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Abstract 
  
 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse synen på Öst och Väst har för fyra 

svenska chefer och dess betydelse för hur de hanterar islamofobiska värderingar på sin 

arbetsplats. Med hjälp av ett postkolonialt teoretiskt ramverk tar jag upp följande frågor: Vad 

informanterna anser att väst representera: vad de anser att Öst representerar: hur de värderar 

islam samt hanterar islamofobiska värderingar på sin arbetsplats. Resultatet av denna studie 

visar att informanterna har en negativ syn på Öst och islam samt en positiv syn på Väst. Det 

visar också att informanterna förknippar islam med Öst trots att de uppger att de har en 

bristfällig kunskap om islam. Vidare visar resultatet att informanterna trots en negativ syn på 

islam ändå anser det vara viktigt med en nolltolerans mot islamofobiska värderingar på 

arbetsplatsen. Jag tar även upp hur man kan implementera denna studie i verkligheten: detta 

går kort ut på vikten av att arbeta för en ökad mångfald på svenska arbetsplatser och att öka 

svenska chefers kunskaper om islam genom utbildning. 
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Förord 
 Jag föddes i ”Väst” med föräldrar från det vi kallar ”Öst”.  Sedan dess har jag befunnit mig någonstans mitt emellan, som i en ständig dragkamp som aldrig tar slut. En dragkamp som följde mig ända in i arbetslivet. Jag minns det som igår.   En före detta chef som under ett samtal sa: men du ser ju inte speciellt muslimsk ut?  Jag tittade häpet tillbaka och frågade: Hur ser en muslim ut?   
 

Den här uppsatsen tillägnas min man Anders Falk  

Stort tack till min handledare David Westerlund  
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1. Inledning 
Islamofobi har länge varit ett växande problem i Sverige. Misstänksamhet och hat propageras 

av starkt nationalistiska rörelser som pekar ut svenska muslimer som en homogen grupp som 

likt en cancersvulst inte kan leva i samförstånd med övriga svenskar, utan något som måste 

utrotas för gott, detta genom olika löften om att minska invandringen från muslimska länder.  

Under hösten 2012 dominerades medierna av debatter om huruvida de svenska ”kristna” 

traditionerna är hotade på grund av att vissa ”grupper” känner sig diskriminerade. Debatterna 

väckte stor uppståndelse och ilska, framförallt i de sociala medierna som ”Facebook”, där 

vanliga människor utan kopplingar till nationalistiska rörelser var djupt oroade över att 

svenska jultraditioner som pepparkakor, Kalle Anka och till och med jultomten nu var hotade 

och riskerade att försvinna. 

Debatterna kan ses som en förlängning av en återkommande diskussion om huruvida 

julavslutningar ska ske i kyrkan eller inte och kan härledas till den svenska läroplanen och 

Europakonventionen om att den svenska skolan ska vara ”icke-konfessionell”, vilket innebär 

att skolan och dess undervisning inte får bekänna sig till någon specifik religiös tro. (Skollagen, 

SFS2010:800, 1 kap. 7 §).  

Ändå har diskusisonen endast kommit att handla om ”de andra” och den hotade svenskheten 

som är på väg att islamiseras. En diskussion som borde ha handlat om den svenska 

sekulariseringen, handlar nu om rädslan för att Sverige ska islamiseras. 

Den här uppsatsen undersöker vilken syn fyra svenska chefer har på Väst, Öst, islam och dess 

betydelse för hur de hanterar islamofobiska värderingar på sin arbetsplats. Om man läser 

diskrimineringslagen, finner man ett särskilt kapitel som beskriver vilka skyldigheter 

arbetsgivaren har för att främja en arbetsmiljö där inga anställda diskrimineras: 

4 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till 

arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena 

ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.  

5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap. 
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6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 

arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella 

trakasserier.(Diskrimineringslag 2008:567) 

 

1.1 Tidigare forskning 
Det har gjorts många studier om islamofobi i Sverige. En av de tidigaste gjordes av Håkan 

Hvitfelt i 1990 års SOM-undersökning, där svenskar tillfrågades om deras attityd till islam 

och svenska muslimers rättigheter i Sverige. Hvitfelts undersökning visade att majoriteten av 

de tillfrågade knappt hade någon kunskap eller direkta erfarenheter av islam. De tillfrågades 

kunskap kom mer eller mindre från skolundervisningen, massmedia och populärkulturen som 

var övervägande negativ. Till exempel hade boken Inte utan min dotter (om en amerikansk 

kvinna som efter ett besök i makens hemland Iran slutar med att maken bestämmer sig för att 

stanna tillsammans med deras gemensamma dotter), lästs av var tredje svensk och många 

hade följt ”Rushdie-affären” som hade dominerat medierna.  

Hvitfelts undersökning visade då att endast 2 procent av de tillfrågade sade sig ha ”ganska” 

eller ”mycket” positiv inställning till islam medan hela 65 procent hade en ”ganska” eller 

”mycket” negativ syn på islam. På frågan om islam går att förena med Demokrati svarade 

hela 88 procent ”knappast”. Fler regelbundna undersökningar av svenskars inställning till 

islam och muslimer kom först på 2000-talet, mycket på grund av attackerna mot World Trade 

Center 2001, och alla visade de på en ökning av negativa uppfattningar om islam och 

muslimer i Sverige och övriga Europa.  

I en undersökning som Integrationsbarometern gjorde 2005 ansåg 66,4 procent av de 

tillfrågade att värderingar i islam är oförenliga med grundläggande värderingar i det svenska 

samhället, samtidigt svarade 60,3 procent av de tillfrågade att deras kunskap om islam som 

religion var ganska eller mycket dålig. (Integrationsbarometer 2005:169.) 

Även i USA finns det forskning som pekar på ökade negativa uppfattningar om islam och 

muslimer som konsekvens av attackerna mot World Trade Center 2001.( Kalin 2009 s. 65ff). 

Vidare konstaterar även religionsvetaren Simon Sorgenfrei att de negativa uppfattningarna om 

islam har ökat efter den 11 september 2001. 

I tidningen Värmlands Folkblad den 15 december 2012 säger Sorgenfrei att undersökningar 

visar att 50 procent av svenskarna har en negativ inställning till islam. Han menar att denna 

negativa trend kan spåras tillbaka till attentaten mot World Trade center 2001, och att 
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högerextrema rörelser nu istället riktat blickarna mot islam istället för mot judar som tidigare. 

Vidare säger Simon Sorgenfrei: 

  ”Många tar fullständigt avstånd från Breiviks handlingar men håller med 

honom om den ideologiska omvärldsanalys som han gör. De sympatiserar med hans syn på 

verkligheten”. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det finns många studier som visar att det svenska samhället är präglat av postkoloniala 

ochislamofobiska strukturer som genomsyrar vårt sätt att betrakta andra kulturer och hur vi 

definierar vår svenskhet. Detta genom ett essensialistiskt skillnadstänkande på hur vi betraktar 

det västerländska samhället kontra det österändska, och därmed kategoriserar människor 

utifrån detta motsatsförhållande. Detta fokus kompletterar tidigare forskning där jag anser att 

företagsvärlden varit ett försummat forskningsområde. Denna studie avser att fokusera på 

följande frågor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vad anser informanten att Väst representerar? 

2. Vad anser informanten att Öst representerar? 

3. Hur värderar informanten islam? 

4. Hur anser informanten att han/hon hanterar islamofobiska värderingar på sin 

arbetsplats? 
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2. Teori 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för ett teoretiskt ramverk bestående av 

postkolonial teori med fokus på orientalism, ”eurocentriska”, ”occidentalistiska” och 

”kristocentriska” dikotomier, postkolonial kritik mot västerländsk feminism, samt islamofobi 

som diskurs för biologisk rasism och utestängning. 

2.1 Postkolonial teori  

Den postkoloniala teoribildningen kritiserar främst den västerländska idétraditionen och det 

postkoloniala västerländska samhället som man menar fortfarande genomsyras av koloniala 

värderingar och föreställningar.  Prefixet ”post” i post-kolonialt representerar ett försök att 

tänka bortom de gränser och identiteter som är skapat av kolonialismen. Således går det inte 

att tala om eller att förstå det västerländska samhället utan att visa på vad Väst inte är. Stuart 

Hall beskriver begreppet ”postkolonialism” i artikeln ”När inträffade det postkoloniala som     

en allmän avkoloniseringsprocess som, i likhet med koloniseringen, påverkat 

dekoloniserade samhällena i lika hög grad som de koloniserade samhällena 

(självklart på olika sätt). Det är orsaken till att den gamla motsättningen mellan 

kolonisatörer och koloniserade tenderar att upplösas i vår tid. En av fördelarna 

med begreppet ”postkolonial” har därför varit att det riktat uppmärksamheten på 

det förhållandet att koloniseringen egentligen aldrig lämnade kolonialmaktens 

eget samhälle opåverkat. Tvärtom var den inskriven djupt inom dem – liksom 

den blev outplånligt inskriven i dem koloniserades kultur.(Hall 200 s.16) 

Den postkoloniala teoribildningen berör inte endast de koloniserade länderna och dess 

kolonisatörer utan även de som inte ”aktivt” deltog i koloniseringsprocessen, då även dessa 

måste definiera och sätta gränser för till exempel ”svenskhet” för att således kunna betrakta 

andra kulturer.  Den ”svenska” kulturen skapas således genom att betrakta andra kulturer och 

genom att definiera vad svenskhet inte är.  (Eriksson, m.fl. .2005, s. 16). 

 

2.2 Orientalism 

Ett centralt begrepp i den postkoloniala teoribildningen är den orientalistiska diskursen som 

utgår från ett motsatsförhållande mellan Orienten och Occidenten, ett maktförhållande där den 

västerländske mannen får beskriva Orienten och därefter placera sig själv i förhållande till 
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den.  Den centrala tankegången i orientalism är de binära motsatsparen ”Vi”, ”De” och ”Den 

andre”, där ”Vi” står för den rationella och upplysta västerländske mannen och ”Dem” och 

”Den andre” för den primitiva, lata och outbildade österländske mannen. (Said 1992 s. 3f, 29f) 

Centrala tankegångar är också ”eurocentrism” och ”kristocentrism” där Europa och 

kristendomen placeras i motsats till Orienten och österländska religiösa livsåskådningar och 

får inneha olika egenskaper. 

 Vidare menar Edward Said som myntade begreppet orientalism att de binära motsatsparen 

”Vi” och ”Dom” står för rädslan och motsättningen mellan Öst och Väst och att man således 

projicerar sina negativa egenskaper, det man inte vill kännas vid hos sig själv på ”Den andre”. 

Således kan den vita mannen porträtteras som civiliserad och sansad medan den österländska 

mannen porträtteras som aggressiv och ohämmad som framgår av detta bildexempel.  (Said 

1993, s. 7: (Eriksson, m. fl. 2005, s. 23). 

 

Bild 1. En vanlig framställning av muslimska män i medier är att de ofta är arga 

Eurocentriska dikotomier: 

Väst - Öst 

Rationell – Irrationell 
Modern - Primitiv 
Aktiv – Passiv 
Sekulär – Religiös 
Feministisk - Patriarkal 
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2.3 Orientalism och makt 

Edward Said skriver i boken Orientalism att motsatsförhållandet mellan Orienten och 

Occidenten också kan ses som ett maktförhållande där den västerländske mannen bestämmer 

vad Orienten är och vad som anses vara orientaliskt och där den österländske mannen och 

Orienten är underordnad Occidenten och den västerländske mannen. Said skriver:    

Förhållandet mellan västerlandet och orienten är ett maktförhållande, ett 

förhållande av dominans, av varierande grader av en komplicerad hegemoni… 

Orienten orientaliserades inte bara därför att man upptäckte att den var 

orientalisk på alla de sätt som var vedertagna för en vanlig europé på 

artonhundratalet utan också därför att den kunde göras det vill säga tvingas 

ikläda sig rollen som – orientalisk… Det finns inte mycket av samtycke i det 

faktum att Flauberts möte med en egyptisk kurtisan [sköka] ledde till 

uppkomsten av en mycket betydelsefull modell för den orientaliska kvinnan. 

Hon talade aldrig om sig själv. Hon framställde aldrig sina känslor, sin situation 

eller sin historia. Han talade för henne och representerade henne. Han var 

utlänning, relativt välbeställd och man, och det var hisstoriskt betydelsefulla 

faktorer som gav honom en dominans varigenom det blev möjligt för honom att 

inte bara äga Kuchak Hanem i fysisk mening utan också att tala för henne och 

berätta för sina läsare på vilket sätt hon var ”typiskt orientalisk” Jag menar att 

Flauberts styrkeposition i förhållande till Kuchuk Hanem inte var någon isolerad 

företeelse. Den exemplifierar fullständigt det relativa styrkeförhållandet mellan 

öst och väst och den diskursen om orienten som detta gav upphov till. (Said 1993 

s. 7f).   

 När man talar om maktförhållandet mellan Orienten och Occidenten så bör man 

också tala om vem som kan beteckna sig som postkolonial, detta för att kunna se de 

postkoloniala strukturer som genomsyrar ett samhälle. Sociologen Stuart Hall skriver i 

artikeln ”The Commonwealth”, att även de länder som inte officiellt deltog i 

koloniseringsprocessen också bör kallas för postkoloniala, vilket i förlängningen innebär att 

de också har ett ansvar att ta itu med de koloniala och postkoloniala strukturerna som 

genomsyrar deras samhälle. (Eriksson m.fl. 2005). 
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2.4  Occidentalism – Orientens syn på västerlandet 
På samma sätt som den orientalistiska diskursen utgår från den västerländske mannens sätt att 

utgå från sig själv i motsatsförhållandet mellan Öst och Väst utgår den occidentalistiska 

åskådningen från den österländske mannen som får beskriva västvärlden och placera sig själv 

i förhållande till den. På samma sätt som västvärlden projicerar sina negativa egenskaper på 

Orienten beskrivs västerlandet och dess sinne som något kallt och själlöst. Det är ett sinne 

som trots ekonomiska och teknologiska framgångar inte kan åstadkomma det som är 

mänskligt viktigt då det saknar andlighet och förståelse av mänskligt lidande. Således förblir 

det västerländska sinnet ett stympat sinne. Ett sinne som må vara bra på att hitta den bästa 

lösningen till ett uppsatt mål, men som misslyckas med att hitta det ”rätta” sättet till 

lösningen. (Buruma, m.fl. 2008, s. 80).  

 Många gånger har den västerländska civilisationen jämförts av occidentalisterna med den 

historiska staden Babel, staden som likt många nutida västerländska städer törstade efter 

världslig berömmelse. ”Kom, sade de, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn, vars spets 

räcker upp i himmelen och så göra oss ett namn.( I Mos 11:4).  

Babylons befolkning som var skickliga astrologer drabbades av högmod och Gud lät straffa 

dessa ”hedningar”, enligt Bibeln. ”Se, sade Gud, de är ett enda folk och har alla enahanda 

tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter skall ingenting bli dem omöjligt, vad de än 

beslutar att göra. ( I Mos 11:6). Och så blev ett språk många språk, människorna som tidigare 

varit ett folk skingrades över hela världen och Gud fick sin hämnd genom att tornet övergavs. 

Men det var inte bara högmodet hos Babylons befolkning som var problemet, utan kanske var 

det kvinnornas sexuella frihet som gjorde att religiösa judar och kristna beskrev Babylon som 

”Moder till alla skökor och skändligheter på jorden” (Upp 17:5) (Buruma m.fl.2008, s. 22ff).   
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Bild 2 ”Babylons torn” Enligt Bibeln byggde människorna i Babylon Babels torn för att nå upp till himlen. 

Ian Buruma och Avishai Margalit skriver i Occidentalism – fiendens syn på västerlandet att 

den centrala idén inom occidentalismen är begreppet Jahiliya som är den arabiska termen för 

avgudadyrkan eller religiös okunnighet, och beskriver oftast okunnigheten bland araberna före 

profeten Muhammeds uppenbarelser. Buruma och Margalit refererar till en rättelse av termen 

Jahiliya gjord av islamforskaren Ignaz Goldziher som menar att den korrekta innebörden av 

begreppet snarare är en skadligare form av barbari. Buruma och Margalit menar att detta är en 

väsentlig rättelse som hjälper oss att förstå den nuvarande användningen av begreppet 

Jahiliya. 

Ordet Jahil är analogt med det sätt som de gamla grekerna förstod ”barbari”. 

Skillnaden mellan ”oss”, grekerna, och ”dem”, barbarerna, är en skillna mellan 

två typer av människor. Romarna använde det för att syfta på de som var utanför 

den romerska civilisationens inflytelsesfär, primtiva vilda. Barbarerna är inte 

helt mänskliga. Det är denna bibebetydelse som uttrycker hela styrkan av idén 

om ett nytt jahilyya. Som vår tids barbari som kommer från västerlandet. Denna 

jahilyya är en avhumaniserande idé, som underblåser ett nytt heligt krig mot 

ondskan, som utkämpas i de absouta termerna av manikeism. (Buruma, m.fl. 2008, 

s.108f).   

Buruma och Margalit menar vidare att centralt för occidentalismen är att västvärlden dyrkar 

materien, något som occidentalisterna betraktar som ren ondska. Således blir västvärlden 

ondskans rike. Därför menar Buruma och Margalit att Usama bin Laden 1998 uppmanade alla 
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muslimer att utkämpa ett heligt krig mot ”satans amerikanska trupper”.”Från den religiösa 

occidentalismens synpunkt är striden med västerlandet inte bara en politisk kamp utan också 

ett kosmiskt drama”. (Buruma, m.fl. 2008, s. 109ff).   

Detta motsatsförhållande mellan Orienten och Occidenten kan således också förklaras med 

”Occidentalistiska dikotomier” där väst förknippas med de binära motsatsparen ”Dom” och 

”Den andre” och där öst projicerar sina negativa egenskaper på väst.  

Occidentalistiska dikotomier: 

Öst - Väst 
Rationell – Irrationell 
Andlig - Själlös 
Kysk – Promiskuös 
Religiös – Sekulär 
Tillförlitlig – Otillförlitlig 
Feministisk - Patriarkal 
Således kan den västerländske mannen utifrån de occidentalistiska dikotomierna förklaras 

som en oandlig och ytlig person som dyrkar det materiella. Buruma och Margalit beskriver 

det västerländska sinnet:  

Västerlandets sinne framställs ofta av occidentalister som ett slags upphöjd 

idioti. Att vara utrustad med västerlandets sinne är som att vara en idiotisk 

vetenskapsman, efterbliven men med en speciell förmåga att göra beräkningar. 

Det är ett sinne utan själ, effektivt som en miniräknare men hopplöst på att göra 

vad som är mänskligt viktigt. (Buruma, m.fl. 2008, s.80).   
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Bild 3 Enligt occidentalismen framställs den västerländske mannen som dyrkare av det materiella. 

Denna bild kan ses som motsats till den orientalistiska bilden av en arg muslimsk arabisk 

man. Både den västerländske och den österländske mannen får inneboende negativa 

egenskaper som blir ett sätt för respektive part att betrakta ”den andre” och på så sätt förklara 

vad man är genom att ange vad man inte är, detta genom att projicera sina egna negativa 

egenskaper på ”den andre”.  

 

 

Bild 4. Många västerländska feminister har fått kritik för att framställa tredje världenkvinnan som förtryckt. 

2.5 Postkolonial kritik av västerländsk feminism 

Det kan vara svårt att förstå problematiken med bilden ovan om man inte förstår 

motsatsförhållandet mellan Öst och Väst och att de båda står för ett essensialistiskt 

skillnadstänkande där de båda innehar ”sanningen”. Många västerländska feminister har till 

exempel fått stor kritik för den koloniala närvaron i deras beskrivning av kvinnor i tredje 

världen som en homogen och förtryckt grupp, detta genom att de beskrivs genom en vit och 

västerländsk erfarenhet. Således kan slöjan som bärs av en muslimsk kvinna genom en vit, 

västerländsk och feministisk erfarenhet ses som en symbol för patriarkat och förtryck istället 

för frihet mot kvinnlig objektifiering. ( Mohanty 2005, s. 195ff). 
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 Talpade Mohanty skriver i ”Under western eyes: Feminist Scholarship and Colonial 

Discourses”:  

 Vad händer när detta antagande om “kvinnor som en förtryckt grupp” används 

när västerländska feminister skriver om kvinnor i tredje världen? Det är här jag ser ett 

kolonialistiskt drag. Genom att kontrastera representationen av kvinnor i tredje världen med 

det jag tidigare refererade till som de västerländska feministernas presentation av sig själva i 

samma kontext, ser vi hur endast västerländska feminister blir sanna ”subjekt” i denna mot 

historia. Tredje världens kvinnor höjer sig å andra sidan aldrig över sin generellt 

omyndigförklarade status av ”objekt”. ( Mohanty 2005, s. 207ff). 

Edward Said har också fått en hel del kritik för att inte ha en feministisk dimension i 

Orientalism då han likaså beskyllts för att presentera en omvänd orientalism i sin bok, då han 

jämför Väst med manligt och Öst med feminint, en kritik som Said menar är obefogad då ras 

och kön sammanförs på ett teoretiskt och historiskt plan först nu och inte för 20 år sedan då 

Orientalism skrevs. I en artikel av Anne Beezer och Peter Osborn där dem visar en intervju 

med Edward Said svarar denne på kritiken: ”Vad jag gjorde när jag skrev Orientalism för 

tjugo år sedan var att peka på två saker: att Orienten i mycket hög grad har feminiserats av 

manliga författare i Europa, och att kvinnorörelsen i väst gick hand i hand med den 

imperialistiska rörelsen.” (Beezer & Osborne 2005, s. 257f) 

2.6 Islamofobi som diskurs för biologisk rasism och utestängning 

Den islamofobiska idéhistorien och producerade föreställningar om hur muslimer ”är” går 

tillbaka till de medeltida korstågen där muslimer och den muslimska världens underordning 

förklarades i termer av inneboende egenskaper i deras ras och kultur, och där araber som ofta 

fick representera hela den muslimska befolkningen, ansågs vara underlägsna det europeiska 

rationella tänkandet.  Den nutida islamofobiska diskursen skiljer sig från den tidigare, Mattias 

Gardell skriver i Islamofobi: ”Den nutida islamofobin skiljer sig starkt från dess medeltida, 

tidigmoderna och koloniala betydelser vilket sammanhänger med politiska kontexter och 

viktigare förskutningar i våra normerande sanningsregimer”. (Gardell 2011, s 77.)   

Detta menar Gardell har att göra med att man har slutat att tillämpa biologisk rasism som en 

vetenskaplig sanning och framförallt som en politisk åtgärd för hantering av skillnad, detta 

främst mot bakgrund av de ödesdigra konsekvenserna efter Förintelsen eller att man i Sverige 

tidigare tvångsteriliserat tusentals romer, vilket upphörde först på slutet av 1970-talet. Vidare 

menar Gardell att man idag bytt ut den laddade termen ras mot de mindre laddade termerna 
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kulturer, religion och värde. Detta menar Gardell kan ses som ett nytt utestängningssystem, 

”en rasism utan raser” eller ”strukturell rasism”. (Gardell, 2011, s 78 ). 

Om man ser den rasistiska diskursen som en diskurs för utestängning snarare än en diskurs 

som endast fokuserar och åtskiljer de biologiska inneboende egenskaperna hos människor, kan 

man enligt Stefan Jonsson säga att rasismens diskurs består av tre olika element: ”en 

kunskapsdoktrin om skillnad, en tro på föreställda kollektiva gemenskaper och 

formella/informella metoder för att hantera befolkningar och kontrollera människoflöden”. 

(Jonsson 2006).  

Således kan olika kulturer eller religioner likt tankar om ras ge uttryck för tankar om 

inneboende kulturella egenskaper, positiva och negativa. Därför kan man idag tala om olika 

”kulturkrockar”, ”religionsdialoger” och ”fjärde generationens invandrare”, begrepp som 

Gardell menar inte hade funnits om islamofobi inte hade fungerat som en rasistisk diskurs för 

utestängning. (Gardell, 2011 s. 78 ff.).  Så hur bemöter man islamofobiska värderingar bäst i en 

samtid då främlingsfientliga och högerextrema politiska krafter växer sig allt starkare och som 

bygger sin politik på ett essensialistiskt tankesätt om skillnad?   

Gardell skriver att dagens islamofobiska diskurs liknar en institutionell rasism som fungerar 

som ett utestängningssystem för muslimer, ett system som ofta är välmenande och som 

används av politiker och medier för att föra ”dialoger” mellan olika kulturer och religioner för 

att på så sätt undvika imaginära ”kulturkrockar” som de anser finns. 

Det finns belägg för att de medeltida och tidigmoderna koloniala föreställningarna om 

muslimer och den muslimska världen fortfarande existerar till stor del. Således menar jag att 

den rasistiska diskursen som utestängningssystem i den islamofobiska diskursen inte skulle 

kunna upprätthållas och försvaras om inte det fanns ett essensialistiskt skillnadstänkande 

kring biologiska egenskaper och raser, varpå den ”primitive” och ”bakåtsträvande” arabiske 

mannen alltid får representera den muslimska världen, trots att araber bara utgör en liten del 

av den.  
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3. Metod och genomförande 

3.1 Val av metod 

Syftet med min uppsats som angett ovan är att undersöka vilken betydelse synen på Öst och 

Väst har för hur fyra svenska chefer hanterar islamofobiska värderingar på sin arbetsplats. Jag 

har använt en kvalitativ forskningsmetod i form av djupintervjuer som sedan transkriberades 

och analyserades för att kunna söka svar på mina frågeställningar. 

3.2 Material och urval 

Mitt primära material består av intervjuer med fyra svenska chefer inom yrkesbranscherna: 

medier, vård & omsorg, skola samt bank & finans. Två av informanterna är kvinnor och två är 

män i åldrarna 27-45. Syftet med detta urval är att få en viss fördelning mellan yrke, områden, 

bakgrund, utbildning, kön samt ålder. Därmed är jag medveten om problematiken med att ge 

en generaliserad bild då studien endast är begränsad till fyra tillfrågade personer. 

 Jag har medvetet valt att intervjua chefer som inte ansvarar för företagets/institutionens 

rekrytering, då syftet med studien främst handlar om att undersöka hur chefernas syn på Väst, 

Öst och islam påverkar deras sätt att hantera islamofobi på arbetsplatsen, något som jag främst 

anser påverkar arbetsmiljön där. Däremot tror jag att en liknande studie med fokus på hur 

informanternas syn på Väst, Öst och islam påverkar företagets/institutionens rekrytering, 

skulle vara mycket intressant och kunna ge fler svar än vad denna studie kan på grund av dess 

avgränsning. 

3.3  Tillvägagångssätt 

Djupintervjuerna är gjorda i form av semistrukturerade intervjuer där frågorna är uppdelade 

efter ”dynamiska” respektive ”tematiska”, detta för att skapa ett bra samspel mellan mig och 

de intervjuade samt att styra samtalet vidare och skapa möjligheter för eventuella följdfrågor 

och ”kallprat”. (Kvale 1997, s. 121f).  Vidare delade jag upp frågorna i en sådan ordning där de 

dynamiska frågorna kom först för att få informanterna att känna sig trygga medan de 

tematiska frågorna ställdes därefter. Jag la också en stor vikt vid att formulera öppna frågor 

samt att inte ställa ledande frågor, detta för att få så ärliga svar som möjligt. Intervjuerna 

genomfördes i cirka en timma och spelades in på band som sedan transkriberades. Jag valde 

att intervjua samtliga informanter på caféer, då jag anser att det är en bra miljö som kunde 

bidra till en avslappnad känsla. 
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3.4 Etiska aspekter och förförståelse 

I arbetet med mitt urval har jag varit mycket medveten om de etiska aspekterna i denna studie. 

Mina informanter arbetar samtliga som chefer inom olika företag och institutioner, vilket 

skulle kunna innebära stora problem för dem om jag inte tog hänsyn till de etiska riktlinjerna i 

de olika forskningsstadierna. Några riktlinjer som Steinar Kvale tar upp och som jag följde är: 

att säkra informantens konfidentialitet och att be om informantens samtycke till intervjun.  

Förförståelse är ett hermeneutiskt begrepp som markerar betydelse av de fördomar och 

bakomliggande kunskap som uttolkaren redan har och som kan bli bakgrund till dennes 

tolkning av ett fenomen. I denna studie har jag en viss förförståelse genom att jag själv arbetat 

i samtliga yrkesområden som mina informanter representerar, något som innebär att jag inför 

djupintervjuerna och analysen av dem redan har en viss förförståelse och en generaliserad bild 

av mina informanters yrkesbransch samt informanternas ”ledarstil” som chefer. (Kvale 1997, s. 

105f). 
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4. Resultatredovisning och analys 

I det här avsnittet kommer jag att ge en kort presentation av mina informanter samt att 

redogöra för min resultatredovisning av mina intervjuer. Jag kommer slutligen att avsluta med 

en sammanfattande analys. 

4.1 Presentation av informanter 

”Patricia” är 27 år gammal och bor i Stockholm. Hon är född i Göteborg och växte upp med 

sin mamma, pappa och tre syskon. Under gymnasietiden studerade hon på 

media/samhällslinjen, och då hon var 19 år gammal flyttade hon till Stockholm för att satsa på 

en mediekarriär och läsa en yrkesutbildning i tv-produktion. 

Idag arbetar hon i Stockholm som chef för en avdelning på en internationell mediekoncern där 

hon ansvarar för 20 anställda. Patricia växte upp i ett hem där ingen religion utövades men där 

högtider som jul och påsk ändå firades flitigt mer som en tradition än en religiös högtid. 

Patricia anser att religion är något som kan vara mycket positivt för människan så länge som 

man inte tvingas till något på grund av religionen. Därför förtydligar Patricia att hon har en 

egen religion som hon menar går ut på att se det positiva i allt, och att man således tar kontroll 

över sitt liv. Patricia anser att det är viktigt med religionsfrihet, och ser sig själv som en öppen 

och fördomsfri människa och anser således att det är viktigt att man ser till varandras likheter 

än olikheter. 

”Robert” är 32 år gammal och bor i Stockholm där han föddes och växte upp med sin 

mamma, pappa och syster.  Robert studerade samhällsprogrammet på gymnasiet och började 

arbeta på ett försäkringsbolag som säljare direkt efter sin examen. Idag arbetar han som 

säljchef där han ansvarar för 15 säljare. 

 Robert säger sig vara en övertygad ateist, som han menar att han fått med sig redan från 

barnsben i familjen. Robert anser att religion endast är negativt då det kontrollerar människor 

och skapar konflikter mellan dem och samhället. Robert firar inga religiösa högtider förutom 

jul då han menar att julen snarare har blivit en svensk tradition än religiös högtid. Han anser 

att religionsfrihet är bra, men hävdar att det bästa hade varit om man istället avskaffade all 

religion i samhället. 

”Margareta” är 45 år gammal och bor i Göteborg där hon föddes och växte upp som 

ensambarn med sin mamma. Margareta har studerat till behandlingspedagog på högskolan 
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och arbetar idag som chef för en avdelning inom vuxenpsykiatrin där hon ansvarar för tio 

anställda.  

Margareta växte upp i ett protestantiskt hem där religionen hade en central roll i de 

värderingar som formade henne. Hon är idag en troende kristen och firar de religiösa 

högtiderna så som jul och påsk, däremot besöker hon inte kyrkan så ofta som hon skulle vilja 

göra. Margareta anser att religion är en privatsak, och anser att det är bra att kyrkan och staten 

är separerade. Vidare menar Margareta att religionsfrihet är viktigt så länge som man inte 

beblandar religion med det offentliga rummet. 

”Simon” är 36 år gammal och flyttade till Göteborg då han var två år gammal från Libanon 

med sin mamma, pappa och två syskon. Han studerade samhällsprogrammet på gymnasiet för 

att sedan utbilda sig till gymnasielärare i samhällskunskap och religion, och arbetar idag som 

rektor på en gymnasieskola i Göteborg där han ansvarar för 25 anställda.  

Simons familj tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan och religionen har alltid haft en mycket 

central roll i familjens vardagsliv. Simon är idag troende, och menar att religionen fortfarande 

har en stor roll i hans liv, då han förutom sin anställning, arbetar ideellt som ungdomsledare i 

sin församling. Simon anser att det är viktigt med religionsfrihet men önskar att den kristna 

tron hade haft en större roll i samhället. Han anser att staten har blivit alltför sekulär, något 

som han menar är en anledning till att fler och fler mår allt sämre. 

4.2 Vad anser informanterna att ”Väst” representerar? 

Samtliga informanter beskriver begreppet ”Väst” i positiva ordalag. Begreppen demokrati, 

frihet, jämlikhet och feminism är begrepp som samtliga informanter menar kännetecknar 

Väst. Patricia säger till exempel: ” Väst är för mig en plats där man har demokrati och där 

man får säga, tycka och vara precis den man vill vara.” Vidare svarar Robert på vad han anser 

representerar väst:  

Jag tycker att väst inte bara är en plats utan en ideologi som precis som 

Demokratin hela tiden utvecklas. Demokratin har ju inte alltid sett ut som den 

gör idag och likadant är det med västvärlden, den utvecklas hela tiden, men för 

mig är väst en plats där vi kan tänka fritt, hade jag bott någon annanstans som 

ateist så hade jag direkt blivit avrättad. 
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 Även Simon och Margareta beskriver väst som en plats där alla kan känna sig hemma, men 

framförallt en plats av trygghet. Margareta svarar på frågan på hur hon ser på väst:  

För mig är västvärlden en plats där man kan känna sig trygg. Här behöver ingen 

vara orolig för att hamna i fängelse för att den tror på en annan religion, eller för 

att man röstar på fel parti. Jag tror inte att flyktingar och människor från andra 

länder skulle söka sig till väst bara för pengarna, utan mest för trygghetens skull. 

Vad är pengar om man inte kan känna sig trygg? 

4.3 Vad anser informanterna att ”Öst” representerar? 

När det gäller beskrivningen av vad begreppet Öst representerar rådde det mer delade 

meningar. I frågan av vad öst är svarade Patricia: ” För mig är Öst-världen något som är 

mycket abstrakt, det jag först kommer att tänka på är Aladdin och Tusen och en natt, 

oljeshejker och Saudi-Arabien”. Vidare svarar Robert på vad han anser att Öst representerar: 

Öst är en gammal plats som inte förändras, jag tänker inte direkt på fattigdom men på en plats 

där man inte får tycka vad man vill, där man avrättas för minsta lilla.” Margareta ger ett säkert 

intryck då hon beskriver vad hon anser att Öst är och representerar. ”För mig är Öst den delen 

av världen som inte har demokratiserats ännu, där människan fortfarande styrs av religionen 

och kulturen. Jag tycker att det är bra att den arabiska våren har nått dit, om några år så tror 

jag att även de länderna kommer att demokratiseras precis som väst”. Simon som föddes i 

Libanon minns Öst med värme: ”För mig är öst hemma, öst är för mig en plats där familjen, 

moral och gud är viktiga. Öst-världen är en bra plats att växa upp i om man ser till de värdena, 

och de värderingarna som jag fått med mig därifrån är det som har format mig till den jag är 

idag, och de värderingarna är jag som västerlänning väldigt stolt över”. Samtliga informanter 

fick frågan om de känner sig som västerlänningar eller österlänningar och samtliga svarade att 

de känner sig som västerlänningar. Simon svarade på frågan varför han känner sig som en 

västerlänning: ” Jag ser mig mer som en västerlänning än österlänning för att jag värnar om de 

västerländska värderingarna som vi har som demokrati, frihet och jämlikhet. Jag menar inte 

att de värderingarna inte finns i öst, men i Öst har man en lång väg kvar.”. 

 

4.4 Hur värderar informanterna Islam? 

Samtliga informanter fick frågan om hur de ser på religionen islam. Informanterna Patricia, 

Robert och Margareta svarade alla att de egentligen har lite eller bristfällig kunskap om islam 
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men samtliga framhöll ändå att den kunskap de hade om islam hade de främst inhämtat via 

medier. I frågan om hur de ansåg att islam framställs i medier svarade samtliga att de ansåg 

att islam framställs på ett mycket negativt sätt. Och på frågan om vad de ansåg om den 

islamiska slöjan svarade samtliga informanter att de anser att slöjan begränsar den muslimska 

kvinnan. På frågan om på vilket sätt de anser att slöjan begränsar den muslimska kvinnan 

svarade samtliga att de anser att den är påtvingad av antingen religionen eller andra 

människor i kvinnans närhet. Vidare svarade Robert på hur han ser på islam: Jag kan inte 

egentligen så mycket om islam, men det verkar vara en väldigt våldsam religion utifrån vad 

man ser i medierna, egentligen tycker jag all religion är negativ men jag tycker att man saknar 

en vilja att utvecklas i den islamiska världen, så som kristendomen har utvecklats idag”.  Vid 

frågan om hur Robert menar att muslimer bör utvecklas svarade han: ” Nu håller jag inte med 

allt i eurabiateorin, men det känns som om många muslimer vill införa islam och Sharialagar i 

Sverige, varför skulle man annars vilja bygga moskéer i Sverige? Först ville man bygga en 

moské och nu vill man införa böneutrop också och sedan flytta skolavslutningarna till 

moskéerna.” På frågan om det spelar någon roll om Sverige skulle vara kristet eller muslimskt 

svarade Robert: Även om jag hatar all religion så föredrar jag ju självklart kristendomen, så 

som den har utveckats idag så är det bättre att ha att göra med kristendomen. Även Margareta 

anser att islam befinner sig i ett statiskt tillstånd: ” Jag har inget problem med islam eller 

muslimer, det enda jag har något emot är att det kan uppstå problem med att integreras när 

muslimer flyttar till Sverige, nu kan man inte dra alla över en kam men det verkar som om 

många inte vill ha en förändring”. På frågan om vilken slags förändring Margareta menade 

hade hon inget riktigt svar. Vidare nämner samtliga informanter muslimska föräldrar som 

kräver att man slutar med skolavslutningar i kyrkan, Patricia säger: ” Jag tycker att det är 

problematiskt när föräldrar som kommer hit kräver att svenska skolor ska ändra på sina sätt, 

genom att sluta fira skolavslutningar i skolan etc., jag tycker att alla ska få tro på precis vad de 

vill, däremot så måste de kunna anpassa sig till det svenska samhället”. Simon är den ende 

informanten som ger en positiv bild av islam, trots att han som kristen utsatts för 

diskriminering av muslimer i hemlandet Libanon: ” islam är en fin religion, det finns många 

likheter mellan kristendomen och islam, och i Libanon lever många muslimer och kristna sida 

vid sida, även om jag i hemlandet många gånger blivit utsatt för diskriminering av muslimer 

då jag är kristen. Jag tycker att det är synd att islam ofta porträtteras på ett orättvist sätt i 

medier, man kan inte beskylla en hel religion för vad några individer gör, och teorrorism har 

alltid funnits i andra religioner också”. Vidare svarade informanterna om de uppfattar 

muslimer i Sverige som lättkränkta varpå samtliga svarade ja. På frågan om var informanterna 
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inhämtat sin kunskap om islam svarade samtliga att de främst inhämtat sin kunskap från 

skolan, medier och populärkultur. På frågan om någon av informanterna någon gång läst 

Koranen eller någon översatt tolkning av Koranen, svarade endast Simon att han gjort det. 

4.5 Hur anser informanterna att de hanterar islamofobiska 

värderingar på sin arbetsplats? 

Samtliga informanter anser att det är mycket viktigt med nolltolerans gällande all form av 

diskriminering på deras arbetsplats. Samtliga uppger också att de noga följer de anvisningar 

och åtgärder som gäller om det skulle uppstå en situation där en anställd yttrar islamofobiska 

åsikter. Robert svarar: ” På min arbetsplats har jag varit väldigt tydlig med att alla former av 

rasistiska eller sexistiska yttringar leder till en varning, det är helt oacceptabelt”. Simon svarar 

även han att det råder nolltolerans mot islamofobiska yttringar på hans arbetsplats:” Vi har 

varit väldigt tydliga med nolltoleransen på vår arbetsplats, det är ett måste på en plats med en 

så stor mångfald av människor som vi har, alla ska känna sig respekterade och trygga”. På 

frågan om hur viktiga chefernas egna åsikter och kunskap om islam är för att motverka 

islamofobiska värderingar på arbetsplatsen svarade tre av de fyra tillfrågade att de anser att 

det är viktigt att ständigt utbilda sig i de frågorna som chef för att motverka islamofobiska 

värderingar. Robert som ansåg att det var mindre viktigt svarade: Jag som chef måste få ha 

den demokratiska rättigheten att hata islam så länge som jag inte visar det eller förmedlar det 

på min arbetsplats”. På frågan om Robert ansåg att det var möjligt att kunna dölja negativa 

åsikter om till exempel islam på arbetsplatsen svarade han: Absolut, det handlar om att vara 

professionell, det är precis som att inte ta saker personligt när man är chef. Vidare fick Robert 

frågan om det är möjligt att en chef med negativa åsikter om islam skulle ha svårare att 

handskas med islamofobiska värderingar på en arbetsplats: ”Det tycker jag verkligen inte, 

man måste kunna separera mellan det personliga planet och det professionella som chef, har 

man negativa åsikter om en viss religion/etnicitet så måste det stanna hemma.  

I början av min intervju med Robert fick han frågan vad han anser utgör en bra chef. ”En bra 

chef är en person som kan vara personlig men ändå ”professionell”. Jag frågade därför Robert 

om det således skulle innebära att en chef med negativa åsikter om islam måste göra avkall på 

sin ”personliga” ledarstil för att kunna hantera en situation där en anställd har islamofobiska 

värderingar eftersom Robert tidigare uppgav att en chefs negativa åsikter om till exempel. en 

viss religion/etnicitet måste stanna hemma. Robert svarade: ” Ja du… där fick jag mig en rejäl 

tankeställare”.  
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4.6 Sammanfattande analys 

Resultatet av denna studie visar att informanterna har ett essensialistiskt förhållningssätt till 

motsatsförhållandet mellan Öst och Väst och således till islam. Samtliga informanter 

beskriver Väst i positiva ordalag och ser Väst som något som är i ständig förändring, en plats 

som genomsyras av positiva värden så som demokrati, frihet, jämlikhet och feminism och 

som hela tiden förändras till det bättre. Väst är en plats som representerar trygghet och 

rättvisa, det är en plats där vem som helst får tycka, se ut hur de vill, tro på vad de vill och 

säga vad de vill utan att riskera att det får negativa följder.  

Två av informanterna bekänner sig till en kristen tro och menar att den kristna tron som finns i 

västvärlden har ”utvecklats” och kan därför inte ses som något påtvingat och således något 

negativt som kontrollerar människor. Detta förhållningssätt kan ses som kristocentriskt, även 

om tre av de tillfrågade anser att det är bra att kyrkan och staten är åtskilda. Synen på Öst är 

däremot för två av de tillfrågade informanterna något mycket abstrakt, likt en saga ur Tusen 

och en natt. Det råder däremot en konsensus bland informanterna om Öst som en 

bakåtsträvande plats med gamla värderingar, en plats som vill demokratiseras och 

moderniseras men som hittills inte lyckats. Öst beskrivs som en hård, opålitlig och kall plats 

som inte kan förlåta, där minsta fel och oliktänkande bestraffas med döden.  

Detta förhållningssätt till Öst kan liknas vid Edward Saids framställning i boken Orientalism, 

om hur Orienten beskrivs utifrån den vite västerländske mannens erfarenhet och hur den 

västerländske mannen projicerar sina egna negativa egenskaper på Öst. Väst blir således en 

plats som representerar trygghet och försoning och Öst det motsatta. Informanternas relation 

till Öst och islam kan också förklaras utifrån ett maktförhållande där Öst är underordnat Väst 

som står för ett ”sant” subjekt. I detta maktförhållande finns också en stor feministisk närvaro 

som Väst får ”förkroppsliga” medan Öst feminiseras. Samtliga informanter ansåg bärandet av 

slöja som något negativt och ofta påtvingat, detta även om en muslimsk kvinna säger sig bära 

en slöja av egen vilja. Detta synsätt kan förklaras genom den postkoloniala kritik som har 

riktats mot västerländska feminister, där den vita kvinnan ses som fri och tredje världen 

kvinnan som förtryckt. 

Informanternas syn på islam kan även den beskrivas mot bakgrund av deras förhållningssätt 

till Öst och Väst. Eftersom informanterna har ett kristocentriskt och eurocentriskt 

förhållningssätt till Öst som de anser representerar islam och den muslimska världen, blir 

beskrivningen av islam allt som de själva inte är och representerar. Endast en av de fyra 
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tillfrågade informanterna kunde se likheter mellan sig själv, sin egen tro, islam och Öst, 

därmed var han också den ende som hade något positivt att säga om Öst och islam. De 

informanter som ansåg att Öst representerade något negativt ansåg också att islam stod för 

något negativt, trots att de själva ansåg att de hade en bristfällig kunskap om Islam. På frågan 

om var informanterna hade inhämtat sin kunskap om islam svarade samtliga att det främst var 

via skolundervisningen, medier och populärkultur. Endast Simon uppgav att han läst Koranen 

eller någon tolkning av Koranen, vilket kan förklara varför han också är den ende av 

informanterna som inte har en generaliserande och negativ bild av islam. Detta resultat styrks 

av tidigare studier som undersökt svenskars inställning till islam och muslimer. Till exempel 

visade Hvitfelts 1990 års SOM-undersökning, likt min studie att majoriteten av de tillfrågade 

endast hade inhämtat sin kunskap om islam via skolundervisningen, massmedia och 

populärkulturen, saker som övervägande hade en negativ inställning till islam. 

 Senare studier av svenskars inställning till islam och muslimer som till exempel 

Integrationsbarometern år 2005, visar likaså att inställningen till islam och muslimer är 

fortsatt negativ. Vidare visar samma studier att även kunskaperna om islam fortsatt är 

bristfälliga och fortfarande hämtade från framförallt massmedia och populärkulturen. Detta 

tolkar jag som ytterligare en tänkbar orsak till varför mina informanter har en negativ 

inställning till Öst och islam. Mina informanter anser samtidigt att det måste finnas en 

nolltolerans mot islamofobiska värderingar på deras arbetsplats, och att de vid upptäckt av 

sådana skulle göra allt för att följa de åtgärder som krävs för att motverka sådana åsikter. De 

hävdar också vikten av att alla anställda känner en trygghet på arbetsplatsen och att de är 

respekterade av sin chef och kollegor. Tre av de fyra informanterna ansåg att det är viktigt 

som chef att ständigt utbilda sig själv i frågor som rör till exempel islamofobi, medan en 

informant ansåg att man kan få ha islamofobiska åsikter så länge som man som chef inte 

yttrar eller förmedlar sådana åsikter på arbetsplatsen; detta menar informanten är en 

demokratisk rättighet. Vidare menar denne informant att det inte ligger en paradox i att som 

chef hysa islamofobiska värderingar och att vidta åtgärder mot en anställd som yttrar sig 

islamofobiskt.  
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Om man skulle använda denna studie (trots dess stora avgränsning) som bakgrund till hur 

svenska chefer förhåller sig till islamofobiska värderingar på deras arbetsplatser anser jag att 

resultatet skulle vara alarmerande. Resultatet visar som tidigare sagt ett essensialistiskt 

skillnadstänkande i hur man ser på Öst och Väst. I detta finns ett förhållningssätt till Öst som 

innebär att man projicerar sina negativa egenskaper på Öst och det som faller under den 

kategorin (islam och muslimer). Således innebär det att man förklarar islam och den 

muslimska världen i termer av det man själv inte är och representerar, till stor del i negativa 

termer. Tre av de fyra tillfrågade informanterna har alltså detta förhållningssätt, medan den 

fjärde medger att han till stor del är färgad av ett eurocentriskt tankesätt, men att han ändå 

förstår att bilden av Öst och islam till stor del är fabricerad för ett syfte att skapa ett 

motsatsförhållande. Samtliga informanter anser att det å ena sidan är viktigt med en 

existerande nolltolerans mot islamofobi på deras arbetsplats; ändå ligger det en paradox i att 

man å andra sidan själv har bristfälliga kunskaper om islam. Vidare anser en av informanterna 

att det bör ses som en demokratisk rättighet att ha islamofobiska värderingar så länge som 

man inte yttrar dessa på sin arbetsplats och att detta inte bör ses som ett hinder för att vidta 

åtgärder mot anställda som yttrar islamofobiska åsikter. Vidare ligger det ytterligare en 

paradox i att informanterna har en negativ bild av islam samtidigt som de medger att de har 

bristfälliga kunskaper om denna religion. Detta kan relateras till informanternas syn på 

motsatsförhållandet mellan Öst och Väst. Eftersom islam kategoriseras som en österländsk 

religion projiceras Östs negativa egenskaper på islam och får därmed stå i motsats till 

kristendomen som således faller under den västerländska kategorin. Om man således skulle 

använda denna studie som bakgrund till Stefan Jonssons förklaring av rasismens diskurs ” En 

kunskapsdoktrin om skillnad, en tro på föreställda kollektiva gemenskaper och 

formella/informella metoder för att hantera befolkningar och kontrollera människoflöden”, så 

kan islamofobiska värderingar liknas vid motsatsförhållandet mellan Öst och Väst, och där 

människor som inte tillhör samma föreställda gemenskap ses som något främmande och 

negativt. Frågan som uppstår är således, hur kan man då bryta ett skillnadstänkande för att i 

längden motverka islamofobiska värderingar på svenska arbetsplatser? Ska man anställa fler 

muslimer på chefspositioner? Eller är utbildning den främsta lösningen? Jag anser att det 

största problemet inte är det existerande skillnadstänkandet mellan Öst och Väst, även om 

fokus i den här studien tar sin utgång i ett västerländskt skillnadstänkande så existerar det 

fortfarande ett occidentalistiskt skillnadstänkande där väst beskrivs i negativa termer utifrån 

en österländsk erfarenhet. Det största problemet anser jag vara den omedvetenhet som finns 

hos mina informanter om detta. Detta leder till paradoxen i att vilja ha en nolltolerans mot 
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islamofobiska värderingar samtidigt som man själv är medveten om att man har liknande 

värderingar och bristfälliga kunskaper om islam. Som ovan nämnt, svarar en av informanterna 

att en chefs islamofobiska värderingar inte bör ses som ett hinder för att vidta åtgärder enligt 

nolltoleransen mot en anställd som hyser exakt samma värderingar, något som kan ses som en 

paradox i sig. Endast en av mina informanter tycks vara medveten om det existerande 

motsatsförhållandet mellan Öst och Väst, detta menar han beror på att han kommer från ett 

österländskt land och att han således förstår att det finns ett syfte där någon tjänar på att det 

existerar ett motsatsförhållande mellan Öst och Väst, och att Öst beskrivs i negativa termer. 

Informanterna visar en stor omedvetenhet om hur postkoloniala strukturer kan te sig i ett 

samhälle. På frågan om informanterna anser att muslimer i Sverige verkar lättkränkta svarade 

samtliga ja, något som kan förklara paradoxen i att å ena sidan ha negativa åsikter om islam 

och Öst och å andra sidan vilja motverka islamofobiska attityder på sin arbetsplats. 
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5. Epilog 

Resultatet av denna studie visar att islam och den österländska världen tillskrivs negativa 

inneboende och oföränderliga egenskaper som i förlängningen leder till problematiska 

begrepp som ”kulturkrockar”, ”religionsdialoger” och ”fjärde generationens invandrare”. 

Dessa är begrepp som finns till för att stänga ute vissa människor från den kollektiva och 

föreställda gemenskapen som kontrollerar det kulturella och ekonomiska kapitalet i samhället, 

något som jag tror kan skapa stora sociala och socio-ekonomiska problem i framtiden. Därför 

kan denna studie trots dess stora avgränsning visa på vikten av att arbeta för en ökad 

mångfald på svenska arbetsplatser.  

Något som stärker denna tes är min informant ”Simon”, som är den ende av de tillfrågade 

informanterna som enligt studiens resultat har ett medvetet förhållningsätt till sina egna 

föreställningar om Öst, Väst och islam och den stereotypa mediala bilden av dem. Detta 

förklarar Simon genom att han själv föddes i ett österländskt land innan han flyttade till 

Sverige. Denna studies resultat bekräftar samtidigt trots dess avgränsning att inställningen till 

Islam och muslimer inte förändrats sedan de tidiga undersökningarna på 90-talet. Kunskapen 

om islam är fortfarande bristfällig och framför allt hämtad från skolundervisningen, 

massmedier och populärkulturen, vilka enligt flera studier presenterar negativa bilder av 

islam. 

Således menar jag att en ökad mångfald på svenska arbetsplatser är mycket viktig då det 

vardagliga samspelet mellan individer kan vara det som avdramatiserar förhållandet mellan 

Väst, Öst och islam. Genom att ha kollegor med en österländsk eller muslimsk bakgrund så 

kan den stereotypa bilden av Öst och islam försvinna. 

Samtidigt visar resultatet att en bidragande faktor till informanternas negativa inställning till 

Öst och islam är att de saknar gedigna kunskaper om islam och att de bristfälliga kunskaperna 

ofta är hämtade från bland annat massmedia och populärkulturen. Jag minns en före detta 

kollega som alltid blev upprörd då hon såg kvinnor som bar slöja, hon brukade då muttra 

ordet ”kvinnoförtryck” för sig själv. Jag berättade då för hnne att jag var muslim varpå hon 

blev mycket förvånad eftersom jag inte bär slöja. Efter den dagen hade vi otaliga diskussioner 

om islam och hon har sedan dess tackat mig flera gånger då våra samtal enligt henne hade 

”vidgat hennes vyer”. Därför är utbildning en viktig faktor för att kunna motverka 

islamofobiska åsikter på arbetsplatsen. Detta arbete bör starta med cheferna, då de har en 



29 
 

skyldighet enligt diskrimineringslagen att kunna identifiera och vidta åtgärder mot anställda 

som diskrimineras på grund av sin bakgrund och tro.  
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