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Abstract 

Hur kan ett klädesplagg som betyder ”tillbakadragenhet” väcka så starka känslor?  

Det här är en etnologisk studie om socialistfeministers normsystem och sociala 

kategoriseringar. Informanters berättelser om det samhälle de växte upp i och det samhälle de 

lever i idag, hur det formar och förklarar en föreställning om kvinnan i hijab. Med hjälp av 

postkolonial diskurs analyseras synen på jämställdhet och frihet. Den föreställda kvinnan i 

hijab kan inte komma att intervjuvas eftersom hon är just en föreställning. Den 

föreställningen om henne går hand i hand med den postkoloniala diskurs vi påverkas så 

mycket av.  

 

 

Nyckelord: feminism, islam, etnologi, hijab, postkolonialism, Väst, Orienten, normer, diskurs, 

socialism, kvinna, föreställningar. 
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Disposition 

 

Kapitel 1  

I första kapitlet kommer jag berätta om mitt syfte, mitt tillvägagångssätt och om de 

svårigheter som dykt upp under vägen. Jag ska också försöka att förklara en del begrepp samt 

ge en inblick hur samhället har förändrats från det att mina informanter var unga till idag. 

 

Kapitel 2  

Det här kapitlet berör jag informanternas bakgrund och deras första steg in i politiken och det 

sociala engagemanget. Men också informanternas syn på feminism, frihet och jämställdhet. 

Tills sist den postkoloniala diskursens inverkan på feminismen. 

 

Kapitel 3 

I det här kapitlet kommer jag ta upp klädesplagget hijab och vilka rötter det har både i 

Koranen men också i olika samhällen. Även medias bild hijab och hur det påverkar av diskurs 

och till slut kommer jag ta upp frågan vem den föreställda kvinnan i hijab är för 

informanterna och varför hon inte kan komma att intervjuvas. 

 

Kapitel 4  

I det här kapitlet kommer jag att ta upp vikten av att se de intersektionella bitarna när vi talar 

om de andra. Hur litteraturprofessorn Edward Saids bok Orientalismen kom att påverka och 

påvisa Västvärldens postkoloniala syn på Orienten. Hur socialt konstruerade normer får 

informanterna att kategorisera den föreställda kvinnan i hijab som främmande och olik. Jag 

tar också upp skillnaden mellan att styras och att påverkas av en diskurs och att diskursen 

ibland avsaknad av koherens öppnar upp för förändring.  
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Kapitel 1.  

Syfte, teori och material 

I första kapitlet kommer jag berätta om mitt syfte, mitt tillvägagångssätt och om de 

svårigheter som dykt upp under vägen. Jag ska också försöka att förklara en del begrepp samt 

ge en inblick hur samhället har förändrats från det att mina informanter var unga till idag. 

 

Bakgrund och Syfte   

Min vän ringde mig en kväll när jag satt och skrev på den här uppsatsen och sa ”Nu har jag 

gjort det, nu har jag konverterat till islam”. Efter att vi hade pratat en stund frågade jag henne 

varför hon dröjt så pass länge med att konvertera. Och då svarade hon ”jag har varit muslim, 

länge, men jag har tänkt och varit rädd för vad alla andra ska tycka”. Min vän kommer att 

börja bära hijab (sjal som täcker hår och barm), hon måste bara berätta det för alla först och 

framförallt orka svara på allas frågor. För det är något som provocerar med plagget, väcker 

straka känslor, påskriver förutfattade åsikter och lockar fram de postkoloniala tendenserna. 

Hemma hos mig har vi diskuterat det här ämnet länge, mycket länge. Jag började på 

Mellanöstern och Nordafrika programmet för att lära mig mer och jag blev helt trollbunden av 

all den nya kunskapen. Desto noggrannare jag läste Koranen, Bibeln och Talmud desto mer 

insåg jag hur lite jag vet. Samtidigt, utanför klassrummet, växte en våg av högerpopulism i 

Europa där fler och fler människor började prata om islam i allmänhet och muslimka kvinnor i 

synnerhet. Män och kvinnor som aldrig annars deltog (snarare tvärt om) i genusdiskussioner 

började aktivt ta avstånd från islam med argumentet att det var kvinnoförnedrande och 

feminister utmålade muslimska män som det personifierade kvinnoförtrycket. Inte sällan 

hörda man argumentet ”men ser du inte att hon är förtryckt, hon tvingas ju börja slöja”.  

Sedan jag började studera ämnet har jag alltid undrat varför vissa feminister blir så 

provocerade av hijab. När jag började studera Etnologi föll fler bitar på plats och när det 

sedan var dags att välja ämne inför C-uppsatsen var det för mig, redan givet. 
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Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka normsystem och sociala kategoriseringar 

som finns hos västerländska socialistfeminister. Analysen kommer att fokusera kring 

föreställningar om kvinnor i hijab, detta för att urskilja normer, kategoriseringar och 

värderingar rörande socialistfeminism. Mitt empiriska material grundar sig på fem intervjuer 

med svenskfödda, sekulära socialistfeminister och min analys kommer att ta avstamp i deras 

sätt att definiera feminism. Utifrån detta kommer jag att undersöka om och i så fall hur denna 

feminism kan beskrivas som västerländsk och påverkas av den postkoloniala diskursen.  

 

Teori 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka normsystem och sociala kategoriseringar 

som finns hos västerländska socialistfeminister. Analysen kommer att fokusera kring 

föreställningen om kvinnor i hijab. 

För att göra denna analys använder jag ett postkolonialt perspektiv och Foucaults begrepp 

diskurs. Postkolonialism och diskurs går utmärkt att kompinera. Edward Saids användning av 

postkolonial diskurs har i sin bok Orientalismen varit en stor inspiration. 

Eftersom samhället influeras av en postkolonial diskurs är det givetvis oundvikligt för mina 

informanter att visa samma tendenser. Men genom att studera diskursen kan man också förstå 

varför. I nästkommande stycke kommer jag förklara lite mer ingående om postkolonialism 

och diskurs. 

Enligt Nationalencyklopedin är den postkoloniala teorin, i grova drag, baserad på den 

maktutövning och de motstånd som finns mellan Västvärlden och den ”övriga världen”. Hur 

den eurocentristiska litteraturen, konsten, idéerna och vetenskapen domineras på universitet 

världen över (ne.se/postkolonialism). Följden av detta blir att Europa och USA är en 

mittpunkt och ram för hela världen som påverkar konsten, idéerna och forskningsresultaten. 

Litteraturprofessorn Ania Loomba har betraktats som en av förgrundsgestalterna inom 

postkolonialism och i sin bok Kolonialism/Postkolonialism visar hon på hur vi idag både lever 

i ett kolonialt och ett postkolonialt samhälle (Loomba, 2006: 31-34).  

Det är viktigt att se de komplexa skiljelinjerna mellan kolonialismens utövande och de 

konsekvenser de får idag. Som tillämpare av den postkoloniala teorin bör man inte se 

maktutövandet som homogent världen över. Att på ett tydligt sätt begränsa sin studie och 



7 

 

påvisa hur det postkoloniala tänkandet vävs in i studieområdet är en förutsättning för att skapa 

en rättvis bild. Samtidigt bör man uppmärksamma hur det postkoloniala tänkandet visas på en 

global nivå (Loomba, 2006: 37) Jag har under studien börjat urskilja att informanternas syn på 

”kvinna och feminist” förändras beroende på vart de tänker att hon kommer ifrån. Sedan 

studerar jag de postkoloniala tendenserna i resonemanget ovan. 

Historikern och filosofen Michel Foucault skriver i sin bok Vetandes arkeologi om problemet 

med att benämna och förutsätta att det finns något som heter ”generell historia” som kan 

representera historien för hela världen. Att se en kausalitet där man försöker att utkristallisera 

det verkliga händelseförloppet och att sedan presentera dessa händelser som den ”verkliga” 

historien.  Foucault frågar sig vem som besitter makten att utkristallisera detta? Vem har 

makten att förutsätta att det finns en mittpunkt att börja från, en princip och en 

världsuppfattning (Foucault, 2002: 34-24) 

Foucault skriver också om ”koherens” som inre överensstämmelse och att en diskurs inte helt 

och hållet har koherens. Varje diskurs består av små beståndsdelar som tillsammans bildar 

diskursen. Om vi studerar de beståndsdelarna ser vi att alla inte går ihop (Foucault, 2002:189-

190). Man kan förklara det med små kugghjul som får det stora hjulet att rulla, alla små 

kugghjul klaffar inte vilket gör att det stora hjulet gnisslar och hackar. En diskurs är, precis 

som en kultur, alltid i en process och bör aldrig ses som statisk. Det är i utrymmena mellan 

beståndsdelarna som motstånd bildas och diskursen förändras och byter riktning.  

Said skriver:  

Jag vill påstå att om man inte undersöker orientalismen som en diskurs är det inte möjligt att förstå den 

enorma systematiska disciplin med vilken den europeiska kulturen lyckades styra- och till och med producera- 

Orienten politiskt, sociologiskt, militärt, idologiskt, vetenskapligt och konstnärligt under perioden efter 

upplysningen. Said (2000: 66) 

Här menar Said hur viktigt det är att se de olika beståndsdelarna i diskursen. Att se att den är 

föränderlig och hur de olika instanserna bidrar till helheten. Ibland skapas det motstånd och då 

byter den riktning. Said själv, är ett bidrag till ett sådant motstånd, efter hans bok 

Orientalismen kom diskursen om Orienten att förändras och eftersom den inte är statisk vet vi 

inte hur det kommer att se ut i framtiden. 

Postkolonialism är en teori baserad på hur invanda mönster ständigt reproducerar synen på vi 

och de andra. Loomba menar att när de koloniala staternas nationsbyggande började 



8 

 

expandera, började också fördomarna mot invånarna i kolonierna att intensifieras.  Invånarna 

ansågs bland annat vara primitiva, lata och aggressiva och koloniherrarna började att 

kategorisera invånarna för att kunna dra skiljelinjer mellan vi (de moderna Europa) och dem 

(de primitiva urinvånarana i resten av världen). Den koloniala historien är fortfarande mycket 

aktuell, vilket har varit en kritik mot ordet postkolonialism, då post syftar på något som är 

efter till trots att det idag finns europeiska kolonier och protektorat kvar och många länder är 

idag fortfarande ekonomiskt beroende av sina forna kolonialherrar. Men de flesta som 

tillämpar postkoloniala teorier menar att eftersom syftet är att påvisa just kolonialismens 

efterföljder så ser man inte kolonialismen som ett avslutat kapitel (Loomba 2006: 31-35, 117-

120). 

 

Den postkoloniala feminismen 

Den postkoloniala teorin ställer sig således också emot den hierarkiska och eurocentriska 

synen på människan där den vita västerländska mannen står som norm. Den vita mannens 

börda syftar på hur han ska civilisera och upplysa hela mänskligheten. Men gäller detta även 

kvinnor? Kan man säga att det finns något som heter ”den vita kvinnans börda”? 

 Kulturforskaren Ien Ang skriver i boken Postkolonial feminism att icke-vita kvinnor i 

västerlänska samhällen ofta säger ”jag är feminist men…” och detta ”men” är ett 

avståndstagande mot att alla kvinnor grundar sin identitet i ett globalt systerskap baserat på 

västerländska värderingar. Genom att studera det globala systerskapet lite närmare med 

postkolonialism som bas, ser man att även där, precis som för den vita mannen, står den vita 

kvinnan högst upp i hierarkin. Ang menar att vita feminister många gånger försöker 

identifiera sig med svarta kvinnor för att kunna bortse från att de själva är priviligierade och 

lever i ett land med rasförtryck. Genom att påstå att vita medelklasskvinnor på samma sätt 

som svarta underklasskvinnor har genomgått samma typ av förtryck negligeras rasismen helt.  

Påföljden av detta blir enbart att de vita kvinnorna stärker sin position gemtemot de svarta. 

Att tro att det mansdominerade samhället förenar kvinnor är lika med att säga att 

kvinnoförtryck ter ser lika i hela världen. Genusforskaren Chandra Talpade Mohanty skriver i 

sin bok Feminism utan gränser att vita feminister också har en tendens att se skillnaderna som 

enbart positiva för att värna om ett mångkulturellt samhälle. Men även det leder till att 

negligera rasismen mellan kvinnor och att helt bortse från termer som konflikt, kamp, makt 

och hot. Ang skriver att ibland är det svårt att hitta en gemensam grund för kvinnor från olika 
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kulturer och då måste man erkänna den intersektionella faktorn med ras, kön, klass och 

sexualitet(De los Reyes, 2012: 111-118).  

Här är det viktigt att se att den postkoloniala diskursen sällan verkar avsiktligt illasinnad. 

Diskursen inrymmer ett kategoriserande av ”andra” inom en kontext där ”fakta” är baserat på 

Västvärlden som facit och mall. Eftersom detta är en diskurs med lång historia och stor 

spridning påverkas vi alla av den världsuppfattningen. Med den postkoloniala diskursen kan 

jag förstå mina informanter. Jag kan känna igen mig i deras resonemang eftersom vi delar 

samma världsbild. Det är när vi kan se diskursen som vi kan börja förändra den, alltså har jag, 

med detta arbete, tillsammans med mina informanter, lärt mig att se den postkoloniala 

diskursen.  

 

Sociala kategoriseringar 

En social kategori är en grupp människor. Kategori används i motsats till något annat, 

exempelvis kvinna/man. 

Att då göra en social kategorisering är när man menar på att en grupp människor har en 

motsats. Så som att manligt och kvinnligt alltid kontrasterar varandra. Kategorierna bygger på 

normsystem och föreställningar om vad som är ”rätt”. I exemplet med kvinna/man har vi 

föreställningar och normer som säger vad som är en ”rätt kvinna” och ”rätt man”.  

I mitt fall är den sociala kategoriseringen ”den föreställda kvinnan i hijab” kontra 

”västerländsk feminist”. I den här sociala kategoriseringen ligger föreställningar och normer 

som bottnar i en postkolonial diskurs. 

 

Tidigare forskning 

Den här studien baserar sig på det empiriska materialet jag samlat in från mina informanter 

men understödjs av tidigare forskare.  

Genusforskaren Chandra Talpade Mohanty och litteraturprofessorn Edward Said är de mest 

centrala i studien. Mohantys postkoloniala perspektiv har hjälpt mig att förstå det komplexa 

förhållandet mellan den västerlänska feminismen och det hon benämner som 
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tredjevärldenkvinnan. Det är också med hjälp av Mohanty som jag har kunnat förstå 

materialet som jag samlat in och urskilja de postkoloniala tendenserna, år 2003 kom ett 

samlingsverk med några av hennes mest centrala texter ut i boken Feminism Without Borders.  

Jag har valt att använda mig av den svenska upplagan, Feminism utan gränser som utkom 

2007 i den här studien. Jag har även tagit hjälp av boken Maktens (o)lika förklädnader (De los 

Reyes, 2006) skriven av ekonomen Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och 

sociologen Diana Mulinari. 

 Saids kontroversiella bok Orientalismen kom ut 1978 och vände upp och ner på Västvärldens 

syn på Orienten och han bidrog till att sätta postkolonialismen på kartan. Det är hans 

användning av idéhistoriker Michel Foucaults diskursbegrepp som jag tillämpar i mitt 

material, dock i den svenska översättningen från 2000. Tack vare tillämpningen av Said kan 

jag sätta mina informanters berättelser i rätt kontext. Jag har också använt mig av Foucaults 

bok Vetenskapens arkeologi (2002) för att få en djupare förståelse av begreppet diskurs. Som 

grundstomme i den postkoloniala teorin använder jag mig av litteraturprofessorn Ania 

Loombas bok Kolonialism/postkolonialism (2006).  

Som grund i analysen av berättandet har jag använt mig av litteraturvetaren Stefans Jonssons 

essä Historien om de andra i boken Med världen i vitögat (2005).  

Paulina De los Reyes är också redaktör för antologin Postkolonial feminism (2012) där jag 

använt mig av texter skrivna av Gail Lewis och Ien Ang. Med hjälp av genusvetaren Lena 

Gemzöes bok Feminism (2002) har jag konstruerat min egen definition av termen 

socialistfeminist.  

I beskrivningar av hijab har jag använt mig av Muhammed Knut Bernströms översättning av 

Koranen (1998). Samt av etnologen Fataneh Farahanis definition av hijab i hennes avhandling 

Diasporic Narratives of Sexuality (2007).  

Metod och teori är skrivna med hjälp av etnologerna Eva Fältborg, Oscar Pripp och Magnus 

Öhlander i boken Etnologiskt fältarbete (2011) . Och sist men inte minst har Magnus 

Öhlander varit min handledare och givit mig massor av bra hjälp, bollat idéer och kommit 

med konstruktiv kritik. 
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Metod och material  

Att intervjua 

Den här studien är baserad på djupgående intervjuer med fem kvinnliga socialistfeminister 

födda mellan 1940 och 1960. Jag valde att intervjua dem för att fånga den individuella 

berättelsen om just deras verklighet. Etnologen Eva Fägerborg skriver i boken Etnologiskt 

fältarbete att intervjuer ger förutsättningar att fånga den upplevda verkligheten. Informanterna 

delger sina versioner och sina tolkningar i det aktuella ämnet och det utgör sedan basen för 

mitt empiriska material i min studie. Fältborg skriver också att hon, likt många andra 

etnologer, har ett personligt utbyte av intervjuerna och det håller jag, givetvis, med om 

(Kaijser och Öhlander, 2011:85-95).  

För min egen del var intervjuerna mycket intressanta och gav mig nya infallsvinklar även 

utanför uppsatsen. Fyra av de fem informanterna är föräldrar till vänner och den femte 

informanten är vän till min far. Två av informanterna hade jag träffat tidigare varav den ena 

bara en gång. Det här kommer jag gå in på under avsnittet ”reflexivet”.  

Den första kontakten med informanterna var via mail, där jag skickade ett på förhand skrivet 

dokument om vad studien skulle komma att handla om, hur jag skulle behandla materialet och 

vilken teori som skulle tillämpas. Jag erbjöd mig även att förklara teorin närmare om intresset 

fanns, men ingen av informanterna bad om en sådan förklaring. Alla informanter är även 

anonyma och har fiktiva namn. I brevet stod också fyra kriterier som, med inspiration av 

bland annat Lena Gemzös, Paulina de los Reyes och Ien Ang förklarade vad jag menade med 

ordet socialistfeminist. 

 Att man är/varit starkt engagerad i den socialitiska och eller den marxistiska politiska 

rörelsen samt att man ser sig som sekulär.  

 Att anse att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör ändras  

 Att det ekonomiska förhållandet mellan kvinnor och män håller kvinnorna i det 

patriarkala förtrycket. 

 Att kvinnor ska ha social och sexuell rätt till sin kropp. 

Efter att informanterna svarat via mail eller sms så fick de själva bestämma vart de ville att 

intervjun skulle äga rum. Detta för att intervjun skulle bli så bekväm som möjligt. Två av dem 
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besökte jag i hemmet och resterande tre intervjuer ägde rum på café och bibliotek. Jag 

upplevde att stämningen var trevlig och att alla fem intervjuer flöt på bra. Miljöerna var 

väldigt lugna och det var inget som direkt störde under intervjuerna. 

 

Berättandet  

Intervjuerna var ungefär en till en och en halv timme långa och är basen för studien. Jag har 

tolkat intervjuerna i berättande form. Att berätta är en konst människan alltid har sysslat med 

och att berätta något säger lika mycket om den som berättar som berättelsen i sig.  

Jonsson skriver om ´historieberättaren´ och om skillnaden mellan den faktiska berättelsen och 

de underliggande budskap som berättelsen innehåller. Berättarens historia måste utgå ifrån att 

åhörarnas verklighetsbild överensstämmer och berättaren förutsätter att vissa värderingar 

delas av alla som lyssnar. När berättaren sedan börjar berätta om de andra, de som lever på 

främmande platser, börjar också en norm framträda och under berättelsen kan man se hur en 

tyst acceptans skapas av åhörarna. Bilden av de andra speglas hela tiden i bilden av oss 

själva, för allt det som vi anser är onormalt hos dem är onormalt just därför att vi aldrig gör så. 

När berättaren ska börja beskriva de andra är det detaljerna som skiljer oss åt som hon dröjer 

sig längre vid. Åhörarnas verklighetsbild blir då ännu starkare och skillnaderna mellan vi och 

dem är det som skapar gruppen.  

Jonsson skriver att i berättelsen skapas också tre huvudfunktioner; upplysa, undervisa och 

förnöja. I och med att de tre kriterierna uppfylls så skapas det också ett etnocentristiskt 

porträtt av de andra vilket i sin tur styrker gruppen ytterligare. 

 

Informanterna 

Anita: Född 1964. Uppvuxen i en grannkommun till Stockholm, idag bor hon på landet i hus. 

Hon är gift och har fyra barn. Hennes äldsta dotter är en nära vän till mig. Anita är den 

informant jag träffat flest gånger innan. Intervjun ägde rum på ett bibliotek. 

Maria: Född 1960. Uppvuxen i en grannkommun till Stockholm, idag bor hon i en villa på 

landet. Hon gift och har tre barn. Det var via hennes dotter som jag fick kontakt med henne. 

Vi hade aldrig träffats tidigare. Intervjun ägde rum på ett bibliotek. 
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Cecilia: Född 1960. Uppvuxen på landet i Finland men flyttade till Sverige i jobbsyfte i 20års-

åldern. Hon är särbo och har ett barn. Hon är särbo och har ett barn.  Idag bor hon i en stuga i 

en grannkommun till Stockholm. Det var genom hennes son som jag fick kontakt med henne. 

Intervjun ägde rum hemma hos Cecilia och vi hade aldrig träffats tidigare. 

Karin: Född 1950. Uppvuxen på landet i Värmland men flyttade till Göteborg i studiesyfte i 

20-årsåldern. Hon är gift och har två barn. Idag bor hon i en hyreslägenhet i Göteborg. Jag 

känner hennes äldsta dotter och vi har träffats en gång tidigare. Intervjun skedde hemma hos 

Karin. 

Marianne: Född 1949. Uppvuxen i en grannkommun till Stockholm. Hon är skild och har ett 

barn.  Idag bor hon i en bostadsrätt i en närförort till Stockholm. Jag fick kontakt med 

Marianne via min far. Intervjun ägde rum på ett café och vi hade aldrig träffats tidigare.  

 

Reflexivitet 

Att se sin egen del i studien är alltid en utmaning, i den här studien har det varit en prövning. 

Jag kommer dela in den reflexiva delen i tre delar; informanterna, teorin och jag.  

Informanterna: Alla mina informanter utom en är vänners mammor men det var enbart två jag 

träffat förut och en av dessa bara en gång. Ingen av informanterna hade jag tidigare någon 

enskild relation med. Anita är den informant jag träffat flest gånger men vi har aldrig haft 

någon privat relation och det var vid intervjutillfället vi för första gången träffades ensamma. I 

och med att jag har en nära vänskapsrelation till Anitas dotter kom det att påverka intervjun. 

Alla informanterna berättade om sina familjer men eftersom jag träffat stora delar av Anitas 

familj så fanns det tillfällen då det var svårt att hålla distansen och föra intervjun vidare. 

Fältborg poängterar vikten i att alltid bibehålla den instrumentella forskningshållningen men 

att lära sig att kunna pendla mellan närhet och distans. Samt att försöka se vad som händer i 

mötet mellan forskaren och informanten. (Kaijser och Öhlander, 2011: 87-94).   

Intervjuerna skiftade mycket beroende på om fokus hos informanterna låg på den socialistiska 

rörelsen eller den feministiska. För Karin var den socialistiska mer i periferin eftersom hennes 

yrke har krävt att hon ska vara politisk neutral. I hennes fall kretsade då intervjun kring 

feminismen. Hos Maria var det den socialistiska rörelsen som stod i centrum och feminismen 
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kom senare. Men även fast intervjuerna fick personliga karaktärer fanns det starka samband 

dem emellan.  

Teorin: Alla informanter visste vad uppsaten skulle komma att handla om och hur känsligt 

ämnet är. Hos informanterna fanns en rädsla att blir stämplad som rasist samtidigt som det var 

svårt för vissa att dölja hur pass starka känslor hijab faktiskt framkallar. 

Informanterna var medvetna om att de satt på en mer priviligierad position än den föreställda 

kvinnan i hijab. Men ibland kunde jag uppleva det som att de svarade mer vad de trodde att 

jag vill höra än vad de faktiskt ansåg. 

Du måste ju jämföra Sverige med Sverige och den utvecklingen Sverige har haft, alla länder har så olika 

förutsättningar. När vi säger världens mest jämställda land, då lägger vi våra egna västerländska kriterier på vad 

som är jämställt och det behöver inte alltid vara ”rätt”. Men många saker går framåt men delvis var det kanske 

lättare förut därför då var ojämställdheten så uppenbar. Nu är den kanske delvis dold, nu har jag inte fört den 

feministiska kampen på det viset på många år, gått i bräschen för det. Marianne 

Fältborg rör också vid det här komplicerade ämnet, hon menar att det är viktigt att vara lyhörd 

när informanterna svarar på frågor som de tror att jag vill ha svar på, eller som 

överensstämmer med den rådande normen. För att undvika detta så var det i slutet som vi kom 

in på frågorna kring hijab. Då hade vi redan, i viss mån, hittat våra positioner som informant 

och forskare.  (Kaijser och Öhlander, 2011:94) 

Jag: Jag är uppvuxen i Sverige i ett medelklasshem med två föräldrar som uppfattas som 

”svenska” av gemene man.  Jag läser visserligen på universitetet där tanken är att jag ska få en 

öppnare blick, men jag likt alla andra är starkt präglad av den kontext och den diskurs jag 

lever i. Eller som litteraturvetaren Stefan Jonsson funderar kring i sin bok Världen i vitögat, är 

vi så bundna av den rådande kontexten att vi inte ska tillåta oss att skriva om andra än oss 

själva? Jonsson funderar kring den civilisation som även jag kommer ifrån, Väst. Hur ska han 

kunna skriva om människor som hans civilisation förtryckt och omyndigförklarat i över fem 

hundra år? Hur kan han ta sig den rätten?  Och hur kan jag ta mig den rätten?  

Jonsson menar att vi har rätt att berätta om andra människor oavsett vilken bakgrund vi har 

och vart vi kommer ifrån. Men det som är viktigt är att vi är medvetna om att just den 

bakgrunden ständigt lyser igenom vår historia om de andra. Jonsson refererar till de liberala 

och radikala universalisterna som enligt honom hade rätt i frågan att det finns en universalism, 

det vill säga att universalismen är att alla människor har något gemensamt. Baserat på den 

gemensamheten kan vi tala om varandra även om vi kommer från olika kulturer. Men här är 
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det också viktigt att poängtera att alla människor har rätt att tala om alla. Många av de som 

har kallat sig universalister har också varit rasister och sexister, de har nämligen baserat sin 

teori på att det är endast vita män som inkluderas i alla människor (Jonsson, 2005: 64-65).  

Alltså kan jag skriva den här uppsatsen om jag ständigt är medveten om hur min bakgrund 

lyser igenom det jag skriver. Mina informanter sitter på sina individuella sanningar skapade 

av deras erfarenheter, jag har ingen rätt att påstå att min sanning skulle vara mer sann än 

deras. Här kan man säga att jag står med fötterna i två läger, den västerlänska och den 

akademiska, för min akademiska bakgrund påverkar också. Jag har haft svårt att skriva om 

vissa delar av det empiriska materialet eftersom jag känt att jag ”hänger ut” mina informanter. 

Deras vardagliga funderingar kring detta laddade ämne blir studerat och analyserat under den 

postkoloniala luppen. Därför försöker jag under hela arbetet att tala om diskursen kring ämnet 

och hur det kommer sig att ämnet är så laddat och väcker så starka känslor. För med den 

postkoloniala diskursen ser jag drag hos mina informanter som bär spår av både 

objektifiering, generalisering och hierarkisering av den föreställda kvinnan i hijab. Men det 

här betyder inte att jag inte skulle ha svarat lika dant om det var jag som blev intervjuvad. Så 

återigen vill jag poängtera att det är diskursen som är det centrala, för det är utifrån den, 

informanterna talar. 

Istället för att tro att sanningar är något vi tror på, kan vi börja tro att sanningar skapas av vår tro. Stefan 

Jonsson 

Jag har försökt att hela tiden vara medveten om min egen roll i studien och här ligger 

kvinnoforskaren Chandra Talpade Mohanty som grund, i hennes bok Feminism utan gränser 

har hon ständigt en reflexiv dialog. Hon problematiserar relationen mellan henne själv som 

forskare och hennes informanter vilket gör att hon är medveten om de postkoloniala 

tendenserna som dyker upp, både på fältet, i vetenskapen och hos henne själv (Farahani, 2007: 

13-14).   

Sammanfattningsvis var det bearbetningen av det empiriska materialet som kom att påverkas 

av de relationer jag byggt upp med informanterna. Men samtidigt har informanterna berättat 

om sin vardag och det komplexa dialektala förhållandet mellan feminism och hijab. Jag har då 

tagit hänsyn till både de sociala kategoriseringarna som informanterna har och samtidigt ha 

förståelse för den diskurs och den kontext de (precis som jag) verkar inom. Skulle någon som 

inte gjort intervjuerna skriva arbetet skulle givetvis arbetets utgång se helt annorlunda ut men 
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då skulle det finns väldigt stor risk för övertolkning av informanternas berättelser vilket jag 

tror att jag på detta sätt, i någon mån, undvika.  
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Kapitel 2 

Det här kapitlet berör jag informanternas bakgrund och deras första steg in i politiken och det 

sociala engagemanget. Men också informanternas syn på feminism, frihet och jämställdhet. 

Tills sist den postkoloniala diskursens inverkan på feminismen. 

 

Bakgrund/Ungdomen 

Under åren 1961 till 1975 befann sig mer än en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam, 

ett av de mest uppmärksammade och avskydda krigen i Västs historia. En februarikväll i 

Stockholm år 1968 gick Sveriges utbildningsminister Olof Palme sida vid sida med 

nordvietnams Moskvaambassadör Nhuyen Tho Chyan i en demonstration mot kriget 

tillsammans med tusentals socialistiska demonstranter. Sverige var i förändring, 

Socialdemokraterna hade som mest 52 procent av rösterna och den 1:a maj varje år fylldes 

Sveriges gator med demonstranter som krävde allt från ”lika lön för lika arbete” till att 

”stoppa USA”.  

Många reste till Sydamerika med organisationer som UBV (Latinamerikagrupperna) och 

Svalorna för volontärarbete. Under denna period kom också en stor våg av människor från 

Sydamerika som flydde från förtryck och tortyr. I Sverige engagerade sig många genom att 

öppna sina hem, ge lektioner i svenska och hitta jobb för de sydamerikaner som flytt hit. 

Många av de som var övertygade socialister var kvinnor som kämpade för kvinnors rättigheter 

och som utan att tveka kallade sig feminister. 

Vietnamkriget var det som gjorde att vi tog det viktiga steget, även om tankarna hade funnits tidigare om att allt 

inte stod rätt till i världen, då blev det en konkret händelse att ta ställning till. Konsekvenserna av det 

ställningstagandet blev anti-imperialism… Marianne 

 

Idag, nära 40 år senare har vi en borgerlig regering, en jämställdhetsminister som inte kallar 

sig feminist, ett invandrarfientligt parti med nära 7 procent och ett Socialdemokraterna med 

26 procent. Mina informanter ser på tiden mellan 1965-1985 som en tidsepok i svensk historia 
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där kollektiva engagemang, medvetenhet och solidaritet skapade gemenskap, en gemenskap 

som idag bytts mot individualism. 

På något sätt låg världen öppen och man hade visioner […]saker och ting kunde förändras till det bättre. Det 

låter som floskler nu men rättvisa, solidaritet ja, allt sånt var så otroligt levande.[…] allt är på väg att sluta sig 

igen och det känns inte som att man pratar längre... alla blir mer och mer inkapslad i sitt eget. Det är för 

individualistiskt Anita 

En berättelse förutsätter ett hem och en mittpunkt, det vi kan utgå ifrån när vi börjar vår 

berättelse om oss själva och om andra. Alla mina fem informanter berättar om ett tryggt hem 

med en varm uppväxt i hus eller radhus. Hos de informanter som har vuxit upp i något som är 

eller kan uppfattas som överklass har det funnits en ursäktande ton.  

Jag växte upp i Djursholm, alltså inte i ett sånt där värsting rikt hem, men ett väldigt varmt och bra hem. Maria  

Hos informanterna märktes det att normen för en socialist var ett arbetarklasshem och de som 

bröt mot den normen ville poängtera att de inte var överklass och att uppväxten ändå var 

väldigt bra. Hos alla informanter har det också funnits något i hemmet som har påverkat deras 

politiska val.  

Jag växte upp en liten by med tio hus, med mamma och pappa och två äldre syskon.  Det som skiljer sig från det 

liv jag lever nu var att det var väldigt mycket arbetarklass då. Jag är första akademikern i släkten. […]Det är 

otänkbart att rösta höger med min arbetarklassbakgrund, jag kommer ihåg just när jag började läsa sociologi… 

”kvinna, arbetarklass, glesbyggd och akademiker”, det fanns inte, jag fanns inte med i statistiken. Karin  

Den första politiska handlingen som Karin gjorde var att gå ur svenska kyrkan eftersom de 

inte tillät kvinnliga präster år 1970. Cecilia gjorde ett liknande val när hon vägrade ta 

nattvarden efter konfirmationen. Båda reagerade negativt på att strukturerna i svenska kyrkan 

exkluderade vissa människor. Cecilia som växte upp i Finland minns när hon var student och 

talade med en granne som hade vägrat att gå med i armén fast påföljden var fängelse. Han 

hade sagt till Cecilia att ”om det blir konflikt i landet kommer armén inte att slåss för din skull 

utan för kapitalet” och det minns hon än idag. För Maria var det uppväxten i Djursholm som 

gjorde att hon såg orättvisorna, att alla inte hade samma möjligheter. Alla informanter 

upplevde att de växte upp i en tid då de kunde förändra och göra skillnad.  

Det här med att alla ska vara med, att alla ska hjälpas åt. På något sätt måste det vara möjligt för alla att finnas 

till. Det finns det inte riktigt nu, det är hårdare idag. Förut fanns det jobb för de som inte presterade hundra och 

som var så kallade ”egenbegåvade”, alltså att man hade någon lätt dysfunktion någonstans i kroppen eller i 

själen. I dagens samhälle finns det inte längre någon plats för dem. Maria 
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Det var de ekonomiska strukturerna som ledde till klassamhället som i sin tur ledde till 

strukturella orättvisor och de var det här informanterna ville ändra på. Anita reagerar starkt på 

hur man ständigt refererar till ”den fria marknaden”, att alla förändringar som ska gå igenom i 

riksdag och regering måste ta hänsyn till den. Anita upplever att när hon var ung talades det 

om människor och klasser, idag talar man om den fria marknaden. På samma sätt upplever 

Cecilia det, hon menar att ord som karmratskap och solidaritet var vardag i hennes ungdom, 

idag är det nästan svordomar.  

 

Syn på feminismen 

Det är svårt att beskriva vad en feminist är, det finns ingen universell checklista och 

feminismen måste sättas in i den kontext den verkar. Genusforskaren Lena Gemzöe menar 

ändå på att det finns en definition som nära nog alltid överensstämmer med feminism och det 

är att  

1) Att kvinnor är underordnande män och 2) att detta förhållande bör ändras. Lena Gemzöe (2002:13) 

Den här punkten är även med i den konstruktion jag gjort för att ringa in vad en 

socialistfeminist är. Men begreppet är mer komplicerat än så, Judith Butlers kritik mot 

genusstudier är att allt för ofta ses ”kvinna” som en universell och heterogen grupp som 

baseras på normativa föreställningar. Gemzö menar därför att även feminism måste ses i rätt 

sammanhang (De los Reyes, 2012: 13-14, 74, 137-39). Därför har informanterna själva fått 

svara på frågan vad feminism är och vad det inbegriper.  

Alla informanter var rörande överens om att vara feminist är att se till alla människors lika 

värde och att inte diskriminera eller negligera kvinnor. Att män och kvinnor ska konkurera på 

samma villkor i arbetslivet, slagordet lika lön för lika arbete binds ihop med att kvinnor ska ha 

rätt till samma lönesättningar som män. Målet, menar både Anita och Cecilia är att bara se till 

alla människor, att inte hela tiden se till man och kvinna. Karin menar också hur viktigt det är 

att kvinnor ska ha samma möjligheter som män, både privat och i arbetslivet och Marianne 

berättar hur frustrerad hon kan bli när hon ser hur kvinnor fortfarande arbetar dubbelt 

eftersom de gör det mesta hemma. En feminist kämpar för att det ska vara rättvist mellan 

könen både ekonomiskt och socialt. Den rättvisan ska gälla alla oavsett vilken klass man 

tillhör.   
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Jag frågade informanterna vad nästa stora utamning var för feminismen och alla var rörande 

överrens om att de mål som sattes upp i deras ungdom är mål som är långt ifrån uppnådda 

idag. Det är fortfarande löneklyftor mellan kvinnor och män, kvinnor diskrimineras på 

arbetsmarknaden och män dominerar i topp-jobben.  

När jag gick med i grupp 8 [ett feministisk nätverk]  runt 1971 fanns det en stark feministdiskussion […] jag 

tillhörde de som ville att vi skulle integrera oss med resten och övertyga partier […]…många saker går framåt 

men det kanske var lättare förr för att ojämställdheten var så uppenbar […] det är kanske svårare nu för det är 

mer dolt, skillnaderna,  är mer dolda nu… Marianne 

Jag bad också informanterna att definiera vad frihet och jämställdhet är. Yttrandefriheten har 

varit central för alla informanter, rätten att få uttrycka vad man vill. Cecilia poängterar också 

att med frihet kommer ansvar, och att yttra sig kränkande är att inte ta det ansvaret. Maria 

menar att frihet är rätten att bestämma över sitt eget liv precis som Anita poängterar att 

begränsas man av normer och andras åsikter är man inte fri. 

Jämställdhet binder ihop informanternas syn på feminism och frihet, normen ska inte vara 

mannen. Informanterna menar att det inte är nödvändigt att kvinnor ska byta däck och män 

diska. Det handlar om att tillsammans komma fram till ett rättvist sätt att leva ihop där 

handlingarna både i hem och arbetsliv ska värderas lika.  

 

Engagemang, socialism och Den andre 

Informanternas definition om att alla människor, oavsett kön, ska ha samma möjligheter går 

hand i hand med Socialdemokraternas riktlinje ”alla ska med”. Maria menade att frihet är att 

själv får välja utbildning. Det här var på agendan under 1970-80 talet, Socialdemokraterna 

satsade oerhört mycket på skolan och antalet studenter på universitet och högskola ökade 

markant. Alla mina informanter har fortsatt med studierna, endera med folkhögskola eller på 

högskola/universitet. Intresset för Sydamerika var dessutom väldigt stort och tre av mina 

informanter har aktivt jobbat för solidariteten där.  

Anita och Cecilia har båda gift sig med män som flytt från Chile till Sverige och Marianne har 

under lång tid både arbetat och rest med gruppen UBV. Alla tre kände då en självklarhet i att 

vara med i kampen för demokrati. Men det är svårt att hitta ett likande engagemang idag, 

Marianne tror att det kan vara tidsandan som var då, politiker som vågade ta enskilda 

ställningstaganden och medias rapportering. Alla de här tre punkterna skulle jag säga är 
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bidragande faktorer till att många tillsammans får upp ögonen för enskilda händelser. Man 

knyter ett särskilt band till offren. Men sen säger Marianne att det också kan bero på att 

kulturen i Sydamerika inte är så annorlunda mot svensk kultur, i alla fall inte om man 

exempelvis jämför de med syrisk kultur. Hur kommer det sig att Marianne som sekulär svensk 

tänker att hon har mer gemensamt med en chilenare än en syrier?  

Genusforskaren Gail Lewis skriver i boken Postkolonial feminism om hur vi måste se de 

komplexa och intersektionella i den ökade mångfalden. De ojämnlika strukturerna menar 

Lewis finns rotade i förhållandet mellan den stora politiken och vardagen. Där emellan kan vi 

urskilja diskursen kring de hierarkier och kategoriseringar i det mångkulturella samhälle som 

vi lever i. Idag eftersträvar Europeiska unionen (EU) att Europa ska få en gemensam identitet 

som bottnar i både den etnocentristiska och den eurocentristiska historien, där Europa sågs 

(och fortfarande ses som) som civilisationens vagga (De los Reyes, 2012: 138). För det är den 

vita eliten i länderna Tyskland, Frankrike och England som representerar det Europa vi vill 

visa upp. Folkslag som romer, slovaker och polacker är inget som EU:s identitet ska baseras 

på fast dessa folkslag både bor och verkar inom EU:s gränser. Lewis skriver om hur 

invandrande grupper har olika rang i Europa och att det hela tiden pågår en process kring 

”invandraren” och hur hon ska kategoriseras (De los Reyes, 2012:138-139).   

Här vill jag återkoppla till Sydamerika för i och med att många svenskar öppnade sina hem, 

förälskades och utbytte erfarenheter så kom Sydamerika närmare, vi ville inte assimilera 

sydamerikanen, utan förstå. Eftersom det inte skapades någon krock i diskursen kring 

sydamerikaner och svenskar så blev inte det centrala att människor från olika kulturer möttes, 

och på det viset uppstod ingen så kallad kulturkrock. Politiken stod dessutom alltid i centrum.  

jag blev [politiskt] medveten när jag träffade Daniels pappa som hade flytt och suttit fängslad för sina åsikters 

skull. Han hade flytt från Argentina till Chile och sen suttit fängslad där i Stadion […] i det liv som jag levde så 

var ord som solidaritet, jämställdhet något som ingick i det dagliga livet. Cecilia 

Givetvis fanns det problem för de sydamerikaner som kom hit, etnologen Beatriz Lindqvist 

har skrivit avhandlingen Drömmar och vardag i exil (1991) om de kulturella strategier som 

chilenska flyktingar tillämpar i det nya landet Sverige. Där tar hon upp den komplexa sidan 

med hierarkier, status och ett eventuellt återvändande till Chile. Cecilia minns hur hon kunde 

förvånas över att det kunde bildas så pass mycket konflikter hos människor som hade samma 

mål. Men generellt sätt var det en mycket öppen tid och många kände samhörighet.  
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Språk är en viktig del för gemenskap och många lärde sig spanska och många lärde ut 

svenska. Vi behövde inte påvisa vår svenska kultur med våra svenska traditioner när vi 

träffade exempelvis en chilenare eftersom det centrala intresset låg i politiken. Men kring 

diskursen om muslimer i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet finns inte samma 

folkliga strävan efter gemenskap. Revolutionen som urartat till folkmord i Syrien rapporteras i 

svenska medier som en ”typisk muslimsk kamp”, att revolutionärerna i mångt och mycket 

påminner om gerillakrigarna i Kuba är det hittills ingen som dragit några växlar på. Vi vill 

assimilera syriern till skillnad från sydamerikanen.  

Lewis skriver om invandrarkvinnan, Mohanty om tredjevärldenkvinnan och för egen del 

benämner jag henne som den föreställda kvinnan i hijab. Alla dessa tre kvinnor är en 

symbolisk förseställning som kontrasterar den symboliskt föreställda västerländska kvinnan. 

Invandrarkvinnan är ett ständigt centrerat studieobjekt där hon värderas i allt från hur hon är 

som moder till hur hon klär sig. Invandrarkvinnan är den stereotypa kvinnan som 

västerländska kvinnor inte vill bli etiketterade som. Lewis skriver att vi i vår bedömning av 

invandrarkvinnan utgår ifrån en eurocentristisk heteronormativitet där queer/muslim blir 

motsatspar (De los Reyes, 2012: 146).  

För att jag upplever att [den muslimska] kvinnan alltid kommer i underläge. Och så säger de muslimska männen 

att ”jaja men det är kvinnan som bestämmer över familjen. I hemmet, innanför dörrarna har kvinnan all makt”. 

[…] Jag kan inte förstå varför kvinnorna ska vara så begränsade utåt i samhället. För mig är det ett förtryck. 

Anita 

Här kategoriserar Anita den föreställda kvinnan i hijab i en förtryckt kategori, hon förutsätter 

att kvinnan har familj, är gift och är begränsad. Allt det här är stereotypa föreställningar som 

Anita upplever som normbrytande mot vad hon själv kämpat för. Hon vill bli definerad som 

individ och inte som kvinna.  När jag frågade Marianne vad hon tyckte om slöjförbudet i 

Frankrike svarade hon; 

Det är jättesvårt, man [Frankrike] hoppas ju på något slags uppvaknande och en integration, alltså till det franska 

samhället och de franska värderingar. Men då är ju det påbjudet uppifrån… […] Det handlar ju också om 

föräldragenerationen och deras, inom vissa gränser, rättigheter. Men också om franska värderingar och vad 

demokrati innebär. Hedersrelaterat våld är inte accepterat i väst, det ska ju bestraffas såklart… Jag vet banne mig 

inte, jättesvår fråga... Marianne  

Har ser man hur Marianne talar helt efter den postkoloniala diskursen när hon säger att det är 

”franska värderingar” med demokrati och att hedersrelaterat våld inte accepteras i Väst. 

Hennes sociala kategorisering av den föreställda kvinnan i hijab står som motsatspar till de 
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demokratiska och sekulära kvinnorna från Västsvärlden. Att integrera den föreställda kvinnan 

i hijab till det franska samhället tyder också på att hon måste förändras för att passa in i 

demokratin. 

Lewis skriver att inom diskursen kring europeisk identitet ingår så kallade ”europeiska 

värderingar” så som just tolerans och demokrati. Att ta emot människor av humanitära skäl 

som kommer från utomeuropeiska länder är ett tecken på just tolerans och demokrati. 

Invandrarkvinnan, menar Lewis, blir en symbol både för den tolerans som Europa visar men 

också föreställningen om att hon kan befrias från sina gamla traditionella mönster. Här kan 

jag också återkoppla till när jag frågade Anita om vad hon ville säga till en kvinna i hijab som 

precis flyttat till Sverige 

Jag tror att det är viktigt för henne att veta att hon har kommit till ett land som för två-tre generationer sen var 

något sånär likställt i kvinnofrågor som det sammanhanget hon kommer ifrån nu. […] [På grund av den 

industriella revolutionen fick de svenska] kvinnorna också en röst, komma ut i arbete och utanför hemmet. 

Kvinnorna fick ett liv med en annan arena och sen har man splittrat politiken från religionen. De sakerna tror jag 

är viktigt att förmedla till de nyanlända. 

Här ser vi också hur svårt det är att frigöra sig från den postkoloniala diskursen, Anita antyder 

att den föreställda kvinnan i hijab kommer från en kontext som inte utvecklats i samma grad 

som Västvärlden. Både Marianne och Anita talar utifrån en diskurs där den föreställda 

kvinnan är förtryckt och kommer från ett outvecklat land, för dem är diskursen en sanning. 

Dock finns inga ”outvecklade” länder och kvinnan i hijab är inte en enhetlig förtyckt 

homogen grupp, kvinnan i hijab finns bara för Marianne och Anita. 

Marianne säger att hon har västerländska värderingar och när jag frågar vad västerländska 

värderingar är svarar hon: ”demokrati, fria rättigheter, mänskliga rättigheter och mycket av 

det FN står för”. Om Väst har dessa värderingar, vad har då exempelvis Asien och Afrika för 

värderingar? Med detta resonemang är Europa civilisationens vagga vilket påvisar att det 

finns ociviliserade människor där ute. I ”fria rättigheter ” och ”mänskliga rättigheter” finns 

också rättigheter mellan könen. Betyder det att man är en bättre feminist om man lever i Väst? 

Genom att studera den postkoloniala feministiska diskursen kan vi se hur detta resonemang 

förs hos mina informanter. 

Ekonomen Paulina de los Reyes skriver i boken Maktens (o)lika förklädnader att den 

postkoloniala feminismen har fått kritik av genusvetare för att ta fokus får det viktigaste 

problemet, att kämpa för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. De los Reyes menar 
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att dessa argument är skrämmande lika de som sa att jämställdhet mellan män och kvinnor 

måste ta vid först efter att klasskampen inte längre än nödvändig (De los Reyes, 2006: 11-12)  

 

Sammanfattning av kapitel 2 

Informanternas politiska ställningstaganden kom i ungdomen, de upplevde att de växte upp i 

ett samhälle som kunde och ville förändras. De feministiska värderingar så som, lika lön för 

lika arbete, rätten till utbildning, rätten sin kropp och rätten att fritt få yttra sig ligger även 

som bas för deras socialistiska värderingar. Det är också tydligt hur den postkoloniala 

diskursen även finns inom feminismen och hur mycket den faktiskt påverkar och därför inte 

får negligeras. 
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Kapitel 3 

I det här kapitlet kommer jag ta upp klädesplagget hijab och vilka rötter det har både i 

Koranen men också i olika samhällen. Diskursen kring hijab har olika byggstenar där media 

är en av dem. Till slut kommer jag ta upp frågan vem den föreställda kvinnan i hijab är för 

informanterna och varför hon inte kan komma att intervjuvas. 

 

Hijab 

De olika klädesplagg som bärs av muslimska kvinnor har olika betydelser och ser olika ut runt 

om i världen. I väst (inklusive Sverige) har det skapats en del verbala missförstånd.  

Burqa: Är ett fast plagg som träs över huvudet och döljer hela kroppen ibland även ögonen. 

Niqab: Är det plagg som döljer hela kroppen, även ansiktet med undantag av ögonen. 

Niqabens del som döljer ansiktet går att ta av. En niqab har aldrig ögonen bakom ett nät.  

Hijab: Är själva huvudduken som täcker håret. Till skillnad från burqa och niqab har hijab 

alltid ansikte och händer otäckta. I Sverige brukar hijab också benämnas som sjal. 

 

Koranen 

Med dessa, något förvirrade, beskrivningar undrar säkert många varför jag inte kort och gott 

hänvisar till Guds ord i Koranen, men faktum är att i Koranen står det inte exakt hur kvinnan 

ska klä sig, det är en tolkningsfråga hur mycket hon faktiskt ska dölja. 

Låt dem [kvinnorna] därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför 

andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina 

systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre 

känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. (Koranens budskap 

1998: sura 24 v. 31) 

I en annan sura står det 

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

sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli 

ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Koranens budskap 1998: sura 33 v. 59) 
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Muslimen och diplomaten Muhammed Knut Bernström (1919-2009) har gjort den enda 

godkända svenska översättningen av Koranen. Han skriver en notis till sura 24 att khimar 

(som betyder slöja) var på modet och något som många arabiska kvinnor bar på 600 talet. 

Slöjan var löst hängande över håret och ner på ryggen. Kvinnorna hade ofta djupt urringade 

klänningar som visade delar av barmen och det var det, enligt Bernström, som Gud syftade på 

när han bad kvinnorna att täcka sin barm med hjälp av sin khimar. (Koranens budskap:1998, 

not 38 s.619).  

 

Plagget hijab 

Etnologen Farahani skriver i sin avhandling Diasporic Narratives of Sexuality att det allra 

vanligaste plagget för muslimska kvinnor är just hijab. Hijab kommer från det persiska order 

hojb som betyder måttlighet eller tillbakadragenhet. Hon skriver också att en hijabs utseende 

har förändrats under åren och ser olika ut i olika samhällen. Du kan använda materialet i din 

hijab som en statusmarkör och visa vilken klass du tillhör, precis som du kan göra med dina 

byxor eller din väska. Det visar på hur viktigt det är att sätta plagget i dess rätta kontext 

eftersom statusmarkörer förändras och ser olika ut i olika samhällen. I exempelvis Iran har 

hijab både påtvingats och förbjudits av politiker, där har plagget blivit en bricka i det politiska 

spelet. Hijab har också använts av muslimska kvinnor för att i första hand påvisa politiska 

ståndpunkter och i andra hand bäras i underkastelse för religionen precis som att många 

använder hijab i enbart religiöst syfte.  

Västvärlden har också tolkat hijab olika under olika tidsepoker. Den romantiserade och 

exotiska bilden av Orienten visar upp kvinnor med olika former av hijab som sexuellt 

exotiska (Farahani, 2007: 128-133). Som exempelvis konstnären Egron Lundgren som 

verkade i mitten av 1800-talet, hans Förbjuden frukt är ett klassiskt exempel på detta. Idag 

följer diskursen det postkoloniala tänket där kvinnorna i hijab ofta ses som offer för 

konservativa patriarkala samhällen. Alltså är det omöjligt att skriva om en orsak till att 

muslimska kvinnor bär hijab eftersom de inte är en homogen och statisk grupp människor.  

 

Svensk media och hijab 

År 2002 öppnade vänsterpartiets dåvarande ledare Gudrun Schyman kongressen med det som 

senare kom att kallas ”talibantalet”. 
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Diskrimineringen och kränkningarna [av kvinnor] ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är 

samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan som här i 

Sverige[…]Under den gångna hösten har den osynliggjorda afghanska kvinnan använts som ett argument för att 

bomba det land där hon bor. I debatten har det till och med låtit som att kvinnoförtryck är ett skäl för bomber. 

Med tanke på hur kvinnoförtrycket ser ut i världen ser ut skulle vi kanske behöva förbereda oss på ett 

världskrig?! Gudrun Schyman 

Schyman menade att kvinnoförtrycket ser olika ut men att det finns ett kvinnoförtryck både i 

Sverige och i Afghanitstan (ABF.se talibantalet tio år senare). Många tog illa vid sig och 

menade att det Schyman egentligen sa var att svenska män är talibaner.  

Gudrun nämner inte […] islam eller muslimer vid namn en enda gång. Hon slätar helt över det och försöker 

jämföra hypotetiskt ifall svenska män skulle slå sin kvinna i den svenska kulturens namn. Herregud, när har en 

svensk man slagit sin fru pga kultur, traditioner och religion? Hon säger att man inte ska belysa kvinnoförtryck i 

islams namn för då glömmer man plötsligt det svenska patriarkatet. Ren rappakalja och visar hennes rörelses 

sanna ansikte, att attackera den svenska mannen… Brale (flaschback) 

En annan debattör på flaschback skriver: 

Att jag som kvinna skulle vara lika förtryckt som de som går i spöktält i Afghanistan är helt sjukt!! Då har man 

ju ingen verklighetsuppfattning alls jooohanna81 (flaschback) 

Hade det skapats lika starka reaktioner om Schyman hade sagt att ”det är samma norm, 

samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i påvens Italien som här i Sverige”. 

Förmodligen inte, det är något med islam som provocerar, både hos män och hos kvinnor. 

Diskursen kring olika ämnen är styrd av bland annat politik och media. Vi behöver först 

studera diskursen kring ett ämne och sen ta ett aktivt ställningstagande. Det är när vi inte 

uppmärksammar diskursen som vi omedvetet accepterar den.  

En stor och inflytelserik enhet som formar vår diskurs är som sagt media. Humanisten Dilsa 

Demirbag-Sten skrev för Dagens Nyhet 2006-07-18 om sin syn på slöjan och den visar på hur 

diskursen ser ut kring plagget. Demirbag-Sten menar i sin artikel att hijab är en symbol för 

kvinnoförtryck och ett religiöst tvång. I och med att hon jämför kvinnan i hijab med svenska 

flickor etiketterar hon kvinnan som icke-svensk.  

I Sverige hävdar vissa slöjbärare att huvudduken snarare är en symbol för kvinnlig frigörelse. De förkastar 

mullorna och vill inte förknippas med religiöst tvång och kvinnoförtryck i den muslimska världen. Vilket är lika 

realistiskt och trovärdigt som att frikoppla kommunismen från Sovjetunionen och nazismen från Hitlers 

Tyskland. De som kräver rättigheten att få bära slöjan måste också ta ansvaret för de kvinnor som tvingas bära 
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slöjan och acceptera det sammanhang som slöjan är en del av.[…] Ett annat syfte med slöjan är att skapa ett 

könssegregerat umgänge. Därav att flickor inte får bada tillsammans med pojkar. De flesta flickor i 

Mellanöstern kan inte simma. Då skolor i Sverige sällan kan erbjuda separat simundervisning leder det till att 

unga flickor inte får lära sig simma. Demirbag-Sten 

Media har en dominerande ställning i samhället, deras exponering av ”invandraren” som 

något negativt kan lätt med ett okritiskt öga ses som sanning. Dermibag-Sten följer alltså 

diskursen i svensk media med att omtala kvinnan i hijab som invandrare, kulturellt 

annorlunda och förtryckt.  När media sedan grundar sina påståenden på forskare, höjs 

sanningsgraden ytterligare. När sanningen sedan accepteras av medborgare så legitimeras och 

etableras den som kunskap. Dermibag-Sten gör precis det här när hon, i sin artikel, hänvisar 

till etnologen Farahanis skriver i tidskriften Axess 2/2006.  

Så när mina informanter anammar den negativa bilden av hijab så etablerar de 

sanningsgraden.  

Här kan vi återkoppla till Jonsson. Alla människor har rätt att berätta om alla så länge man är 

medveten om att berättelsen är genomsyrad av egna värderingar. Dermibag-Sten har alltså full 

rätt att skriva om kvinnor i hijab så länge hon problematiserar sin egen roll och att kvinnorna i 

hijab besitter samma rättighet. Är det så? Inte en enda gång problematiserar Dermibag-Sten 

sin egen roll i artikeln precis som att det inte finns en enda kvinna i hijab som skriver för 

Dagens Nyheter. Alltså skrivs det om en grupp kvinnor som inte har möjlighet att vare sig 

bekräfta eller dementera uppgifterna. Med en postkolonial teori ser vi hur de etno- och 

eurocentristiska berättelserna ständigt upprepas och proklameras som sanning för världen. 

 

Tredjevärldenkvinnan 

Mohantys definition av feminism är att de politiska och ekonomiska effekterna i dagens 

samhälle drabbar kvinnor negativt och marginaliserar kvinnors ställning. Rasism, sexism, 

misogyni och heterosexism är alla en del i det förtyck mot kvinnor som finns i hela världen. 

Detta blir hennes grund i det genusperspektiv hon tillämpar. Mohanty riktar stark kritik mot 

de hegemoniska västerländska feminister som ser ”tredjevärldenkvinnor” som en homogen 

grupp och arbetar därefter.  

Den muslimska slöjan har i olika delar av världen olika betydelser, det leder till att 

slöjbärande kvinnor besitter olika erfarenheter (Mohanty, 2007: 13, 19). Vilket för mig in på 
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den föreställda kvinnan i hijab som jag ska ta upp i det här stycket. Med hjälp av Mohantys 

användning av det postkoloniala begreppet och hennes genusteori kommer jag förklara varför 

jag enbart valt att intervjua sekulära socialistfeminister och inte muslimska kvinnor i hijab. 

Mohanty skriver om förhållandet mellan den faktiska kvinnan och den föreställda kvinnan 

(Mohanty, 2007: 35).  

Den faktiska kvinnan har sin egen historia och hennes personliga erfarenheter väger in i de 

subjektiva val hon gör. De faktiska erfarenheterna hon har kan säga något om kvinnor i just 

det samhället, men hennes erfarenheter kan också vara det som skiljer henne från de andra. 

Den faktiska kvinnan (och mannen) bär alltid på en unik historia. Exempelvis kan 

erfarenheter från medelklasskvinnor i Riyadh ge en bild av deras verklighet som just kvinna. 

Men deras verklighet är långt ifrån de underklasskvinnor som lever i Dhahran eller de 

överklasskvinnor som lever i Mecka. En av dessa grupper kan inte själv representera alla 

kvinnor i det konservativa och starkt patriarkala Saudiarabien. Har man ett kritiskt 

intersektionellt förhållningsätt kan de tre ovannämnda grupperna tillsammans bilda en 

ungefärlig bild av kvinnans situation i Saudiarabien. Men dessa tre kvinnogrupper i 

Saudiarabien kan aldrig rättvist representera ”kvinnan från Mellanöstern”. Samma gäller för 

”feminister”, en grupp feminister kan inte representera hela feminismen.  

Mohanty skriver att den av feminister ideologiskt och kulturellt sammansatta 

”tredjevärldenkvinnan” blir den föreställda kvinnan. Hon blir den andra kvinnan som inte 

räknas till vi. Mohanty skriver vidare att bilden av den föreställda kvinnan är ihopsatt av 

exempelvis media, vetenskap eller subjektiva erfarenheter och när dessa föreställningar får 

tala för ”tredjevärldenkvinnan” så blir den generaliseringen en kolonialisering som gör 

”tredjevärldenkvinnan” till en homogen och enhetlig grupp (Mohanty, 2007: 33-38). Här 

väljer jag att översätta Mohantys ”tredjevärldenkvinna” till den muslimska kvinnan och se 

henne som den föreställda kvinnan.  

Sammanfattningsvis så finns bara den föreställda kvinnan hos mina informanter och kan alltså 

inte komma att intervjuvas. Det jag, i min studie, intresserar mig för är vilken typ av social 

kategorisering som informanterna placerar den föreställda kvinnan i hijab i, hur den diskursen 

ser ut och yttrar sig.  
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Föreställningen om kvinnan i hijab 

Informanternas berättelser centreras kring socialismen och kampen för att kvinnor ska ha 

samma rättigheter som män. Orättvisorna ligger i strukturerna och i klassamhället. Detta är en 

röd tråd som går genom hela intervjun för alla fram till att vi börjar tala om kvinnan i hijab. 

Då slutar alla informanter utom Maria och Karin att tala om klass, strukturer och ekonomi och 

det är också då som den postkoloniala diskursen blir som tydligast.  

Vem är kvinnan i hijab för informanterna och vilken social kategorisering sätts hon i? Jag 

frågade Anita vad hon tänkte om att vara kvinna och muslim. Anita talar om en kvinna som 

visserligen får jobba men som har en man som vill att hon ska komma hem efteråt. Hon talar 

om en kvinna som inte har frihet att vara ute hur länge hon vill och som ständigt måste ta 

hand om sina barn. Om det händer något dåligt i familjen är det kvinnan som kommer få 

skulden. Dessutom gömmer sig kvinnan bakom sin tro för att det är för jobbigt att ifrågasätta. 

…muslimska kvinnor gör det här för att tron är viktigast och då ifrågasätter de det inte. Gör man det 

[ifrågasätter] så det blir skitjobbigt att ”sitta där innanför och boxas”. Det står att ”du ska inte visa, du ska skyla 

för det här och de här och om du inte gör det är du inte rättmätigt”. Det är jättekomplicerat, det är precis den 

här grejen att man som icke troende och som västlänning känner att man sätter sig över och vet mera. Och det 

är ju inte behagligt men samtidigt så kan man inte titta bort från den utvecklingen som har skett [i väst], de 

flesta länderna [i Mellanöstern] har inte haft samma ekonomiska utvecklingen som vi. Anita 

Anita gör en jämförelse med henne som västerlänning och på det sättet etiketterar hon 

kvinnan som icke-västerländsk. Dessutom menar hon att Väst till skillnad från Mellanöstern 

har utvecklats vilket stärker bilden av Europa som civilisationsen vagga. Den bild Anita målar 

upp av kvinnan i hijab är verkligen inget eftersträvansvärt. Det är en mycket förtryckt kvinna 

som inte verkar ha åsikter utan mer eller mindre står under sin man. Dessutom är hon inte 

svensk vilket minskar hennes sociala status ytterligare. Anitas berättelse om den föreställda 

kvinnan i hijab blir en direkt motspegel av Anita själv som icke normbrytande och fri 

västerlänning. Här ser man hur vi ständigt påverkas av den mediala diskursen och att Anita 

talar helt efter den. Diskursen både objektifierar och hierarkiserar kvinnor. Mohanty menar att 

bilden av att vissa länder anses vara outvecklade tyder på en jämförelse där Västvärlden står 

som måttstock för det rätta. De kvinnor som kommer från dessa, så kallade, outvecklade 

länder anses då bära på kulturella värderingar som är precis lika outvecklade. Den största 

utmaningen som västerlänska feminister har är att upptäcka och sedan avveckla vårt sätt att 

objektifiera, kolonialisera och understödja hegemoniska styrningsprocesser som bara sänker 

kvinnors status ännu mer (Mohanty, 2007: 53-55, 146). 
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Det etnocentristiska perspektivet 

Vad händer då när det etnocentriska perspektivet grundar sig i det eurocentriska perspektivet 

och berättelserna handlar om kvinnor som definieras som icke-vita? Här är det är viktigt att se 

det intersektionella perspektivet. Mohanty har granskat den västerlänska diskursen kring 

tredjevärldenkvinnan och studierna har visat att tredjevärldenkvinnan i en högre utsträckning 

ses som ett offer för manligt våld än vad den västerlänska kvinnan gör. Kommer kvinnan 

dessutom från ett arabiskt land så är hon beskriven som ett offer inte bara för misogyni utan 

också för konservativa familjesystem.  

Motsatsparet till den sociala kategoriseringen som tredjevärldenkvinnan ingår i blir den 

västerlänska kvinnan. Hon ses som utbildad, fri och självständig i motsats till 

tredjevärldenkvinnan som uppfattas som outbildad och ett offer. Många västerländska 

genusförfattare skriver om arabiska kvinnor som en enhetlig grupp från traditionella 

stamsamhällen. I den beskrivningen ser man tydligt hur den postkoloniala diskursen lyser 

igenom. Edward Said menar att så länge Västvärlden har haft ett behov av att tala eller skriva 

om araberna så har de benämnts som en heterogen massa i den annorlunda och ociviliserade 

Orienten, kontrasterat mot Europa, civilisationens vagga. (Mohanty, 2007:38-40, Said 

2000:64-69, 426-440)  

 

Sammanfattning av kapitel 3 

Det går inte att ge en enhetligt förklaring till varför kvinnor bär hijab eftersom det ofta är ett 

individuell val påverkat av den kontext kvinnan verkar i. Den mediala bilden av hijab är en av 

de beståndsdelar som påverkar diskursen. Media har en central roll och påverkar samhället i 

stort. Den föreställda kvinnan i hijab är just en föreställning och ser olika ut för 

informanterna, hon kan inte intervjuvas eftersom hon bara finns för informanten.  
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Kapitel 4 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp vikten av att se de intersektionella bitarna när vi talar 

om de andra. Hur litteraturprofessorn Edward Saids bok Orientalismen kom att påverka och 

påvisa Västvärldens postkoloniala syn på Orienten. Hur socialt konstruerade normer får 

informanterna att kategorisera den föreställda kvinnan i hijab som främmande och olik. Jag 

tar också upp skillnaden mellan att styras och att påverkas av en diskurs och att diskursen 

ibland avsaknad av koherens öppnar upp för förändring.  

 

En diskurs förändering  

Diskurser förändras i och med samhället. I efterhand kan man se att vissa händelser har 

påverkat mer, terrorattacken mot World Trade Center är en sådan händelse rörande diskursen 

om den föreställa kvinnan i hijab. Även Saids bok Orientalismen. Vi måste både se 

diskursens historia och hur diskursen förändras för att förstå den.  

 

Den västerländska feminismen och hijab 

Den postkoloniala teorin problematiserar reproduceringen av det västerländska som det 

”rätta”. I Sverige framställs normen av kvinnan som heterosexuell, jämställd och sekulär. Det 

här gör att en slöjbärande muslimsk kvinna kan ses som normbrytande och på så sätt inte 

lever upp till bilden av den ”rätta kvinnan”.   

Idéhistorikern Pia Laskar har skrivit förordet till Mohantys bok Feminism utan gränser där 

hon för detta resonemang vidare och sammankopplar det med den postkoloniala teorin. 

Laskar skriver att den postkoloniala teorin i sig inte problematiserar kön. Hon tar upp 

begreppet dubbel kolonialisering som syftar till att den koloniala historien centreras kring 

manliga frihetskämpar, nybyggare och upptäcksresande. Kvinnorna i den koloniala historien 

ses som passiva och finns med enbart i periferin. Dessutom måste man se till hur de 

europeiska könsmaktsordningarna infördes i kolonisamhällena men sedan inte raserades i och 

med avkolonialiseringen. 
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Den intersektionella termen är en viktig del i Mohantys studier. Hon visar hur de koloniala 

verkningarna inte enbart var rasistiska utan också att forskare såg kvinnorna i kolonierna som 

en homogen grupp, oavsett vart i världen de kom ifrån. Mohanty menar då att den 

feministiska rörelsen inte har problematiserat ras och etnicitet utan utgått från den vita 

västerlänska kvinnan och det västerländska kvinnoförtycket. Laskar skriver att förtrycket mot 

kvinnor ser olika ut i olika delar av världen, det går inte att tala om ett kvinnoförtryck. De 

intersektionella faktorerna så som klass, etnicitet och kön skär ständigt in i varandra och vita 

kvinnor har, på grund av koloniala förhållanden, förtryckt svarta kvinnor.  

Laskar skriver också att Mohantys forskning kan upplevas som eklektisk, men det påvisar 

bara än mer att hennes studier sammanfogar den postkoloniala teorin med ett genusperspektiv 

för att bredda den intersektionella infallsvinkeln. Många renodlade postkolonialteoretiker och 

genusteoretiker saknar den infallsvinkeln (Mohanty, 2007: 9-13).  Edward Said skriver i sin 

bok Orientalismen om kolonialherren Flauberts möte med en egyptisk kvinna. I Flauberts 

egen återberättelse uttryckte kvinnan aldrig några åsikter, visade inga känslor och talade 

väldigt lite. Han talade för henne och på så sätt representerade han henne. Eftersom Flauberts 

var vit, välbärgad, utlänning och man, stod han över henne. Här binds Laskars uttryck dubbel 

kolonialisering med Saids diskurs om Orientalismen och Loombas postkolonialism. (Said: 

2000:69, Mohanty 2007:10) 

Under bearbetningen av mitt material har jag sett att mina informanter har svårt att se hur 

deras bild av jämställdhet och frihet går ihop med deras föreställning om kvinnan i hijab. 

Informanterna har placerat kvinnan i en kategori där hon inte är född och uppvuxen i Sverige 

utan kommer från ett främmande land med en främmande kultur.  

Said tillämpade Foucaults diskursbegrepp när han valde att skildra Västs syn på Orienten. 

Said menar att diskursen om Orienten bygger på föreställningen om människor i Orienten som 

exotiska, annorlunda och vilda. Den diskursen genomsyrar vår inställning och vårt tänkande 

till det vi kallar Orienten. Said poängterar att det är föreställningen om Orienten som är det 

intressanta. Precis som att det är föreställningen om kvinnan i hijab som är det intressanta 

eftersom det är genom den jag se diskursen. Det är alltså när vi uppmärksammar och 

synliggör diskursen som vi kan utkristallisera dess postkoloniala tendenser. Det är också då vi 

kan förändra, någonstans är det den förändringen jag blygsamt hoppas på med detta arbete.  

Said skriver att Orienten och Väst bygger på ett maktförhållande som visar på en komplicerad 

hegemoni. Här visas Foucaults växelspel av makt i den ojämna relationen mellan Orienten 
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och Väst. Det Said poängterar här är att det inte är makten i sig som är det intressanta utan 

utövandet. På samma sätt som det intressanta inte är den faktiska kvinnan i hijab utan 

föreställningen och diskursen kring henne (2000: 70-72, Foucault 2002: 92-102 )  

Said menar också att diskursen kring Orienten är väl understödd av olika västerländska 

socioekonomiska och politiska intuitioner. Det har satsats massor av pengar på forskning, 

resor och böcker som bekräftar föreställningen om Orienten. Att underskatta den här typen av 

diskurs är att blunda för både historien och nutiden. Sociologen Antonio Gramsci benämner 

något som han kallar kulturell hegemoni som han förklarar med att vissa kulturella idéer får 

övertag. Idéerna om orientalismens kultur innehåller europeisk överlägsenhet, rasism, och 

imperialism. I första hand möter vi orienten som europé och i andra hand som individ. (Said, 

2000:69-7)  

Informanterna bemöter den föreställda kvinnan i hijab som västerlänningar i första hand, där 

element som kultur och språk centreras för dem. I andra hand är det deras individuella möte 

med en annan kvinna.  

Jag måste hålla i mig när jag på tunnelbanan i Sverige ser en kvinna med sjal och jag måste liksom tänka ett par 

varv till för att omfatta den här ideologin som den här kvinnan har, jag vet vad den människan… den människan 

tänker inte som jag helt enkelt. Marianne  

Den sociala kategoriseringen som Marianne sätter den föreställda kvinnan i hijab i gör 

kvinnan till främmande. Här är också Marianne medveten om att hon kategoriserar kvinnan 

som ett ”dem” i jämförelse med ”vi”. Hur kommer det sig att det räcker med en hijab för att 

Marianne ska kategorisera kvinnan som så olik henne själv? 

Foucaults berömda uttryck själen är kroppens fängelse är relevant i det här fallet. Foucault 

talade om essens, och diskurs. Det faktiska klädesplagget hijab med dess botten i religionen 

islam blir essensen och debatten, konstruktionen och de förutfattade meningarna kring hijab i 

Sverige blir diskursen. Vi måste se diskursen kring hijab för att kunna se det faktiska plagget. 

Med andra ord måste vi förstå vad det innebär att vara kvinna med hijab, hur man blir bemött, 

vilka socialt konstruerade normer som ligger till grund och vilka förväntningar som finns. 

Nej men jag tänker att utifrån den erfarenheten jag har, har [muslimska] män tillgång till allt i samhället och 

kvinnor har tillgång till sin familj […]Det finns inget utrymme för kvinnor att sitta ute på stan’ och fika i all 

oändlighet och att män kan vara hemma. Jag upplever att kvinnor mycket, mycket mer är begränsade, du har 

ansvar för barnen och det är ditt ansvar, om barnen inte fungerar då avspeglas det bara på dig som mamma… 

Anita 
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Genom att studera diskursen får vi reda på mer om Marianne och Anita än om kvinnan i hijab. 

Men i diskursen kring hijab finns det också en produktiv makt. Informanterna har en högre 

social status i det svenska samhället än vad den föreställda kvinnan i hijab har och på så sätt 

är det de som kan företräda diskursen. Makten som hon besitter påvisas genom att det är 

Marianne som måste ”tänka ett varv till”, det är kvinnan i hijab som sticker ut och bryter mot 

normen. Anita talar för kvinnan i hijab, hon berättar för henne att hon är förtyckt och 

begränsad. Båda informanterna besitter makten att producera fördomar, men kvinnan i hijab 

är den som kan producera kunskap. Det är hennes motstånd som kan påvisa att kvinnorna har 

fel, kvinnan kan förkasta deras fördomar genom att göra sig till en individ.  

För att återgå till Foucaults citat ”själen är kroppen fängelse” så blir själen diskursen om hijab 

och kroppen blir det faktiska religiösa plagget. Vi måste förstå diskursen för att kunna 

diskutera det faktiska plagget.  

Både Marianne och Anita menar att ett öppet möte med den förstesällda kvinnan i hijab skulle 

både vara intressant och kunna utvecklas till ett spännande samtal. Det här visar på skillnaden 

mellan att vara styrd och påverkad. Marianne och Anita är påverkade av den postkoloniala 

diskursen men de är inte styrda av den. Medvetenhet om att möten mellan människor 

förändrar finns hos alla informanter och på så vis kommer den postkoloniala diskursen att 

fortsätta att vara en föränderlig process.  

 

Den komplexa synen på hijab 

Hur kommer det sig att Maria och Karin var så mycket vänligare inställd till hijab än de andra 

informanterna? På frågan ”hur skulle du reagera om din dotter började bära hijab” svarade 

Maria  

Hon får göra det om hon vill. Om min dotter träffade någon man som var, Markus tillexempel [syftar på hennes 

dotters fästman] muslim så skulle jag tycka att det var jättebra om hon ville vara muslim. Man kan inte ta saker 

ur sin kontext, förstår du. Jag har ju sett tjejer som har hijab och den hindrar ju inte som burqan. Burqa hindrar 

ju rent fysiskt, som exempelvis när man ska som idrotta… med hijab man kan ju gör det mesta. Jag tycker att, 

nej det skulle jag inte ha något emot. Maria 

Och Karin svarar:  

Jag skulle bli jätteförvånad och nog bara säga VA först? [skrattar]Men varsågod… Men jag kom ihåg när Lina 

[yngsta dotter] frågade mig en gång när hon gick i femma ”mamma vad skulle du säga om jag kom hem med en 



36 

 

tjej?”. Ja visst, sa jag, det är bara att göra. Det är lite samma med slöjan. […]Jag är nog väldigt likgiltig kring 

slöja, och det är inget som reagerar eller retar upp mig. Karin 

Svaren skiljer sig markant mot Anita  

 Ja… för mig är det ofattbart, men för mig rent så här logiskt… nej det är HELT ofattbart[…]jag tycker att det är 

sorgligt att vi fortfarande lever i en värld där människor gömmer sig… Anita 

Och när jag frågade Cecilia om synen på hijab svarade hon 

Det är negativt, med unga kvinnor ja äldre med, som på grund av religiöst grupptryck och etnisk tillhörighet 

mer eller mindre är tvingade till att ha slöja. Och att inte ha slöja, ja för dem innebär det att bryta med familjen, 

i värsta fall. Det är negativt. Det är det. Det är inget man väljer av egen fri vilja Cecilia 

Att vara sekulär var en norm under informanternas ungdomstid och präglade hela socialismen 

i stort. Att den föreställda kvinnan i hijab är religiös bidrar till att informanterna placerar 

henne i den sociala kategorin som baseras på den postkoloniala diskursen. Hon är annorlunda 

eftersom hon är troende.  

 

Händelser som förändrar 

En diskurs är en föränderlig process, vilket jag kommer gå ännu mer in på lite senare i 

stycket. En av de händelser som har förändrat diskursen kring den föreställda kvinnan i hijab 

är efter terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september. Västvärldens 

agerandet efter attacken väckte nytt liv i den stereotypa bilden av ”den förtrycka kvinnan från 

Orienten”. För Mellanöstern och islam var på tapeten, kriget i Afghanistan trappades upp och 

ett nytt krig med Irak inleddes av Väst. Bilder på kvinnor i burqa gjorde att kvinnoförtrycket 

fick ett ansikte och många gjorde likhetstecken med islam.  

När Gudrun Schyman ett år efter terrorattacken uttalade sig i det av media benämnt som 

”talibantalet” ser man hur diskursen hade förändrats. Hennes uttalande om att kvinnoförtryck 

både förekomer i Afghanistan och i Sverige blev för många helt ofattbart. 

Jag har gillat Gudrun Schyman tidigare men att jämföra Sverige med Afghanistan är helt vansinnigt!!! Att 

svenska kvinnor skulle vara lika förtryckta som kvinnor i burqa är ju galet, ja de skulle väl var de kvinnor i burqa 

i Rinkeby då. Kristina_ 49 (flashback.org)  
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Här visas vilken ensidig bild av kvinnor i Afghanistan som produceras och hur långt ifrån 

dessa kvinnor skulle vara från Västvärlden. En annan händelse som förändrat diskursen är att 

Sverigedemokraterna blev invalda i Sveriges Riksdag 2010 och driver öppen islamkritisk linje 

där de muslimska kvinnorna inte sällan får stå i fokus 

Sveriges moskéer står för en kvinnofientlig och bokstavstroende tolkning av Koranen. SD:s kulturpolitiske 

talesperson, Mattias Karlsson, menar att regeringen haft en alltför naiv syn på utbredningen av de 

fundamentalistiska strömningarna inom islam i Sverige. (sverigedemokraterna.se)  

Foucault skriver om de strukturer i en diskurs som kan tränga sig på, strukturer som personen 

själv vare sig har valt eller kanske inte ens är medveten om. Det kan påverka genom reklam, 

språkbruk, media och politik. Förändringen i diskursen kan både röra sig om privata 

upplevelser och mer kollektiva, som ett skapande av en norm i samhället. En sådan norm kan 

bygga på bland annat en kulturs traditioner och fantasivärld. (Foucault, 2002: 189-190).  

Här skulle Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen vara ett sådant exempel. Deras retorik 

bygger på ett slags ”det var bättre förr” och jämför nutida Sverige med det svenska 

folkhemmet. Här skulle man kunna tolka det gamla folkhemmet som det Foucault nämner 

som en ”kulturs tradition” och ”folkhemmet i modern tappning” som Sverigedemokraterna 

eftersträvar som Foucaults ”fantasivärld”. Så det Sverigedemokraterna har gjort är att ändra 

diskursen så att invandring och religiösa yttringar benämns som ett problem. 

 

Diskursens inkonsekvens ger utrymme för förändring. 

För informanterna är Gudrun Schyman en feminist som de respekterar (även om de inte håller 

med om allt hon säger och gör som politiker) och de anser att det är helt otänkbart att rösta på 

ett parti som Sverigedemokraterna. Ändå finns det många inkonsekventa moment hos 

informanterna. Anita, Cecilia och Marianne slutar att tala om strukturer när det kommer till 

hijab, då talar de mer på ett privat plan. När jag frågar Cecilia om vad nästa stora utmaning är 

för feminismen och socialismen svarar hon: 

Ja alltså, samhälleligt så är det ju, vad ska man säga… det är ju hela utförsäljningen av Sverige. De här 

pengaförflyttningarna.  Ekonomin måste fördelas bättre och bättre löner. Man måste jobba för ”lika lön för 

samma arbete”, efter det kan man börja snacka.  Och sen alla människors lika värde förstås. Så är det ju inte 
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idag, hamnar man i klammer med rättvisan och bor i exempelvis Rinkeby så har man inte alls samma möjlighet 

som om man bor i Djursholm, det bara är så! Det är väldigt mycket plånboken som styr. Cecilia 

Och när jag sedan ställer frågan hur hon känner inför plagget hijab svarar hon: 

Om jag har förstått det rätt att hon är giftasvuxen [när hon börjar använda hijab]. Man är ju knappas kvinna när 

man är åtta år, men det ser jag om jag åker till Veddesta och handlar på Willys […] där är det är väldigt många 

muslimska familjer från Rinkeby, Akalla, Husby, Tensta. Ja, från hela det området, jag reagerar. Hur ska jag 

säga? Jag blir illa berörd av att se dessa små pluttflickor som kanske är sju åtta år som går täckta, har sitt hår 

täckt. Hur tänkte ni nu? Är ni beredda att gifta bort er dotter, hur resonerar ni…. ? Cecilia  

Istället för att här ta upp strukturer om religion, ekonomisk status och klass är det plagget som 

Cecilia reagerar på. Cecilia ser plagget som normbrytande vilket gör att hon upplever bärarna 

som främmande. Cecilia ser flickorna på Willys men kategoriserar dem efter den 

postkoloniala diskursen.  

Hur kan man då tolka de inkonsekventa åsikterna som hijab framkallar hos informanterna? 

I teoriavsnittet skrev jag om hur Foucaults diskursbegrepp inte till fullo hade koherens. Hur 

varje beståndsdel i en diskurs bildar diskursens helhet. Jag har studerat dessa beståndsdelar i 

diskursen kring den föreställda kvinnan i hijab och jag har hittat beståndsdelar som 1) den 

postkoloniala synen på Europa som civilisationens vagga 2) den sociala kategoriseringen av 

tredjevärldenkvinnan som förtryckt 3) den vita kvinnans börda om att informera 

tredjevärldenkvinnan om hur riktig feminism går till. Detta går väldigt bra ihop med att Anita, 

Cecilia och Marianne svarar ”nej” på frågan om man kan vara feminist och bära hijab.  

Men sen har vi de beståndsdelar i diskursen som inte går lika bra ihop, de kugghjul som gör 

att det stora hjulet gnisslar. Det är att 1) på frågan om alla kan vara feminist svarar 

informanterna ”ja” 2) Alla informanterna menar att det viktigaste är att alla kvinnor har rätt 

att får verka fria från patriarkala strukturer och förtryck. 3) Alla kvinnor har rätt att bli 

betraktade som människor och inte dömas efter stereotypa och nedsättande kategoriseringar 

och alla kvinnor har rätt att själv tala för sig och bestämma över sina liv.  

Allt det här är delar som formar diskursen kring den föreställda kvinnan i hijab. En diskurs är, 

precis som en kultur, alltid i en process och bör aldrig ses som statisk. Det är i utrymmena 

mellan beståndsdelarna som motstånd bildas och diskursen förändras och byter riktning. 

(Foucault, 2002:189-190).  
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En annan viktig faktor som förändrar Maria och Karins inställning är deras vardagliga kontakt 

med muslimska kvinnor. Karin har muslimska vänner som hon umgås med och även om 

ingen av dem bär hijab ser hon inte elementet som främmande. På Marias jobb har hon både 

arbetskamrater och en chef som är muslim och där diskuteras religion. Här skapas den 

gemenskap som många upplevde med chilenare under 1980-talet. Man kommer närmare, talar 

och förstår. Jonsson skriver att förutfattade åsikter fallerar som lättast när det man förut 

betraktade som en ansiktslös massa får ett ansikte. Med andra ord, att lära känna de man förut 

betraktat som annorlunda. (Jonsson, 2005:218-219) På avstånd blir allt betydligt mer 

främmande.  

Marianne, Cecilia och Anita var mer politiskt aktiva i sin ungdom. Det här till skillnad från 

Maria och Karin.  Maria upplever sig mer aktiva inom socialismen och att hon har ett 

tydligare mål nu än i sin ungdomstid. Karin har ett större intresse för politik nu, dock kräver 

fortfarande hennes yrke att hon är det på avstånd. Jag upplever att Maria konsekvent talar om 

strukturer, ekonomi och klassamhälle, även när hon talar om islam. Eller som Maria säger  

Man måste ju lära sig att acceptera människor som de är Maria 

I det här fallet handlar det inte om att ta av den föreställda kvinnans hijab utan att faktiskt 

våga lära känna henne så att hon inte längre är en föreställning.  

 

Sammanfattning av kapitel 4 

De intersektionella bitarna bidrar till att vi får fler infallsvinklar. Det gör att informanternas 

kategorisering av den föreställda kvinnan i hijab bygger på de socialt konstruerade normerna. 

Det leder i sin tur att den västerländska feministen och den föreställda kvinnan i hijab skapas 

som ett motsatspar. Att informanterna är öppna visar på hur de påverkas av diskursen men 

inte styrs av den. Informanternas inkonsekventa åsikter om den föreställda kvinnan i hijab gör 

att utrymme lämnas för en förändring.  
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Kapitel 5 

Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilka normsystem och sociala kategoriseringar 

som finns hos västerländska socialistfeminister. Analysen kommer att fokusera kring 

föreställningen om kvinnor i hijab, detta för att urskilja normer, kategoriseringar och 

värderingar rörande socialistfeminism. Jag har undersökt om denna feminism kan beskrivas 

som västerländsk och påverkas av den postkoloniala diskursen. Jag har valt att djupintervjua 

fem socialistfeminister för att se vilka sociala kategoriseringar de använder sig av. Dessa fem 

intervjuer är mitt empiriska material och grunden för studien, jag tolkar intervjuerna i 

berättande form med bas hos litteraturvetaren Jonsson(2005).   

Jag har använt mig av postkolonial diskurs i studien. Den reflexiva delen har varit en stor del i 

mitt arbete där jag funderat kring min relation till informanterna, min påverkan av materialet 

samt den postkoloniala diskursen som jag också är en del av.   

Informanternas upplevde att de växte upp i ett samhälle som kunde och ville förändras. De 

feministiska värderingar så som, lika lön för lika arbete, rätten till utbildning, rätten sin kropp 

och rätten att fritt få yttra sig ligger även som bas för deras socialistiska värderingar. Det är 

också tydligt hur den postkoloniala diskursen även finns inom feminismen och hur mycket 

den faktiskt påverkar och därför inte får negligeras. 

En sak som har påverkat diskursen kring den föreställda kvinnan i hijab är media. De försöker 

att ge en enhetlig bild av varför kvinnor bär hijab och hur dessa kvinnor är. I den här studien 

visar jag på att det inte är möjligt. För informanterna är föreställda kvinnan i hijab är just en 

föreställning och hon kan därför inte komma att intervjuvas. Informanternas kategorisering av 

den föreställda kvinnan i hijab bygger på socialt konstruerade normerna. Det leder i sin tur att 

den västerlänska feministen och den föreställda kvinnan i hijab skapas som ett motsatspar. 

Däremot visar Informanternas öppenhet att de påverkas av diskursen men inte styrs. 

Informanternas inkonsekventa åsikter om den föreställda kvinnan i hijab gör att utrymme 

lämnas till en förändring.  

De sociala kategoriseringar som jag hittat går hand i hand med den postkoloniala diskursen 

som gör sig ständigt påmind. Vilket enbart stärker hur mycket vi styrs av den och vart våra 

normer kommer ifrån.  
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Det framgår tydligt att normer för den föreställda kvinnan i hijab är icke-svensk och 

främmande. För Anita, Cecilia och Marianne blir den föreställda kvinnan i hijab ett totalt 

motsatspar jämte dem själva. Hon blir placerad i en kontext där hon inte kan föra sin egen 

talan eller bestämma över sitt liv. I och med det kan hon heller inte vara feminist eftersom 

feminism grundar sig på självständighet och frihet. Maria och Karin inte gör en social 

kategorisering av den föreställda kvinnan i hijab så kan hon vara feminist, eftersom hon kan 

vara vem som helst. 

De viktiga beståndsdelarna som ger utrymme i diskursen till förändring finns också där, som 

när Cecilia upprepar att ”alla människors lika värde måste komma först”. Trots den 

postkoloniala diskursen så är informanternas socialistiska och feministiska åsikter orubbliga. 

Det komplicerade blir att tillämpa dem även när diskursen drar åt ett annat håll. Här ser vi 

också hur svårt det är för ett okritiskt öga att se de förändringar som sker i Sverige gällande 

synen på ”de andra”. Vi måste verkligen veta hur vi ska titta för att se influenserna. 

Den postkoloniala diskursen hos socialistfeminister syns inte om man inte kontrasterar den 

mot vad de anser vara deras motpol, - den föreställda kvinnan i hijab. Och det är först när vi 

gjort det som vi kan se att det inte var socialistfeministernas motpol utan bara den 

postkoloniala diskursen som antydde det. 

Kanske kan den här studien vara ett litet kugghjul som tillsammans med andra får det stora 

hjulet att ändra riktning. Det skulle göra att nästa gång vi möter den förställda kvinnan i hijab 

är hon faktiskt verklig och helt annorlunda. 

 

Avslutningsvis och fortsatta studier. 

Det varit ett otroligt intressant ämne som jag hade kunnat skriva mer om. Förslag på fortsatta 

studier skulle kunna vara att studera synen på Islam men använda sig av flera plattformar, 

exempelvis skola eller omsorg. Eller att göra en studie på ”resan för hijab i Sverige under 

1900-talet och vilka mottagning den fått”. Eller att fördjupa sig i det intressanta komplexitet 

gällande informanternas stora intresse för Sydamerika under ungdomen. En jämförande studie 

mellan intresset att hjälpa till då och idag. Ser det annorlunda ut och i så fall varför? Det är 

bara några exempel på vad man kan fortsätta med. Jag tycker att det är ett viktigt ämne att 

studera! 



42 

 

Källor: 

Otryckt material: 

Intervjuer mellan 60-81 minuter, inspelade och sedan transkriberade  

Anita, 2012-11-19. 62 minuter,  

Maria, 2012-12-03, 57 minuter  

Cecilia, 2012-12-04 81 minuter 

Karin, 2012-12-13 73 minuter 

Marianne, 2012-12-22 79 minuter 

 

Elektroniska källor: 

postkolonialism. http://www.ne.se/postkolonialism, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-01-13.  

http://www.dn.se/ledare/signerat/slojan-som-hinder 

Bilder: 

Bilden på framsidan är från Rahel Aima, bilden har dock ett osäkert ursprung men kan vara från 

konstnären/konstnärerna av ”Princess Hijab”.  

 

Tryckta källor: 

Ang, Ien & de los Reyes, Paulina (2012). Postkolonial feminism, 2. Stockholm: Tankekraft 

De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) (2006). Maktens (o)lika förklädnader: 

kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. [Ny utg.] 

Stockholm: Atlas 

Farahani, Fataneh (2007). Diasporic narratives of sexuality: identity formation among Iranian-

Swedish women. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007 

Foucault, Michel (2002). Vetandets arkeologi. [Ny utg.] Lund: Arkiv 

Gemzöe, Lena (2002). Feminism. Stockholm: Bilda 

Jonsson, Stefan (2005). Världen i vitögat: tre essäer om västerländsk kultur. Stockholm: Norstedt 

Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) (2011). Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Koranens budskap: med kommentarer och noter. (2002). Stockholm: Proprius 

Lindqvist, Beatriz (1991). Drömmar och vardag i exil: om chilenska flyktingars kulturella strategier. 

Diss. Lund : Univ. 

http://www.dn.se/ledare/signerat/slojan-som-hinder


43 

 

Loomba, Ania (2006). Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: 

Tankekraft 

Mohanty, Chandra Talpade (2007). Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad 

solidaritet. Hägersten: Tankekraft 

Said, Edward W. (2000). Orientalism. [Ny utg.] Stockholm: Ordfront 

 

 

 

 

 

 

 

 


