tjejer i 

SVT.

Nina: Halal- tv?

Aisha: Alltså jag kommer ihåg att inte det faktum att det var tre muslimska tjejer som tog 

del i tv som fick utrymme, utan en enkel handskakning med Hamilton, som fick det hela ur 

balans. Då satt man bara och väntade på att de skulle göra någon form av tabbe, enligt den 

personens synpunkt...och sedan helt plötsligt var det borta, nu är det ingen som tänker 

tillbaka på det där.

Nina: Ja det försvann väldigt snabbt faktiskt.

Aisha: Ja efter Hamilton var det mer, men vad var vitsen? Först var det wow nu ser jag 

någon form av mångfald presenterad och sedan kan det ju vara något annat om jag tyckte 

om det eller inte, men mångfalden presenterades, alla behöver inte gilla programmet men 

det som finns i samhället fanns på tv-skärmen, men sen var det typ att av en enkel 

handskakning var det hela borta.135

Aishas uttalande kan ses som intressant med tanke på upplevelsen om hur det hela slutade. Ett 

inslag i media som uppfattades som positivt ”kuppades” av en vit man med förhållandevis mycket 

makt och en redan given plats i svensk media. Den antagna och/eller förväntade dagordningen fick 

en helt ny inriktning. Förutom att skriva om dagordningen tog Carl Hamilton på sig rollen som 

referent för vad som bör uppfattas som ”svenskt” och därmed god sed. Han menade att en av 

programledarna (som valt att hälsa på ett annat sätt än att skaka hand med honom) faktiskt fick lära 

sig att skaka hand, alternativet var att personen och personer överlag som inte kunde ta seden dit de 

134 Det bör påpekas att Halal-tv även skulle kunna uppfattas som ett ”exotiskt” inslag, ett specialprogram där 
programledarna bar slöja. Detta skulle kunna tolkas som segregerat i tv-media då det på andra håll fortfarande 
saknas programledare etcetera som bär slöja. Ett försök att ”fylla kvoten” utan att integrera. Som jag förstår de 
informanterna som uttalat sig om halal-tv handlar reflektionen dock snarare om att åtminstone några slöjbärande 
kvinnor syntes i tv vilket ökade mångfalden enormt. Reflektionerna förkunnade alltså inte att halal-tv och liknande 
satsningar skulle kunna lösa problematiken i sin helhet.    

135 Intervju 1 med Aisha
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kom och hälsa på varandra genom att skaka hand kunde bo i en jordhåla.136 Vilket då kan antas vara, 

enligt Hamilton, ett ställe där människor som inte anpassar sig till ”svenska traditioner” uppfattas 

komma ifrån/leva i. Civilisationen antas då bära ”svenska” tecken, som handskakning vid hälsning. 

Den som inte ställer sig i ledet, kan på med hjälp av kolonial språkbruk hänvisas till som vilde.     

     En annan problematik med dagordningen tycks vara att det sällan eller aldrig är muslimerna 

själv som skriver den. De gånger som muslimer förekommer i media är det i rollen som försvarare 

av kollektivets ”heder” när en eller några få av antagna ”kollektivmedlemmar” gjort något som 

anses moraliskt eller juridiskt tvivelaktigt. I vissa sammanhang är dessa handlingar utan tvekan 

både olagliga och omoraliska, men rimligtvis borde muslimer också stå för andra slags handlingar 

vilka utgör de som enligt några av informanterna aldrig representeras. Najya ser två 

huvudsammanhang där muslimer förekommer i svensk media:

             Nina: Vilka muslimer tycker du får plats i media?

Najya: Det är väl vanliga [skratt] eller ofta är det väl de som har blivit offer för något men 

ändå vanliga muslimer, tror jag.

Nina: Men du säger att det är dels de som är offer men också någon som är skyldig och 

måste försvara sig och det är två ganska motsatta bilder ändå.  

Najya: Jag menar så här att oftast är det terrordåd eller om det är någon muslim som har 

sagt något illa, som kanske inte är så fint och så, då är det alltid muslimer som får försvara 

det, andra muslimer som får försvara det...i sådana positioner, muslimer i media då ser man 

alltid muslimer som debatterar och försvarar sin tro och hela muslimska församlingen får 

de försvara eller så är det någon kvinna som har blivit orättvist behandlad, inte fått jobb, 

mycket sånt. De två olika grupperna ser jag alltid på tv.137 

5:3 Hur påverkas informanternas vardag av medias 

representation?

Eftersom de flesta av informanterna misstänker att mediebilden som de upplever, är något som 

påverkar människor som de möter inverkar mediebilden också, åtminstone indirekt, på 

informanterna vardag. Jag har försökt förstå hur detta sker och har uppfattat tre teman som framträtt 

starkare än andra, dessa handlar om en känsla av islamofobi, frågan om slöjan och tvånget och 

136 Nilsson 2010: 178
137 Intervju med Najya
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identitetsfrågor. Jag har koncentrerat mig på att lyfta upp de reflektionerna där medias roll 

poängterats.  Khadeejas citat illustrerar ett sätt att resonera kring mediebildens påverkan:

Nina: Påverkar mediebilden dig i din vardag?

Khadeeja: Ja det gör den, tror jag, mycket mer än vad jag egentligen tror, tror jag, för att 

dels påverkar den ju människor jag möter och deras bemötande av mig som påverkar mig, 

men sedan så påverkar den ju också, det blir ju tungt, jag tror att det är lätt att gå in i den 

bilden som media ger om en också utan att man tänker (märker), om man inte reflekterar 

hela tiden, det är lätt att falla...att bli det de tycker att vi är. 

Nina: Hur blir man då liksom?

Khadeeja: Alltså jag tror att det är ganska lätt att falla in i offerbilden, den av muslimska 

kvinnor. Man tycker att det är så synd om en själv för att man diskrimineras och så vidare 

och det är också ett sätt att vara offer precis som media beskriver oss som offer, istället för 

att se sig själv som en aktör.138         

Det som Khadeeja här ger uttryck för är något som jag uppfattat även hos andra informanter (fler 

exempel kommer att ges nedan). Alltså att medias upplevda representation tilldelar muslimska 

kvinnor en position, som informanterna inte kan identifiera sig med. Khadeeja poängterar vikten av 

ständig analys och reflektion för att inte falla in i rollen som hon upplever att media tilldelat henne. 

Att se sig själv som aktör och sträva efter att framstå som en sådan är också vanligt förekommande 

mål som informanterna gett uttryck för, att helt enkelt positionera sig mot bilden som bland andra 

media levererar. På direkta frågor som jag ställt om identitetsförhandlingar svarar alla förutom 

Khadeeja att sådana inte förekommer i förhållande till medias representation.139 Aisha menar att det 

har förekommit hos henne men inte gör det längre. Fatima och Najya beskriver dock sin vardag som 

en ständig strävan efter att visa en positiv bild av sig själv. Fatima upplever att hon får anstränga sig 

lite mer än de flesta andra. Det handlar till exempel om att inte låta sitt dåliga morgonhumör sippra 

ut i trängda situationer i det offentliga rummet, eftersom hon tror att hon i ett sådant fall inte skulle 

ses som en ”tjej som har dåligt morgonhumör, utan det är automatiskt att muslimer är si eller 

muslimer är så”.140 Ett annat exempel som Fatima lyfter upp är att hon påfallande ofta förväntas 

vara på ett visst sätt, som hon inte upplever att hon är på. Hon berättar om möten med nya 

138 Intervju med Khadeeja
139 Varken jag eller informanterna har definierat våra syn på identitetsförhandlingar, vilket gör att frågan och svaren är 

aningen svåra att tolka. Det här skulle kunna utgöra ett exempel på hur missförstånd lätt kan uppstå i 
intervjusammanhang när forskaren använder facktermer som till exempel identitetsförhandling, jmf Kvale och 
Brinkmann 2009. Jag har valt att beröra frågan tveksamheten till trots och av svaren att döma kan en positionering 
mot media anas, även om materialet inte svarar på hur informanterna definierar identitet eller 
identitetsförhandlingar. 

140 Intervju 2 med Fatima 
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klasskamrater som uppgett att de blivit ställda när de märkt att de och Fatima verkade ha mer 

gemensamt än de kunnat föreställa sig vid första anblicken. Ifråga om medias representation av 

muslimska kvinnor uppger Fatima att hon i större utsträckning identifierar sig med vilken svensk 

kvinna som helst som förekommer i media än ”standard” porträtteringen av muslimsk kvinna. Detta 

är tämligen intressant ifråga om identiteter, eftersom hennes uttalanden tyder på att det inte låter sig 

göras (att identifiera sig med porträtteringen av icke-muslimska kvinnor) hur som helst. Det tycks 

inte automatiskt vara Fatima som väljer vem hon identifieras med i andras ögon. För att bli 

betraktad som ”en svensk kvinna” måste hon först bevisa vissa saker, som det kan antas att andra 

som inte tillskrivs identiteten ”muslimsk kvinna” behöver i mer ospecificerade sammanhang. 

Positionaliteten blir dock tydlig i Fatimas sammanhang, hennes kamp att få framstå på ett sätt som 

hon själv valt har inte besegrats av den upplevda representation som media gör och dess 

konsekvenser. Fatima har också uppgett att hon finner något av en fristad tillsammans med andra 

kvinnor som bär slöja och därmed delar hennes erfarenheter. Positionaliteten i sammanhanget skulle 

därmed kunna tolkas även bilda eller stärka gemenskaper och tillhörigheter.   

     En känsla av att ens ageranden kan komma att påverka ett större kollektiv kan även hittas i 

Najyas upplevelser. Förutom att ”vakta” sitt agerande, har Najya upplevt något som jag skulle tolka 

som en känsla av granskning. Hon återberättar ett scenario från tunnelbanan, där hon blir uttittad av 

en kvinna som vände bort blicken så fort Najya tittade tillbaka och så höll det på tills kvinnan gick 

av. ”Ibland händer det ju saker, att någon är otrevlig eller så och då tänker jag kan det bero på min 

slöja?”141 Hon poängterar att det ofta inte går att avgöra om dessa saker verkligen handlar om 

slöjan. Här blir Sanders tolkning av islamofobi intressant. När det exempelvis talas om att 

islamofobin ökar är det inte känslan av islamofobi som det i första hand hänvisas till. Jag har i 

inledningen till uppsatsen diskuterat svårigheten med diskriminering som begrepp, då den främst 

har ett juridiskt syfte. Däremot tror jag att känslan av islamofobi borde spela en större roll eller 

åtminstone ha en erkänd roll i utsagor av islamofobi. Det är svårt att tänka sig att känslan uppstår 

från ingenstans, att förklaringsmodellen vore den första informanterna (och till exempel deltagare i 

Sixtenssons och Englunds studier) tänker på om det var så att slöjan var ett neutralt plagg i Sverige. 

Najya menar att hennes vardag påverkas av medias representation på det viset att hon blir ledsen 

och dyster, dessutom tänker hon mycket på vad andra tycker om henne. När hon träffar nya 

människor är islam och slöjan bland det första som de talar om: ”Jag har blivit lite som en 

predikare, går runt och berättar om islam i olika situationer, när jag träffar på nya människor så är 

det det vi pratar om liksom”.142 Handlar det om ett val av att ge islam ett stort utrymme i ens liv 

eller om att förhålla sig till bland annat mediebilden? Vad händer den dagen när Najya inte har lust 

att prata om islam på det sättet som delar av omgivningen tycks förvänta sig av henne? Hur kommer 

141 Intervju med Najya
142 Intervju med Najya
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hon att tolkas då? Dessa frågor blir hängandes i luften, men på något vis kan det avläsas att allt 

”predikande” inte är helt frivilligt eller åtminstone inte hela tiden. Informanterna har heller inte 

förklarat deras ”ambassadörskap” som ett led i religionsutövande, förutom att några av dem sagt att 

de vill kunna mycket om islam för att ha möjligheten att ge en sann och rättvis bild av sin religion. 

     Amina har också haft en känsla av att människor i sammanhang där hon är ny, inte ser henne 

främst som Amina, utan som Amina som är muslim och bär slöja.143 Hon upplever också att hon 

tilldelats en roll som är mer kollektiv än individ baserad. Jag uppfattar det inte som att Amina 

härigenom vill ta avstånd från att identifiera sig som muslim, men problemet med indelningen i 

gruppen är att synen på densamme är en samling av negativa associationer som Amina bland andra 

förväntas försvara sig emot. Raaida menar att det är viktigt att inte ställa sig i en försvarsposition. 

Jag uppfattar det som att hon då skulle lägga ner sin energi på ”fantasifiguren muslimsk kvinna” 

som utgör en utgångspunkt och som trots sina brister på nyanser då skulle få en legitimitet. Att låta 

bli att ställa sig i försvarspositionen verkar dock inte alltid enkelt, Raaida upplever att det förväntas 

orimligt mycket av muslimer. Hon menar att det bland annat förväntas att de ska kunna svara på allt 

som rör islam, från juridiska spörsmål till andliga och allt där emellan. I andra sammanhang vänder 

människor sig till en jurist vid juridiska frågor och en präst ifråga om till exempel kristna religiösa 

ceremonier, men Raaida upplever att vilken muslim som helst förväntas besitta kunskap om islam 

jämförbart med kunskap hos religiöst lärda.    

     Slöjan och känslan av islamofobi

Det har blivit uppenbart att de varierande tolkningarna kring slöjan som symbol inte går 

informanterna oreflekterat förbi. Att kvinnor som bär slöja tillskrivs, kanske framförallt, 

beteendemönster som de inte alls per automatik har. Nedan en reflektion från Raaida, som själv inte 

bär slöja i dagsläget:  

Nina: Finns det tendenser hos svensk media att behandla muslimska kvinnor som offer eller 

passiva?

Raaida: Passiva tycker jag, just att säga att slöjan är ett tecken för förtryck eller ignorans 

och det tycker jag är att ställa henne i en ställning som underskattar henne, att hon inte kan 

tänka själv och det tycker jag är jätte hemskt.144  

143 Mina kursiveringar
144 Intervju med Raaida 

54



Frågan om slöjan tycks inte heller handla så mycket om slöjan i sig, utan om den föreställda bilden 

som informanterna tror att människor i deras omgivning bär, om dem, på grund av ”en tygbit”145 

som de valt att bära på huvudet. Najya har lyft upp frågan om att hon (liksom Fatima har berättat 

om några av sina vänner) inom sin familj fått kämpa för att få ha på sig slöja. Trots att föräldrarna 

själva är muslimer har de inte velat att deras döttrar ska bära slöja, delvis på grund av motståndet 

det möter i samhället. Najyas föräldrar och övrig släkt ansåg att det var för tidigt för henne att ta på 

sig slöjan. Något som då kan tolkas som problematisk är att när den ”kampen” genomkämpats, 

kommer mötet med resten av samhället som tycks vara en slags kamp och i stort sett ständigt 

pågående utifrån informanternas utsagor. Det finns ingen fristad så att säga. Förutom i vissa fall hos 

andra slöjbärande kvinnor som delar erfarenheten, som Fatima uppgett ovan. I Karlsson Mingantis 

avhandling förekommer samtal om slöjan och där kan flera kategorier av ”slöjpremiär” avläsas. Det 

finns en del bland Karlsson Mingantis informanter som menar att slöjan varit deras högst personliga 

val, några andra har upplevt påtryckningar av föräldrar och gett efter för dessa, men senare upplevt 

att bärandet av slöja övergått till en frivillig sådan. Den sista kategorin utgörs av kvinnor som i 

likhet med Najya fått kämpa för att deras val att bära slöja accepterats. Dessa fall belyser 

förhållandet i den nära omgivningen. En av informanterna i Karlsson Mingantis studie menar, i 

likhet med mina informanter, att hon i samband med sitt slöjbärande upplever förtryck av 

majoritetssamhällets attityder där bland annat synen på att kvinnor som bär slöja automatiskt skulle 

vara förtryckta uppges.146    

     I andra fall har den upplevt infekterade frågan om slöjan lett till mer konkreta konsekvenser, som 

i fallet Zainab nedan, inte tycks vara helt oproblematiska:

Zainab: Bara den känsla var så här: jaha, så jag har inget värde när jag bär slöja men du vill 

be om förlåtelse för att jag är en dam så fort jag har tagit av mig slöjan. Visst var det inte 

samma person, den första kanske inte hade gjort det när jag inte hade (slöja) heller men det 

finns ju sådana här saker i samhället...jag har åkt kollektivt sedan barndomen och jag har 

fått uppleva att kanske hela bussen är full men ingen vill sitta bredvid mig för att jag har 

slöja, det har hänt, de väljer att stå istället. Men nu är det ju inte så, nu sitter ju vem som 

helst bredvid mig, man kollar ju inte vem jag är så, jag är ju en av de andra [skratt]. Så att 

man har ju sett sådana skillnader och jag tror ju att sånt påverkas av media de som beter sig 

så, att de väljer...att de påverkas av media. (...)

Nina: Varför valde du att ta av dig slöjan?

Zainab: Första skälet var att jag tyckte att det var fysiskt jobbigt (...). Och andra skälet är ju 

att jag pluggar (ett ämne), visst jag kände inte av det av mina lärare med jag visste att det 

145 Ett uttryck som ofta använts om slöjan, antagligen för att illustrera det upplevda absurda i att slöjan ges så mycket 
utrymme i allmänna diskussioner. 

146 Karlsson Minganti 2007: 241
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skulle bli svårare att jobba som (ett yrke), vilket jag inser nu...jag håller med det 

fortfarande. Man läser ju i media att många arbetsgivare, 70 eller nånting, det var från 

Metro tidningen, att många arbetsgivare skulle inte ta emot, inte ens på en intervju för att 

man bär slöja. Jag brukar säga att jag är redan stämplad för att jag har invandrarbakgrund, 

för att jag har brunt eller svart hår, så jag börjar redan på minus ett, vill jag börja på minus 

två eller minus tre genom att bära slöja? Man har ju pluggat så länge, vill man bara plugga 

och sedan inte jobba? (...)147  

     

Jag har redan ovan berört Najyas känsla av att vara uttittad, men ett anmärkningsvärt uttalande från 

henne är att hon kände sig blottad den första tiden hon började bära slöja. Gardell har tagit upp en 

liknande fråga i samband med en diskussion om niqab i fallet med Burgården gymnasium i 

Göteborg och han konstaterar: ”att gå klädd i niqab i Göteborg är knappast att gömma sig. Det är att 

göra sig så synlig att man blir föremål för diskussioner i landets dagstidningar, tevedebatter och till 

och med i Sveriges riksdag”.148 Detta alltså i kontrast till exempelvis det som Reinfelt ansåg i 

partiledarduellen om att niqab innebar att skylas. Najya bär inte niqab, men utifrån uttalandet kan 

det avläsas att även slöjan som inte döljer ansiktet är en känslig fråga där bland annat medias sätt att 

handskas med den lett till mindre behagliga upplevelser hos informanterna när de valt att bära 

slöjan.

     Amina är en som uppgett att det i hennes omgivning förekommit skämt där hon känt sig träffad, 

men upplevt att de som stått för skämten låtsats som att de inte varit riktade mot henne. Hon uppger 

sig också ha känt blickar, vilket var en av skillnaderna hon uppger mellan före och efter 

slöjpremiären. Aisha påpekar också den där känslan som det inte går att ta på, som är ett vanligt 

förekommande tema bland informanterna. Nedan följer ett citat av hennes upplevelse av islamofobi, 

som jag menar sätter fingret på delar av problematiken:

Aisha: (…) Men sen när jag sitter och pratar med någon i telefon, så märker man ju aldrig 

av att jag skulle komma någon annanstans ifrån, så att jag bryter på något sätt och sen så 

kommer jag, den här typiska klassikern, jag kommer till anställningsintervjun efter att ha 

haft ett telefonsamtal med den personen, man får vissa blickar (...)

Nina: Så du märker mest så här blickar och...

Aisha: Ja, jag har ju alltid, jag fixar när saker och ting är sagda öppet, jag fixar bättre när du 

säger till mig att jag tål inte dig för att du har på dig slöja, det där kan jag ge svar på, det där 

kan jag bemöta på ett ganska kreativt eller konstruktivt sätt för det är ju en yttrad mening, 

men jag fixar inte den här tysta rasismen, när jag kommer häromdagen, jag var på väg till 

SIDA Valhallavägen och jag var på bussen och bussen körde fort men bromsade snabbt och 

147 Intervju med Zainab
148 Gardell 2010: 171
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då var det så här att man gungade fram och tillbaka och bussen var ganska full, då var det 

den här mannen som verkligen glodde på mig hemskt, en äldre man för jag råkade nudda 

till honom och jag bad om ursäkt men bara det här att han såg så himla illamående ut, men 

när det var en man som nästan ramlade ner på hans knä då var det mer så här: ”A, men det 

är ingen fara”, yttrat och jag känner bara att man kan inte sätta ord på det, alltså det är inget 

som man kan gå och klaga på (anmäla) utan man känner det och man bär med sig det och 

då blir det den här samlade känslan som jag hatar, jag fixar inte det där.

Nina: Tror du att media har en del i skapandet av den känslan som du får, till exempel i det 

sammanhanget?

Aisha: Ja absolut, absolut när jag står där och googlar hur många gånger religion och ordet 

islam, muslimer lyfts upp och när jag går igenom alla de där tidningsartiklarna och när jag 

samlar ihop i en positiv hög och en negativ hög och vad jag ser är att den positiva högen är 

nästintill inget jämfört med den negativa då känns det som att en hel religion (ett helt 

samhälle) som påstår sig yttra för religionsfrihet och mänskliga rättigheter och sen att det 

enda som media visar är det här. (...) Och tyvärr, jag tror att i den här tiden mer än någonsin 

är vi så mediebaserade, vi är så mediebaserade, människor allmänt och hela den här 

generationen, alla människor såsom det ser ut.149

Det ter sig uppenbart utifrån tolkningen av informanternas upplevelser att slöjbärande (oavsett slag) 

tämligen ofta inte passerar obemärkt förbi i Sverige. Informanterna upplever en känsla av 

islamofobi, som är bekymmersam, självfallet bara som sådan men också för att denna är svår att 

handskas med konkret till exempel med hjälp av rådande diskrimineringslagar. Dessutom är källan 

till känslan svår att både dementera eller fastställa och därmed kan den skapa upphov till osäkerhet 

utan att den nödvändigtvis kan konfronteras.   

 

     Identitetsförhandlingar?

I organisationen där bland andra Aisha är aktiv arbetas det med att stärka den muslimska identiteten, 

enligt Aisha själv. När jag undrar varför hon tror att den behöver stärkas svarar hon med att 

diskutera de hårda villkoren för unga muslimer som trampas med identitetsfrågor i ett samhälle där 

Aisha tror att en utav de potentiella identiteterna svartmålas, bland annat av media. Hon syftar till 

identiteten muslim och ger exempel där hon menar att ungdomar känt sig förvirrade och trott att de 

behöver välja mellan att vara muslim och svensk, för att ge ett exempel. Aisha tror att friheten att 

välja sina identiteter och tillhörigheter skapar trygga människor, vilket gör frågan om stärkande av 

149Intervju 1 med Aisha
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muslimsk identitet angelägen.150

    Maria uppger att medias representation tillsammans med samhällsklimatet i stort (där hon bland 

annat nämner Sverigedemokraternas inträde till riksdagen) är anledningen till att hon valt att inte 

bära slöja. Det ”beror inte på att jag inte tror på islam eller att jag inte tror på slöjan utan att jag inte 

är beredd att ta det motståndet som jag kommer att gå igenom när jag väl väljer att ta på mig 

slöjan”.151 Detta bör förstås ses som en konsekvens, att friheten att välja att bära slöja inskränks, 

bland annat, i och med medias representation. 

     När jag frågar Khadeeja om hon märkte någon skillnad när hon tog på sig slöjan, fick jag svaret: 

”Stor skillnad det är som ett helt annat samhälle, man klassas helt annorlunda, det är som att flytta 

ner tre klasskillnader liksom i samhället, man tillhör en helt annan grupp än vad jag gjorde innan, 

vad jag sågs som och hur jag bemöttes”.152 Här uppstår en intressant intersektion. Det är ju inte 

samhällsklass som Khadeeja bytt, utan hon har i sammanhanget manifesterat sin religion på ett 

annorlunda sätt än tidigare. Att upplevelser av ”annanhet” uppstod just i det sammanhanget och 

kopplas samman med en upplevelse om en lägre klass, visar tydligt på behovet av intersektionell 

analys vid studier av frågor om tillhörighet. 

     Känslomässigt påverkas Zainab av medias representation så att hon blir förbannad, men en 

konkret konsekvens uppstår också när ilskan leder till att hon struntar i att ta del av viss media 

eftersom hon är trött på det de levererar (ifråga om muslimska kvinnor). Aisha har också uppgett att 

hon blir arg och frustrerard, i samband med frågan om hur medias representation påverkar henne. 

Hon känner också att hon ständigt står i den (försvars)positionen som media upplevs ha tilldelat 

henne, när hon möter nya människor. Det saknas uppenbarligen en frihet att identitetsmässigt stå på 

neutral mark (i den mån det överhuvudtaget är möjligt) i möten med människor som informanterna 

inte träffat förr liksom människor som inte är en del av den närmaste omgivningen. Dessa kan 

utgöra alla från ”den personen som inte vill sätta sig bredvid mig på pendeltåget, den personen kan 

vara den som ”huffar” och känner sig ganska trång i sin hud, till min chef, till min kompis (...)”.153 

     Jag lägger märke till att Aisha, Amina, Maria och Najya under intervjun talar om henne eller de 

när de talar om muslimska kvinnor såsom de upplever att de representeras i svensk media. De säger 

inte ”vi” eller ”jag” när de talar om mediebilden. Jag uppfattar detta som ett ställningstagande, en 

markering, en distansering, en positionering ifrån ”den muslimska kvinnan” som media framställt. 

Om media levererar en bild som inte upplevs stämma överens med verkligheten och som ändå i 

generaliserande termer avser att beskriva informanternas verklighet, uppfattar jag det som ett 

motstånd att genom språket markera att det här handlar inte om mig. Här är begreppet positionalitet 

150 Jmf Floya 2004
151Intervju med Maria
152Intervju med Khadeeja
153 Intervju 1 med Aisha
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intressant, för det som också kunde ha hänt är det som ofta talas om som jag tidigare nämnts 

nämligen att “gå in i offerrollen”. I sammanhanget har alltså en social position upplevts tillskrivas 

av media, detta har dock inte godtagits utan en positionering till något annat (som inte upplevs få 

utrymme i medierna) har skett. 

     En omvänd positionering kan uppfattas ske när Zainab talar om ”vi” när hon talar om kvinnor 

som bär slöja, trots att hon själv inte bär slöja.154 

5:4 Varför tror informanterna att mediebilden ser ut såsom de 

beskrivit den och vilken förändring hade de velat se?

Något som för mig tett sig intressant är vad informanterna anser att den upplevda mediebilden beror 

på och vilka förändringar de ser som möjliga lösningar på problematiken. Khadeeja föreslår att 

mediebilden såsom hon beskrivit den beror delvis på följande: 

Khadeeja: Jag tror att det finns många skäl till det. Jag tror att det finns en poäng från 

normen att upprätthålla den bilden, jag tror att man tjänar på det både ekonomiskt och på 

andra sätt...för det är ju en del av, som jag ser det, en större islamfobi eller liknande och 

islamofobin omsätter ganska mycket pengar i olika tjänster och så vidare. Det finns många 

skäl till det, men jag tror också att det handlar om okunskap. Och så tror jag att det har att 

göra med, till viss del, att muslimerna själva inte är ute i samhället...det är liksom inte lätt 

för muslimer i Sverige, men jag tror att vi behöver vara mera aktiva och synliggöra själv 

också, vilken spridning det finns och hur många nyanser av muslimer som finns.   

Nina: Hur tror du att man kan göra det?

Khadeeja: Folkbildningsarbetet tror jag är en bra förutsättning, men också att arbeta aktivt 

inom organisationslivet och vara med i olika debatter...eller som professionell människa, att 

utbilda sig och söka sig till arbetslivet tror jag kan göra en stor skillnad...och sen att aktivt 

lobba mot media, att förändra bilden, att medvetliggöra det hos media.155

Maria menar också att det finns många anledningar till att det ser ut som det gör, hon blickar bortom 

Sverige och ser liknande tendenser i närliggande länder. Dessutom tror hon att den ekonomiska 

154 Jmf Floya 2004
155 Intervju med Khadeeja
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krisen och lågkonjunkturen gjort att det finns intresse av att hitta en syndabock, att alla bakslag ska 

kunna skyllas på någon annan.156

       

     Potentiella lösningar

Ifråga om hur informanterna skulle vilja att medias representation av muslimska kvinnor såg ut, har 

svaren ofta varit snarlika. De vill att muslimska kvinnor ska representeras som ”helt vanliga” 

människor (vilket förstås är ett begrepp som kan ha många olika definitioner). Amina är en av de 

som efterlyser en representation av muslimska kvinnor som inte utmålar dem som väldigt speciella 

eller annorlunda:

             Nina: Hur hade du önskat att man framställde muslimska kvinnor?

Amina: Jag skulle ha önskat att de157 framställdes som helt vanliga människor. Helt vanliga 

tjejer, med en slöja på huvudet bara, inte mindre intelligenta eller mindre på alla sätt 

liksom, mindre dålig eller vad man nu representeras som...att man inte är dum i huvudet för 

att man väljer att bära en tygbit på huvudet och täcka halsen och håret, det hade jag önskat 

att de gjorde.

Nina: Ok, men det finns ju muslimska kvinnor som inte bär slöja, tycker du att man gör en 

distinktion där på något vis?

Amina: Precis ja

Nina: Hur?

Amina: Det känns som att media gör en gräns där, så här: ”titta! Dåligt- bra” att det finns 

olika, man kan vara muslim och bära och man kan vara muslim och inte bära och då blir 

man dålig för att man bär (slöja) (...)158 

Början av svaret hade lika gärna kunnat vara Zainabs. När jag ställer samma fråga till Raaida svarar 

hon:

Raaida: Som vi är, muslimska kvinnor är alla olika, det finns inte en muslimsk kvinna. Det 

finns företagsledare som är muslimska kvinnor, de finns de som är lärarinnor, de finns de 

156 Se tex. Malm 2011
157 Min kursivering som syftar till reflektionen kring positionalitet ovan
158 Intervju 1 med Amina. Här exemplifieras också en distinktion mellan ”goda” och ”onda” muslimer. Amina har på 

en direkt fråga om kategoriseringen förekommer svarat att hon inte anser att det sker särskilt ofta.  
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som är hemmafruar, det finns alla typer. Muslimer är inte bara från en del av världen (…) 

utan muslimer är ju från hela världen jag tror att man måste kunna se sånt, att det inte bara 

är en typ av kultur utan muslimer kan ha många olika kulturer men fortfarande islam som 

grund.159 

 Hon tror att representation såsom hon upplever den äger rum för att det är enkelt, ett försök att 

förenkla verkligheten. En tes som även drivits av Hvitfelt ovan.   

     Att bli representerad

De allra flesta av informanterna har alltså uttryckt att de önskade att muslimska kvinnor 

representerades som helt ”vanliga” eller som vem som helst, alltså att en specifik representation inte 

skulle förekomma alls utan att muslimska kvinnor vore en så pass naturlig del av samhället och 

framförallt medierna att de därigenom framställde sig själva. Detta kan läsas i Marias resonerande 

nedan: 

 Maria: Jag vill bara se muslimska kvinnor skiva, låt dem vara ledarskribenter istället för 

att prata om de som annorlunda, istället för att visa att de är bra visa och att de gör bra 

saker. Låt de skriva debattartiklar, låt de vara med i redaktionen och jobba med er.    

 Nina: Så istället för att skriva om dem, låt dem...

Maria: Vara med och jobba med dem istället, alltså...ingen behöver, ingen vill nog ha en 

hel artikel om muslimska kvinnor och hur lyckade de160 är, det finns en del som är konstiga 

också men det finns en massa lyckade också.161

Före citatet har Maria berättat om en person som hon känner som arbetar som journalist och som 

anser att representationen av muslimska kvinnor borde se annorlunda ut. Följaktligen har hon 

engagerat sig i att porträttera muslimska kvinnor på ett positivt sätt. Tanken i sammanhanget är 

förmodligen god, men vad händer med själva journalistiken om den i första ledet producerar alltför 

generella stereotyper och i andra ledet koncentrerar sig på att motbevisa dessa? Vilka berättelser 

eller nyheter framhålls då och förhåller sig journalistiken till verkligheten eller till den verkligheten 

159 Intervju med Raaida
160 Min kursivering som syftar till reflektionen kring positionalitet ovan
161 Intervju med Maria 
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som media själv producerat? Jag uppfattar det som att Maria hänvisar till en poänglös journalistik 

som således uppstår men som inte hade varit nödvändig om det som Brune nämner som 

”invandrarkvinnan” aldrig producerats av samma apparat. 

     Genom att specifikt porträttera den ”lyckade” muslimska kvinnan kan även en tes om undantaget 

automatiskt skrivas fram. I en diskurs där muslimska kvinnor upplevs osynliggöras eller 

representeras enbart som förtryckta, skulle ett inslag som talar om ”lyckade” muslimska kvinnor 

kunna läsas likväl som andrafiering eller ett exotiskt inslag - hon har ”lyckats”/ är ”lyckad” trots att 

hon är muslim. Att den vita mannen är ”lyckad” behöver inte framhållas, vi ser bevis på detta 

dagligen utan att syftet varit att porträttera en vit, medelålders, heterosexuell man som 

framgångsrik. Normen reproducerar sig själv, utan att det kräver synliga ansträngningar. Även om 

en motsats, någon som står för en ”annanhet” med föreställda negativa egenskaper som kännetecken 

krävs för att bilden av till exempel den vita européns (självtillskrivna) förträfflighet enklare ska 

kunna framhållas.162   

     Zainab och Fatima uppger till skillnad från Maria ovan en tydlig önskan att muslimska kvinnor 

skulle porträtteras som ”lyckade”. Som redan nämnts anser Khadeeja att muslimska kvinnor 

förekommer i media endast i egenskap av just muslimska kvinnor, istället för att utrymme skulle 

ges för muslimska kvinnor som doktorerar, är konstvetare eller gör vad som helst förutom att vara 

representanter för muslimer som dessutom ges tillträde med ojämlikt utgångsläge (exempelvis 

försvarsposition eller förtryckt som framkommit tidigare). Jag uppfattar det som att flera av 

informanterna upplever att det saknas balans i representation som det ser ut nu. Motstycken till den 

förtryckta muslimska kvinnan förekommer inte, och detta inte bara hos media, vilket kan leda till att 

alla former av nyanser upplevs som välkomna.

     Najya i likhet med Khadeeja önskar att muslimska kvinnor kunde synas i sammanhang som inte 

handlar om muslimska kvinnor, exempelvis som nyhetsankare eller vad som helst ”som inte har att 

göra med att vara studieobjekt i islams namn liksom”.163 Khadeeja tror också att den upplevt 

negativa bilden finns delvis på grund av bristande kunskap om islam hos aktörer inom media. Hon 

menar att detta ger sig i uttryck till exempel i att en islamist per automatik ses som en 

våldsbejakande muslim som efterlyser sharialagar och så vidare, trots att en betydligt mer 

mångfasetterad bild av islamister hade kunnat framhållas.164  

     Aisha menar att en förändring är att förvänta ganska snart. Många av hennes muslimska vänner 

håller på att utbilda sig till journalister och hon tror att det kunde se annorlunda ut om muslimer 

fanns inom media som aktörer. Hon jämför svensk media med Al-Jazeera och berömmer den 

sistnämnda för deras mångfald av medarbetare. Hon menar inte att de representerar muslimska 

162 Kamali 2006: 12
163  Intervju med Khadeeja
164  Se tex. Gardell 2006
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kvinnor på något specifikt vis, men muslimska kvinnor är synliga som en naturlig del av media, 

men också i övriga samhället. Hon tror att problemet med journalistiken är större än de enskilda 

journalisterna, nämligen ekonomiska intressen som i sin tur lätt leder till sensationsjournalistik. 

Detta är också en trolig anledning som Zainab uppgett. Sedan finns också tydliga politiska 

intressen, menar Aisha, hos de som äger och styr media och en ofördelaktig representation av 

muslimska kvinnor är inte bara ett problem som media har. Aisha ser det som ett ”holistiskt 

problem”165 som genomsyrar både skolväsendet, media, politiker och samhället i stort. Medias 

påverkan är dock inte att förminska, då vi, enligt henne, är otroligt mediefokuserade i dagsläget. 

Aisha får medhåll av Fatima i sin tes om att större samhälleliga strukturer ligger bakom medias 

representation av muslimska kvinnor, såväl som muslimer i stort och även till exempel invandrare. 

Hon tror också att bilden varierar över tiden, att den inte står stilla.

     Både Aisha och Fatima uttrycker sig försiktigt positiva när jag frågat dem om de ser några 

förändringar i medias representation genom tiderna. Raaida stämmer in och menar att muslimer 

tidigare inte alls fått lika mycket utrymme i media och att den negativa bilden där kollektiv skuld 

vid exempelvis terrorhandlingar målats upp också är i uppluckring. Amina däremot anser att det 

varierar hur mycket fokus det är på muslimska kvinnor i svensk media, däremot inte att 

representation skulle verka anmärkningsvärt mer positiv i något skede genom olika perioder. Najya 

ser ingen förändring alls, medan Khadeeja ser en viss tendens där muslimska kvinnor gått från 

”offer” till ”negativa” aktörer, det vill säga aktörer med de egenskaper som de muslimska männen 

upplevs inneha i media representationen. 

     ”Att äga och inte ägas”166

Det har framkommit att vissa muslimer, till vilka några av informanterna kan räknas, väljer både 

karriär och uppföranden i förhållande till majoritetssamhällets förhållningssätt där bland annat 

mediebilden ingår. Många av informanterna arbetar hårt för att förändra synen på muslimer i 

Sverige. Jag frågade Maria vad hon trodde kunde göras för att en förändring ska ske ifråga om 

medias representation. Hon svarade:  

165  Intervju 1 med Aisha
166 Citat från intervju 2 med Aisha 
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Maria: Man kan göra jätte mycket (...)  bland annat att lyfta upp nya muslimska förebilder 

och nya människor som kan börja skriva. Så jag tror också att det finns, att man också 

skapar möjligheter eller att uppmuntra människor till att skapa saker och bli journalister, 

jobba med saker som kan hjälpa oss att integreras in i de här olika områdena som finns i 

samhället och bland annat då tv och radio och så vidare.167 

När jag undrar om hon tror att media är mottaglig för journalister som skulle kunna frambringa en 

annorlunda representation, svarar hon: 

Maria: Ja det tror jag. Ser de den personen som har förmåga att prestera bra och skriva bra 

så tror jag att det finns chans och möjlighet för den. Jag känner flera som har lyckats. Jag 

tror att det finns möjlighet. Jag tror att de finns de som inte har självförtroendet kanske, nu 

tror jag att jag generaliserar, men att man försöker lyfta upp och bara kom med, plugga, du 

kan, vi kan fixa det här och istället för att låta människor sitta och tro att de är offer. De kan 

göra någonting och jag tror att det finns, jag har jätte många goda exempel som har lyckats 

och kommit in till den vägen.168 

 Något som hos informanterna kan sägas vara generellt (även om det förstås ger sig i uttryck på 

olika sätt) är agensen och viljan att förändra. Förutom i föreningssammanhang och i vissa fall på 

arbeten, sker agerandet för en annorlunda bild på fritiden. Här ett exempel med Amina:

Amina: Ja, när jag känner att någon har påverkats av den bilden och säger saker som inte är 

rätt om just den muslimska kvinnan, då tar jag det åt mig och försöker förklara för den 

andra att så här är det inte, för att jag är en muslimsk kvinna och jag vet hur det är att vara 

muslimsk kvinna och det är inte såsom du säger att det är ...ja, inga speciella sätt hur jag går 

tillväga men det är bara ifall jag möter på det som jag säger som det är, vill den inte förstå 

det så är det upp till den, men jag känner att jag ska bara förklara hur det är och sen är det 

upp till dig att förstå eller inte.

Nina: Så det är en strategi någonstans att alltid vara beredd att motbevisa bilden?

Amina: Ja169

Det framkommer också tydligt en uppfattning om att det är bland andra är informanterna själv som 

får stå för att en annorlunda bild skapas och uppstår. Ett tydligt exempel kan vi finna hos Raaida: 

167 Intervju med Maria
168 Intervju med Maria
169 Intervju 2 med Amina
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Nina: Då kanske det rent generellt är på väg mot ett lite bättre håll?

Raaida: Det tycker jag, framförallt för att muslimerna tar det ansvaret, ansvaret kan aldrig 

ligga på någon annan, muslimerna får ta det där ansvaret och vi erkänner oss som aktörer, 

vi kan ta den här debatten för oss själva, vi talar för oss själva. Så det tycker jag.170

Om vi belyser frågor om klass får jag utifrån materialet en uppfattning om att klass i sammanhanget 

har något av en underordnad roll i informanternas upplevelser. Det överskuggas bland annat av 

frågor som rör sekulär kontra praktiserande muslim när informanterna delger sina erfarenheter av 

möten med andra människor samt medias representation av muslimska kvinnor. Att informanterna 

är välutbildade och har lätt att uttrycka sig tycks dock inte vara utan betydelse ifråga om deras sätt 

att handskas med till exempel frågan om medias representation och dess konsekvenser. De flesta av 

informanterna är sysselsatta med aktivism av något slag och bjuder därigenom på motstånd. Deras 

tro på och vilja till förändring har förhoppningsvis framgått i även analysen. Informanterna kan inte 

avläsas bära på en ”offeridentitet” eller ha fastnat i en ”offerroll”. Det finns dock uppfattningar om 

att så ofta sker, inte bara bland mina informanter utan detta har även framkommit ur Larssons 

undersökning efter 11e september. När jag frågar Aisha om hur hon handskas med rollen som hon 

upplever att media tilldelat muslimska kvinnor lyfter hon fram vikten av den egna agensen. 

Muslimerna bör ta rollen som referenter, en källa som ska ses som trovärdig särskilt när de talar om 

sina egna erfarenheter. På hur detta ska gå till svarar Aisha: ”Ja, i värsta fall får jag väl utbilda mig 

inom det och stå för en alternativ media”.171 Det är ett uttalande där jag inte kan avläsa passivitet 

eller ”offermentalitet”, däremot kan jag avläsa fler informanters hållning och positionering i 

uttalandet än just Aishas som råkade stå för citatet.  

170Intervju med Raaida. Jmf Spivak 2002 
171 Intervju 2 med Aisha 
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6. Avslutande diskussion

Den bild som informanterna upplever att media ger om muslimska kvinnor är ingen som de kan 

identifiera sig med. Sammantaget beskrivs den upplevda representation också som negativ och 

orättvis. Muslimska kvinnor stereotypiseras och får sällan själv medverka som en röst att räkna 

med, enligt informanterna. Detta stämmer också överens med den tidigare forskningen som jag 

redogjort för. En majoritet av informanterna upplever att islam och muslimer generellt förekommer 

i media i sammanhang som är kopplade till redan uppståndna problem eller scenarion där problem 

förväntas uppstå. De upplever inte att muslimer förekommer i ”vardagssammanhangen” vilka är de 

sammanhang där de flesta av dem efterlyser muslimska röster - i program- vilka som helst, där 

muslimer pratar om vad som helst förutom islam och problem som antas ha ett samröre med islam. 

Dessutom tolkar jag en tydlig upplevelse av att det talas över huvuden på muslimska kvinnor, 

särskilt i sammanhang som berör slöjor av olika slag. Det hela skulle kunna sammanfattas med att 

informanterna upplever att muslimer inte utgör en integrerad del i svensk media. När någon annan 

ständigt upplevs definiera både muslimska kvinnor och deras villkor, uppstår en distinktion mellan 

den upplevda mediala representation å ena sidan och informanternas levda verklighet å den andra. 

     Media uppfattas delge muslimska kvinnor en ”offerroll” som informanterna inte är särskilt 

tillfredsställda med. Förutom att ”identiteten” är påtvingad, ser jag ett problem med det faktum att 

offerrollen verkar innebära att en person eller en grupp anses ha tagit den i antagen brist på förmåga 

till annan agens. Fokus flyttas från faktorer som att muslimska kvinnor i många sammanhang blir 

negativt särbehandlade och upplever exkludering till att påpeka skammen i att vara offer. Synen på 

offerrollen indikerar att ”offret” valt att spela en roll, som saknar grund i verkligheten och där 

lösningen finns i ”offrets” hand – nämligen att utträda rollen som offer. Det har också framkommit 

att negativa porträtteringar, där muslimska kvinnors antagna underordnade roll är det som ständigt 

framhålls, upplevs dominera mediebilden. Detta i sin tur tar utrymme från frågor som till exempel 

exkludering och diskriminering av muslimska kvinnor, vilka utgör frågor som informanterna menar 

är påtagliga i motsats till de som de nu upplever framträdande.    

     Fatima har i ett av citaten ställt sig undrande till varför media envisas med att koncentrera sig på 

just den representation som de enligt hennes upplevelser gör. Det kanske finns en anledning att titta 

på hur en enhetlig ”tredjevärldenkvinna” uppstår, i ett försök att förstå den upplevda representation 

och dess möjliga syften. Tidigare har Brune analyserat konstruktionen av medias ”invandrarkvinna” 

och det är inte säkert att vi behöver göra en glasklar distinktion mellan ”trejevärldenkvinnan” och 

”invandrarkvinnan”, egenskaperna ”de bär” ter sig tämligen lika och ”den andra” kan ju, enligt till 
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exempel Kamali, förflytta sig till ”metropolen” utan att dennes antagna egenskaper anses påverkas 

av det. Att ständigt behöva bevisa sin likvärdighet i alla tänkbara sammanhang, vilket några av 

informanterna upplevt, styrker min tes om att ett speciellt synsätt förekommer ifråga om 

informanterna (och möjligen muslimska kvinnor i bredare termer) som bygger på förutfattade 

meningar om ”den andra”. Denna syn kan även fylla en funktion när ”vi” speglar oss själva, genom 

att framhäva att negativa egenskaper och beteendemönster främst innehas av någon annan kan ens 

egen antagna förträfflighet indirekt också markeras. Här blir det intressant med reflektionen som 

bland andra Gardell lyft upp som handlar bilden av ”den andra” och dennes förmodade kvinnosyn 

och vad dessa har för uppgift i synen på ”oss själva”. Om vi antar att den muslimska kvinnan 

ständigt tillskrivs positionen som förtryckt oavsett kontext och vad hon själv anser om 

beskrivningen, ger det ”oss” en möjlighet att positionera ”oss” som motsatser vilket skulle kunna 

tolkas som att ”vi” föds som fria, jämställda och självständiga subjekt och fortsätter alltid att vara 

det. Detta utgör inte enbart ett problem i beskrivningen av den muslimska kvinnan, utan skulle 

också kunna leda till att även icke-muslimska kvinnors position tolkas som befäst. ”Vi” är fria per 

se, inga jämställdhetsproblem kan förekomma alternativt uppståndna jämställdhetsproblem ses inte 

som något särskilt allvarligt då vi alltid kan mäta oss med den föreställda bilden av den muslimska 

kvinnan. Även om verkligheten skulle bjuda på feministiska bakslag och förlorad mark. 

     Studien påvisar upplevda tendenser av social stratifiering med utgångspunkten att icke-

muslimska kvinnor generellt antas inneha rättigheter och kännetecknas av agens i en annan 

omfattning än muslimska kvinnor generellt. I Sverige skulle kategorin ”svenska kvinnor”172 kunna 

utgöra ett exempel på grupper som ställs mot/över muslimska kvinnor. Den  hypotetiska hierarkin 

(som i sig inte analyserar genus men utgår ifrån en uppställning och i förlängningen motsättning 

kvinnor emellan) baserad på religion eller etnicitet som en enda analyskategori, perspektiv som 

klass, ålder, sexualitet och genus, som redan nämnts, saknas vilket leder till resultatet att även en 

alltför monolit ”svensk” kvinna träder fram. För lika lite som det kan talas om en muslimsk kvinna, 

kan det talas om en svensk kvinna. De endimensionella analysen hjälper inte oss att förstå 

komplexiteten i livsvillkoren varken för muslimska kvinnor eller de som klassas som inte 

tillhörande den ”kategorin”. Social stratifiering i sin tur leder heller inte till jämlikhet eller 

jämställdhet, även om ett sådant förfarande periodvis skulle kunna påpeka förbättrade 

förutsättningar för några (oftast enstaka). Jag har i studien försökt lyfta fram perspektiv som alltför 

ofta faller mellan stolarna, exempelvis svårigheten som muslimska kvinnor i Sverige möter när de 

172 Det går självfallet utmärkt att vara både svensk och muslim, men en diskurs vars avsikt är att påpeka annanhet hos 
muslimer skulle kunna göra en distinktion. Jag hävdar alltså inte att det finns något som med en entydig definition 
kan benämnas som svenskt, men uppfattningar om till exempel vad som utgör ”svenska värderingar” i en diskursiv 
”vi” och ”dem” indelning har berörts tidigare i uppsatsen. Informanternas upplevelser tyder på att praktiserande 
muslimer inte ingår i en diskursiv svenskhet, i första hand. För hierarkiska uppställningar i feministiska 
sammanhang, se till exempel Rosenberg ovan. 
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gör anspråk på rollen som agenter och vikten av känsloaspekten i sammanhang som definierar 

islamofobi.   

     Ytterligare några frågor som uppsatsen väckt och som delvis berörts men som jag anser vara av 

vikt att lyfta fram är: Vem får synas och ta plats, på vilka villkor och på vems premisser? 

Informanterna utan undantag upplever att någonting inte stämmer med medias representation av 

muslimska kvinnor. Mångfalden bland muslimska kvinnor osynliggörs och en monolit global 

muslimsk kvinna målas fram, en kvinna som saknar både egen vilja och agens. Hur de 

exkluderande mekanismerna verkställs tror jag att de postkoloniala teorierna som berörts gett 

möjligheten att skapa en viss uppfattning kring. Här kan både den vita mannens och den 

västerländska feminismens hegemoniska roll antas ha en avgörande och central funktion.   

     En annan viktig tendens som kunnat avläsas är skillnadstänkandet som informanterna upplever i 

distinktionen mellan sekulära och praktiserande muslimer och hur det i sin tur fungerar för att 

befästa de redan existerande ”vi” och ”dem” kategorierna med religion som verktyg. Utifrån 

informanternas upplevelser blir det tydligt att religion är något som används i rasifierande syften. 

Detta stödjer tesen om vikten av religion som en erkänd kategori inom intersektionell analys. Även 

om analyskategorin har beröringspunkter med hur exkludering fungerar ifråga om etnicitet och 

kultur, finns även skillnader vilket gör att analyser skulle kunna gå miste om dimensioner om 

religion som kategori bortses ifrån. Ett tydligt sådant sammanhang kan ses i Khadeejas fall där hon 

efter att ha tagit på sig en slöja tydligt märkte skillnad i andra människors bemötande av henne 

(Khadeeja utgör inte det enda fallet där sådana erfarenheter återberättats). Det hon manifesterade 

var, enligt min uppfattning, inte byte av etnicitet, kultur, sexualitet, klass, genus eller någonting 

annat relevant förutom just religion. Utifrån en andrafierande diskurs skulle det dock kunna finnas 

tolkningar som menar att hon bytt både genus, kultur och etnicitet (förutom att manifestera sin 

religion). Det är delvis sådana tolkningar som både intersektionell analys och postkolonial teori 

uppstått som reaktioner mot, vilket jag anser styrker tesen om att praktiker där betydelsefulla 

analyskategorier ignoreras bör undvikas.          

     Syftet var även försöka förstå hur den upplevda representation påverkar informanternas vardag. 

De flesta har beskrivit negativa känslor kopplade till upplevelsen av representation, men en annan 

påverkan viktig att framhålla ser jag i motståndet som representation väcker och viljan till 

förändring. Dessa verkar vara två aldrig sinande resurser hos informanterna. De är på det klara med 

vilka förändringar de vill se i media och samhället i stort och de framhåller sin egen roll som 

självklar i processen. Informanterna tycks ständigt vara beredda att bemöta ifrågasättanden av dem 

liksom fördomar och diskriminering. Ambassadörskapet (viljan att visa en annan bild av islam och 

muslimska kvinnor än de informanterna upplever dominera i bland annat media) kan ses som en del 

i positionaliteten, som bygger på en tillhörighet i en grupp. Om vi antar att den diskursiva synen på 
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muslimer skapar hierarkier där muslimska kvinnor tilldelas en lägre position än till exempel de som 

beskrivs som svenska kvinnor kan samma förfarande tolkas som gränsskapande och alltså klassas 

som socialt exkluderande sammanhang/praktiker. Tillhörigheten som ambassadörskapet skulle 

kunna vara ett tecken på skulle förstås kunna uppstå även utan gränsskapande hos andra ”grupper”, 

men det kan antas att identiteter och tillhörighet förstärks av social exkludering. 

     När jag har frågat informanterna varför de ville ställa upp på projektet med uppsatsen, har några 

svarat med att de vill bidra till att skapa en annorlunda bild av muslimska kvinnor än den de 

upplever att media levererar. Khadeeja och Zainab har uppgett att de särskilt stödjer akademiska 

studier. Aisha blev intresserad av projektet för att hon ansåg det vara lite anmärkningsvärt att någon 

som antogs inte tillhöra ”kategorin” muslimska kvinnor uppmärksammat att exkluderande tendenser 

kan finnas hos media och följaktligen velat studera dessa. Hon ville ge sin version, berätta om sina 

erfarenheter, bidra som en röst och liknande skäl kan hittas även hos övriga informanter. Tron och 

tilliten till akademiska studier hos vissa av informanterna kan säga en del om min positionalitet, en 

social position som jag tilldelats av dessa informanter. Att jag valt att inte göra anspråk på att ”ge en 

röst” åt informanterna eller någon annan i bredare bemärkelse, är en annan del av min positionalitet 

– en positionering. Jag anser också att exkludering, diskriminering etcetera inte bara berör endast de 

som drabbas av det utan ansvaret att lyfta upp dessa frågor ligger hos alla.173  Att ifrågasätta min 

egen position, i detta fall den (som refererats till som) västerländska, är ytterligare en positionering 

som utgår både ifrån min roll i samhället och världen i stort som ifrån mitt förhållande till media 

som studien koncentrerat sig på. 

     ”Att äga och inte ägas” är något som informanterna, trots de ofta ofördelaktiga utgångslägen, 

visat sig väldigt bestämda med. Att lämnas utanför skrivandet av dagordning verkar inte vara ett 

alternativ, som jag uppfattat i deras berättelser. Mohanty menade ovan att muslimer ofta tillskrivs en 

roll där variationer genom tiderna är svåra att upptäcka. En sådan beskrivning är förstås nyanslös i 

sig, men jag vill ändå poängtera att det skulle vara väldigt svårt att tillskriva informanterna en 

existens utanför historien. Snarare tyder allt på att de är med och skriver den. 

6:1 Framtida forskning

Frågor kring niqab är något som varit ständigt återkommande i uppsatsen. Gardell menar att 

empiriska studier som handlar om niqab saknas i Sverige idag.174 Följaktligen hade det varit 

173 Jmf Mohanty 2007
174 Gardell 2010: 184 
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intressant med en liknande studie vars informanter var niqab bärande svenska kvinnor.

     Vidare hade studier av media med starkare fokus på till exempel klass, sexualitet, ålder, 

könsidentitet, könsuttryck och etnicitet kunnat vara intressant i jämförande syfte, liksom en studie 

där muslimska mäns upplevelse av representation låg i centrum. En diskursanalytisk studie där 

medias representation studeras mer konkret och jämförs med informanternas upplevelser skulle 

också vara relevant. Liksom jämförande studier från andra länder.   
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8. Bilagor

Intervjufrågor:

Ålder?

Sysselsättning?

Är du född i Sverige?

Bor dina föräldrar i Sverige?

Är de födda i Sverige?

Vad jobbar dina föräldrar med?

Motsvarar det deras arbeten/utbildning  i tidigare hemlandet?

Är du aktiv i religionsutövande?

Är du aktiv i någon förening?

Har du syskon?

Är de aktiva i religionsutövande?

Är dina föräldrar aktiva i religionsutövande

Fritidsintressen?

Vart vänder du dig för att få information om islam?

Vilken media tar du del av?

Hur ofta konsumerar du media?

Hur upplever du att de svenska medierna representerar muslimska kvinnor?

Ser du någon skillnad på olika medier hur de representerar muslimska kvinnor?

Vad i representation av muslimska kvinnor vill du kritisera eller berömma?

Vad missas i representation?

Hur hade du önskat att muslimska kvinnor framställdes i svensk media?               

Läser du någon islam specifik media?

(Hur representeras muslimska kvinnor där?)

Vilka muslimer anser du får plats i svensk media?

Ser du några tendenser, hos svensk media då, att göra en distinktion mellan ”onda” och ”goda” 

muslimer?

 finns.

Påverkar mediebilden av den muslimska kvinnan dig i din vardag?

Varför tror du att mediebilden se ut såsom du har beskrivit den?

Tycker du att de aktörer i media som uttalar sig om islam och muslimer, tycker du att de har 
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kunskap om ämnet?

Hur tror du att en annorlunda bild kan skapas? 

Har du personliga strategier för att handskas med mediebilden eller representation av muslimska 

kvinnor i media?

Påverkar medias representation till exempel din identitet i några sammanhang?

Ser du någon förändring i medias representation genom tiderna vad gäller muslimer och muslimska 

kvinnor? (till exempel från det du började konsumera media fram till idag) 

Varför ville du ställa upp på den här intervjun?  

Har du något som du vill lägga till?

Till informanter som inte bär slöja:

Varför bär du inte slöja?

Finns en möjlighet att du kommer att bära slöja framöver?

Till informanter som bär slöja:

När tog du på dig slöjan?

Märkte du någon skillnad från den ena dagen till den andra när du tagit på dig slöjan?
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