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ABSTRACT  
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rätt att välja eller välja bort niqab. 
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Handledare Maria Dahlin 

 

Datum 2013-05-22 

 

Sammanfattning:   Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur 

omfattande lyssnandet är i en debatt i svensk media, när vi 

debatterar en komplex fråga som exempelvis religionens plats i 

samhället. Jag har undersökt hur debattörer uttrycker sin position 

gentemot motståndarsidan, om det finns något samband mellan 

problemdefinition, lyssnande och problemlösning och om en hög 

grad av lyssnande initialt redan i problemdefinitionsfasen, ger fler 

möjliga lösningar än den som har en lägre grad av lyssnande. 

  Resultatet visar de artiklar som har en bred problemdefinition 

i högre drag också en bred problemlösning, än de artiklar som har 

en snäv problemdefinition samt att de har en övervägande 

agonistisk debattstrategi. Retoriken i dessa artiklar syftar främst till 

att vinna över motståndarna, även om det delvis finns ett genuint 

lyssnande och ett intresse av att föra frågan som debatteras vidare 

mot en ny möjlig lösning. Trots att motståndarnas argument främst 

används för att framföra författarnas egna argument, så uppfattas 

ändå författarnas intentioner som övervägande ärliga. Det finns 

mer rheterology än rhetrickery i dessa artiklar.  

  Artiklarna med snäv eller ganska snäv problemdefinition har 

också en snävare problemlösning och mer antagonistisk 

debattstrategi. Retoriken här artiklar syftar också till att vinna över 

motståndarna, även om det finns ett visst lyssnande. Men det går i 

mindre grad ut på att föra frågan som debatteras mot en ny möjlig 

lösning. Jag uppfattar dem som mer manipulerande. Det finns mer 

rhetrickery än rheterology i dessa artiklar. 

ABSTRACT  
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Titel: Listening aspects on the rhetoric in a public debate about womens 

right to choose to wear or nor to wear the veil. 

 

Author: Emrika Larsson 

 

Supervisor: Maria Dahlin 

 

Date: 2013-05-22 

 

Summary:   The purpose of this study has been to investigate the extent of 

listening in a debate in the Swedish media. If the debaters listen to 

each other in a complex issue such as religion's place in society 

and if a debater who has a high degree of listening initially already 

in problem definition phase, has more possible solutions than the 

one that has a lower level of listening. The results show that there 

is a listening in all the articles, but the articles that have a broader 

definition of the problem also have a broader problem solving, 

than the articles that have a more narrow definition of the problem. 

  The articles with a broader definition of the problem and a 

broader problem solving, have a predominantly agonistic debate 

strategy. Even if the debate rhetoric is primarily designed to win 

over the opponents, there is partly a genuine listening and an 

interest in finding new possible solutions. But despite that the 

opponents’ arguments are mainly used to present the authors own 

arguments, the authors’ intentions seems to be predominantly 

honest. There is more than rheterology than rhetrickery in these 

articles. 

  The articles with a more narrow definition of the problem, 

also has a narrower problem solving and a more antagonistic 

debate strategy. The rhetoric here also aims to win over the 

opponents. But although there is some listening even in these 

articles, the listening is not about bringing the issue under debate 

towards a new possible solution. I perceive this listening as more 

manipulative. There are more rhetrickery than rheterology in these 

articles. 
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2 Inledning 
I detta kapitel ger jag en bakgrund till uppsatsen. Bakgrunden sätter in uppsatsen och dess 

avgränsade analys i sitt samhälleliga sammanhang, och förklarar varför jag finner ämnet 

intressant och viktigt för retorikvetenskapen. 

Sverige är numera ett samhälle där kyrka och stat är separerade. Men att partnerskapet 

mellan stat och kyrka är upplösts, betyder inte att samhället och offentligheten tagit adjö av 

religionen. Tvärtom! Det pågår en livlig offentlig debatt om religionens plats i samhället och 

diskussion förs som aldrig förr om hur religionen får påverka samhällets olika offentliga rum 

och institutioner, och var och ens privatliv. Tack vare en ökad invandring till vårt avlånga 

land så har även andra religioner än kristendomen tagit plats i diskussionen, och kryddar 

debatten om religionens plats i samhället. Historiskt sett nya frågor om främst islams 

påverkan på vårt samhälle är något som numera också är uppe till debatt. Feministteologiska 

diskussioner som påverkar synen på kvinnans roll i religionen och samhället förs också, men 

det ses dock ofta som en separat debatt istället för en tvärvetenskaplig diskussion om hur 

halva mänskligheten vill, bör och kan förhålla sig till religion. Detta sätt att se på kvinnan och 

religionen gäller både när vi debatterar med ett historiskt perspektiv, med perspektivet 

mänskliga rättigheter och som maktfaktor både inom religiösa samfund och privata sfärer. 

Retoriken har spelat och spelar en stor roll för hur dessa offentliga diskussioner förs, deras 

påverkan på och påverkan av människor i deras omgivning. Det är ett brett område som inte 

kan hanteras inom ramen för en c-uppsats, men jag ska försöka avgränsa frågeställningen, 

genom att utgå från Habermas ideal för det offentliga samtalet, men i Landqvists och 

Hellspongs (2011) tappning. I introduktionen till temanummer Retorik och offentlighet i 

Rhetorica Scandinavica nr 59 (2011, s. 9-15) beskriver de Habermas utgångpunkt som ett 

ideal för det offentliga samtalet, att ”det ska vara rationellt och fritt från hinder och förtryck” 

(2011, s 10). Bara så kan vi räkna med att ’det bästa argumentet’ segrar i en 

åsiktsbrytning.”. Hellspong och Landqvist beskriver att den ”deliberativa processen” (2011, s. 

10) går ut på att man i en prövande granskning låter idéer och förslag ställas mot varandra. 

Det dialogiska är således, enligt Hellspong och Landqvist, en del av ”offentlighetens 

funktion” (2011, s. 10) likt en problemlösningsprocess på samhällsnivå. På så sätt lyfts skilda 

perspektiv fram och underlättar det kritiska tänkandet när vi ska ta ställning till olika 

argument i en viss fråga. Hellspong och Landqvist menar att ”besinning, klokhet och 

reflektion gäller som honnörsord för dialogen” (2011, s. 10), och att bemötandet deltagare 

emellan behöver speglas av hänsyn och respekt för att en dialog ska uppfattas som 

demokratiskt. Hur ser då dialogen och den offentliga debatten, där religionen är ett av flera 
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breda ämnen som debatteras, ut? En intressant fråga är om den speglas av just besinning, 

klokhet och reflektion. En annan är om deltagarna bemöts som jämlikar värda hänsyn och 

respekt, och om debatten fångar upp erfarenheter från olika håll så att man som läsare kritiskt 

kan överväga olika alternativ. Dessa frågor hjälper oss en bit på väg mot en avgränsning av 

frågan som jag ska hantera i denna uppsats. 

Inom retorikvetenskapen så är Loyd F. Bitzers teori (1999) om den retoriska situationen 

ett centralt begrepp, en utgångpunkt för kommunikation och en ögonöppnare för vad det är 

som någon egentligen vill med det hen säger. Det retoriska problemet är det som behöver 

åtgärdas med hjälp av kommunikationen, men för att åstadkomma detta så krävs att man 

definierar vem som är den retoriska publiken. Den retoriska publiken är de som på olika sätt 

berörs av problemet och därmed sannolikt kan förväntas agera och hjälpa mig att lösa 

problemet. För att kunna nå fram till mottagaren så måste jag ju fråga mig vem mottagaren är, 

hur mottagarens förförståelse ser ut och vilka värderingar som styr mottagarens syn på ämnet 

som debatteras. 

När det gäller den retoriska situationen och publiken i många av de debatter som förs om 

just religionens plats i samhället, så finns det en intressant paradox. Det handlar om balansen 

mellan å ena sidan religionsfrihet och å andra sidan frihet från religion. Det är en komplex och 

delikat fråga och man finner argument som hämtar sina belägg inom en mångfald av områden 

med olika vetenskapliga grunder som statsvetenskap, juridik, teologi, naturvetenskap, kultur, 

genusvetenskap, humanism, feminism, religion, kommunikation, mänskliga rättigheter etc. 

Har man här olika utgångpunkter, olika syn på problemdefinitionen, så blir det svårt att 

debattera.  De öron man talar till blir döva, de vill inte eller kan inte lösa det retoriska 

problemet – eftersom det för dem inte föreligger ett dylikt problem. 

När debatten handlar om frågor som berör människors innersta så uppfattar jag att 

diskussionerna ofta blir ofruktsamma, eftersom de som debatterar inte är lyhörda för 

varandras utgångpunkter och problemdefinitioner och således inte heller lyssnar på varandras 

förslag på lösningar och slutsatser. De som debatterar har sin syn på hur situationer och 

problem ser ut, vem som berör och varför. Debattörerna har också sin syn på hur värdering 

och livsåskådning ser ut för de berörda, och således också hur just dessa människor explicit 

berörs av problemet. Debattörernas syn förstärks genom de argument som förs fram, de 

etiketterar personer som de anses berörs med en viss identitet eller position i samhället. Eller 

så kanske debattörerna inte ens vänder sig till de som berörs. Ibland är publiken enbart en pjäs 

i ett spel, ett spel om makt och positioner i samhället, ett spel om vem som får yttra sig och 
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bestämma sanningar för alla andra. Och inte sällan så uppfattar jag att det, i debatter om 

religion, används både aggressiva och nedvärderande argument. 

I vissa fall är debattinläggen som en från omvärlden avskärmad monolog, där debattören 

inte verkar vara medveten om sin roll i det större sammanhanget. Debatten kan även vara en 

del av en pågående dialog, där debattören argumenterar utifrån en subjektiv ståndpunkt och 

förhåller sig aktivt och medvetet till andras inlägg i debatten. Ytterligare en variant är när 

debattörens avsikt är att spegla sitt debattinlägg som om det vore framfört av en observatör 

som försöker ge en objektiv bild av en verklighet. Debatt handlar därmed om passivt eller 

aktivt lyssnande på andra som har föregått mitt inlägg eller på andra som kommer att höra och 

läsa mitt inlägg. Eller så handlar det om ett avståndstagande från att lyssna på det andra har 

sagt, eller kommer att säga. Oavsett detta så finns det en lyssnaraspekt. Beroende på hur 

förhållningssättet till lyssnandet ser ut, så finns det olika ambitioner och syften. Att göra sin 

egen röst hörd, att göra andras röster hörda, att komma överens eller att få sin egen vilja fram. 

I andra, mer sällsynta fall, är syftet att debattera just för debattens skull, eftersom det är vägen 

som är det viktiga och inte målet. 

Så kanske det i många debatter inte heller är budskapet i sig som behöver anpassas eller 

justeras för att budskapet ska gå fram till publiken - utan snarare problemdefinitionen. Vi 

behöver ibland åtminstone ta oss en funderare på vad som är viktigast - att säga vad man själv 

tycker och tänker, eller att skapa ett klimat där man kan tycka olika. Ett klimat där man kan 

befrukta varandras syn, både när man definierar problemen och således också så småningom 

när man får fler möjliga lösningar att välja mellan.  Det är dessa ovan presenterade perspektiv 

på debatt och lyssnande som min uppsats ska behandla. 

3 Syfte och frågeställning 

I detta kapitel förklaras syftet med uppsatsen inom det område som uppsatsen begränsas till. 

Kapitel beskriver de explicita forskningsfrågor som uppsatsen avser att undersöka, samt hur 

uppsatsens syfte är avgränsat. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur omfattande lyssnandet är i en debatt i 

svensk media, om vi lyssnar på varandra när vi debatterar en komplex fråga som exempelvis 

religionens plats i samhället. Jag ska undersöka hur debattörerna uttrycker sin position 

gentemot motståndarsidan, och om det finns något samband mellan problemdefinition, 

lyssnande och problemlösning. Jag vill ta reda på om en debattör som har en hög grad av 
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lyssnande initialt redan i problemdefinitionsfasen, kan se fler möjliga lösningar än den som 

har en lägre grad av lyssnande. 

Ett debattämne som omfattar den komplexitet och som argumenterar utifrån flera av de 

parametrar som jag nämner i inledningen, handlar om huruvida vi ska lagstifta om att förbjuda 

chador, burka, niqab, slöja
1
 på allmän plats. Därför väljer jag att avgränsa forskningen i denna 

uppsats till debatten kring denna fråga. 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Finns det en koppling mellan en vid respektive snäv problemdefinition och en vid 

respektive snäv syn på problemlösning i artiklarna? 

 Hur uttrycker debattörerna sin position gentemot motståndarsidan? 

 Förekommer det ett genuint lyssnande i artiklarna, och i så fall hur tar det sig 

uttryck? 

3.1 Avgränsning 

Jag kommer inte att analysera sakfrågan om chadorens, burkans, niqabens eller slöjas vara 

eller icke vara i sig, utan hur diskussionen och debatten fungerar i förhållande till ett 

lyssnandeperspektiv. Jag kommer inte heller analysera några ställningstaganden med syfte att 

se debattörernas politiska perspektiv eller själv ta ställning i frågan om huruvida det är 

lämpligt med ett förbud mot chador, burka, niqab, slöja. Eftersom syftet inte är att analysera 

sakinnehållet i debatten om lagstiftning om chador, burka, niqab, slöja så anser jag inte att det 

är relevant att göra en heltäckande översikt för teorier och tidigare forskning kring ämnet 

chador, burka, niqab, slöja i sig. 

När det gäller mitt förhållningssätt till politiska teorier (se teoriavsnittet och Chantal 

Mouffes teorier om konsensus och disensus), så är det viktigt att förtydliga att jag inte avser ta 

ställning till eller analysera mitt ämne ur det övergripande politiska perspektiv som Mouffe 

framför, utan jag avgränsar mig enbart till att använda de teorier om dialogicitet som hennes 

politiska filosofi hanterar. Med utgångspunkt i att ett diskussionsklimat som fokuserar på 

”ond och god” skapar svårigheter att debattera med syftet att främja ett lyssnande, så är det 

intressant att se om författarna diskuterar utifrån en antagonistisk eller en agonistisk strategi. 

                                                 
1
 Eftersom artiklarna som ingår i det analyserade materialet använder olika benämningar för olika varianter av 

huvuddukar så har jag i min egen löptext valt att använda någon eller alla av de fyra mest använda varianterna. 

Jag vill dock reservera mig för att olika personer i artiklarna kan syfta på olika grad av huvud- och 

ansiktstäckande med de olika benämningarna. 
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Jag vill se om de använder motsatsförhållandet ”ond och god” snarare än politiska 

distinktioner, och försöka relatera det till sättet de definierar problem och lösningar på. 

När det gäller mitt förhållningssätt till analys av politiska ideologier (se metodavsnittet) så 

är syftet med min uppsats inte att göra en analys av politiska ideologier, utan att se hur idéer 

speglas i ett antal artiklar och om de sätt man definierar problem på hänger ihop med hur man 

definierar lösningar på problemen. 

4 Teori & Forskningsöversikt 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska utgångpunkter samt tidigare forskning i ämnet. 

Den tidigare forskning som gjorts på området, är också till stor del även de teoretiska 

utgångpunkterna jag har för uppsatsen. För att inte duplicera information så har jag valt att slå 

ihop forskningsöversikten med beskrivningen av de teoretiska utgångspunkterna. Vissa delar 

av teorierna syftar till att få fram ett resultat, medan andra är mer tänkta som underlag för 

kommande diskussion. 

De teorier som jag lutar mig mot i uppsatsen handlar om politiska ideologier och politik ur 

ett samhällsövergripande perspektiv, och de fungerar som stöd för att se hur artikelförfattarna 

uttrycker sin position gentemot motståndarsidan. Med hjälp av Chantal Mouffes teori om 

konsensus och disensus samt antagonistisk och agonistisk debattstil (2008) ska jag analysera 

och diskutera texternas inställning till motståndare i debatten. Med hjälp av Wayne C. Booths 

dialogiskt inriktade retorikteori (2008) så ska jag se hur inställningen till lyssnandet tar sig i 

uttryck i artiklarnas retorik. Nedan beskriver jag teorierna var för sig och deras relevans för 

uppsatsens syfte.  

Som jag tidigare nämnt är det primära syftet med min uppsats inte att ta ställning varken i 

sakfrågan om beslut att förbjuda chador, burka, niqab, slöja. Det är inte eller att analyserar 

partipolitik, politiska partier eller politik på en samhällsövergripande nivå. Det är istället att 

analysera lyssnandeaspekten i en av flera politiska frågor som diskuteras i media. Därför är 

det viktigt att klargöra att jag applicerar teorierna nedan på en specifik fråga, debatten om 

förbudet mot chador, burka, niqab, slöja istället för på en övergripande politisk 

samhällsdiskussion. Jag anser att man kan se varje diskussion om en politisk fråga som en 

spegling av hur samhället i stort fungerar just nu, en fingervisning om hur den övergripande 

politiska diskussionen förs. Jag plockar alltså russinen ur de kakor som teorierna erbjuder, och 

använder mig av teorierna med en mer avgränsande funktion än vad forskarna själva har gjort. 
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4.1 Motståndarmodeller 

Chantal Mouffe skriver i sin bok Om det politiska (2008) om hur politiken allt mer får en 

konsensusbetonad prägel. Men istället för att hylla konsensustänkandet inom dagens politik, 

så varnar Mouffe för riskerna med det starka fokus på samförstånd som hon anser föreligger 

mellan etablerade politiska partier idag. Hon ser en risk att bristen på konflikt mellan legitima 

politiska motståndare, skapar en öppning för främlingsfientliga rörelser att vinna mark i den 

politiska sfären. Ett sätt att minska den risken är enligt Mouffe att man istället för att fokusera 

på konsensusmodellen, utgår från att konflikter inom politiken är något positivt. På bokens 

baksida beskrivs det som att ”konflikter mellan legitima politiska motståndare utgör 

demokratins själva livsnerv”. 

En del av Mouffes teori handlar om antagonistisk respektive agonistisk strategi. En 

antagonistisk debattstil exkluderar, enligt Mouffe, andras perspektiv på det man diskuterar 

genom att man ser på motståndaren som en fiende istället för en legitim motståndare. Enligt 

Mouffe så blir resultatet av en ”antagonistisk vän/fiende-relation” att man betraktar 

motståndarens krav som illegitima (2008, s. 27). Kraven kan därför inte bemötas. En 

agonistisk debattstil kan vara ett alternativt sätt att se på konflikten, eller med Mouffes ord 

”en alternativ relation där parterna i konflikten, trots att de inser att det inte finns någon enda 

rationell lösning på deras motsättningar, inte desto mindre erkänner sina opponenter som 

legitima. De är ”motståndare”, inte fiender.” (2008, s. 27) 

Enligt Mouffe har debattmetoden att ”klandra andra” alltid varit ”ett kraftfullt och enkelt 

sätt att skaffa sig en upphöjd idé om ens eget moraliska värde” (2008, s. 76). Politiken kan, 

när den utageras i moralens register, inte anamma en agonistisk form utan den fastnar således 

i en antagonistisk syn på den retoriska situationen. När opponenterna definieras i moraliska 

snarare än politiska termer, alltså i termer av god och ond istället för exvis höger och vänster, 

så ”kan de endast uppfattas som ”fiender, inte som ’motståndare’.” (2008, s. 77). Mouffe 

anser att det inte går att debattera agonistiskt med en fiende, utan fienden måste utplånas. 

Eftersom ”fienden ofta anses bära på någon slags ’moralisk sjukdom’, bör man inte ens 

försöka hitta en förklaring till dennes uppkomst och framgångar” (2008, s. 77). 

Med utgångpunkt i att ett diskussionsklimat som fokuserar på ”ond och god” skapar 

svårigheter att debattera på ett sätt som främjar ett lyssnande, så är det intressant att se om 

artiklarnas författare debatterar utifrån en antagonistisk eller en agonistisk ståndpunkt. Jag vill 

se om de använder motsatsförhållandet ”ond och god” snarare än politiska distinktioner, och 

försöka relatera det till sättet de definierar problem och lösningar på. 
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4.2 Olika former av dialogisk retorik 

En annan författare som lyfter fram vikten av att legitimera argumenten hos den man 

debatterar med, och vars teori om lyssnande har många drag som är parallella med Mouffes 

tankar om agonistisk debattstil, är Wayne C. Booth och hans teorier om lyssnandets retorik 

(LR) (2008). I boken The Rhetoric of Rhetoric, The Quest for Effective Communication (2008) 

beskriver Booth två sidor av hur man kan se på retorik. Han menar att retorik innefattar ”hela 

intervallet av hur vi använder ’tecken’ för att kommunicera, effektivt eller slarvigt, etiskt eller 

omoraliskt” (2008, s. xi) (min översättning). Booth menar att i värsta fall så är retoriken ”our 

most harmful miseducator – except for violence” (2008, s. xi). Han skriver att i bästa fall så 

kan retoriken, när den lär oss att lyssna på andra, också lära oss att lyssna på oss själva och på 

så sätt klara av att argumentera på ett sätt som skapar ”en genuin dialog” (2008, s xi) (min 

översättning). Booth anser att detta hjälper oss att ”undvika våld” och ”bygga gemenskap” 

(2008, s. xi) (min översättning). Han använder begreppet rhetrickery (2008, s. 11) för att 

beskriva oärlig retorik och de kommunikationsmetoder som skapar missförstånd, och som 

används för att få det sämre att framstå som det bättre. Han använder begreppet rheterology 

(2008, s. 11) för att beskriva den högsta formen av listening rhetoric (LR), nämligen den 

systematiserade spaningen efter en gemensam utgångspunkt. Booth menar att när LR används 

på rätt sätt så leder det till att motståndarna inte bara finner bättre argument, utan också hittar 

en gemensam utgångspunkt och grund att stå på bakom konflikten. 

Mouffe och Booth använder helt olika termer, men de har mycket gemensamt. Bådas 

teorier handlar om att ett genuint lyssnande och erkännande av motståndarens argument är 

viktigt för att kunna uppnå en konstruktiv dialog. De skiljer sig åt i det att Mouffe ser en risk 

med ett alltför stort fokus på samförstånd och lyfter fram konflikten som något positivt och 

inte är emot att den politiska debatten befinner sig i ett disensusläge, medan Booths strävan 

mer tydligare handlar om att den reterologiska dialogen ska leda till att undvika onödiga 

konflikter (2008, s. 10) för att undvika samhällets förfall (s. xii). 

För att avslöja om debattörer använder sig av rhetrickery eller om det handlar om ett 

genuint lyssnande i form av rheterology i en debatt eller diskussion, så har Booth delar upp 

retoriken i vinnarretorik, förhandlingsretorik och lyssnarretorik (2008, s.43-50). Nedan följer 

en detaljerad beskrivning av de olika varianterna. 

4.2.1 Winning Rhetoric WR  

Det som grekerna kallade för eristik, intention att vinna en argumentation till varje pris, 

oavsett med ärliga eller manipulerande medel. Som i krig, är vinst avgörande oavsett vad som 
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måste offras. WR a – ärlighet: personens mål är att vinna för att hen vet att anledningen och 

övertygelsen är den rätta och motståndares är helt fel, metoder och argument kommer vara 

helt ärliga och uppriktiga. WR b – övertygelse: eftersom personens anledning är berättigad så 

vill hen vinna till varje pris, även om det är på bekostnad av uppriktigheten/ärligheten. WR c – 

egen vinnings skull: personen vet att anledningen är orätt, men att vinna argumentationen är 

fördelaktigt för personen själv och hen är så skicklig att ingen kommer att inse att 

argumentationen är bedräglig. Personen kommer använda oärlig retorik ”rhetrickery” som 

verkar vara ärlig. (2008, s. 43) 

4.2.2 Bargain Rhetoric BR 

Här är avsikten att använda förhandlingsteknik, diplomati, medling för att uppnå 

vapenstillestånd. BR a – undvika våld: personen vill undvika våld genom att uppnå en 

konstruktiv kompromiss. Kallas ofta ”win-win retorik” när den fungerar som bäst, uppnås när 

båda parter vinner något och ingen behöver sälja sig helt. BR b – dålig kompromiss: personen 

kompromissar även om hen vet att resultatet blir dåligt. Personen kommer inte stå upp emot 

fiender. En av debattörerna uppfattas som förlorare. BR c – personen ger sig: personen vill 

förhandla men har inte kompetensen att göra det, så hen ger med sig istället och döljer sina 

förhoppningar om vad hen egentligen vill uppnå. Retoriken bedöms som dålig oavsett om 

avsikten är bra eller dålig, eftersom metoderna, argumenten och stilen är svaga och syftet 

aldrig kommer fram eller överges. (2008, s. 45) 

4.2.3 Listening Rhetoric LR 

Personen söker inte vapenvila, utan vill få fram sanningen bakom olika uppfattningar. LR 

a – genuint lyssnande från båda håll: personen har förhoppningar om att opponenten kommer 

svara positivt på inbjudan till att de båda ska lyssna intresserat och ärligt på den andra. Båda 

parter tittar med ärligt intresse på motpartens argument och båda har för avsikt att försöka ta 

till sig till en ny uppfattning om vad som är sanning. LR b – försök att engagera motparten: 

även om personen tror att motparten har beslutat sig för att inte lyssna, så hoppas hen kunna 

hitta något sätt att engagera motparten i en genuin dialog. LR c – lyssna för att vinna: om 

personen lyssnar aktivt på motparten så kan hen överlista motparten och på så sätt vinna 

oavsett vad det kostar. Personen manipulerar motparten till att köpa hens argument. LR d – 

kapitulationsretorik/självcensurerande retorik: om personen inte ger efter och låtsas att hen 

har blivit övertygad så kommer hen själv att få ta konsekvenserna och lida skada. LR e – 

extremlyssnare: personen är så hängiven sitt lyssnarengagemang att hen insisterar att göra det 

även om resultatet blir katastrof både för personen själv och för andra. Istället för att 
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exempelvis ta till våld i en väldigt hotande situation så förhåller hen sig passiv och lyssnar 

istället för att försöka få motparten att lyssna.(2008, s. 46) 

Med utgångpunkt i att en dialogisk retorik främjas av ett genuint lyssnande och att ett 

genuint lyssnade i sin tur främjar möjligheten att finna flera lösningar på ett definierat 

problem, så är det intressant att undersöka vilken av de tre retoriska strategierna som 

artiklarnas författare främst ägnar sig åt. Jag vill undersöka om respektive författare tydligt 

använder antingen vinnarretorik, förhandlingsretorik eller lyssnarretorik, eller om det finns 

drag av flera retoriska strategier i respektive artikel, och relatera detta till hur problem- och 

lösningsdefinitionerna i respektive artikel ser ut. 

5 Material och metod 

Material och metodkapitlet inleds med en beskrivning av den undersökta retoriska situationen. 

Under materialrubriken presenteras urvalsprocessen för det material som analyserats. Där 

beskrivs också respektive artikels författare kort, liksom innehållet i respektive artikel. Under 

metodrubriken ges en sammanställning av metoder och modeller som varit utgångpunkt för de 

analyser som ligger till grund för resultatet. 

5.1 Den undersökta debattens retoriska situation 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur omfattande lyssnandet är i en debatt i 

svensk media, om vi lyssnar på varandra när vi debatterar en så komplex fråga som 

exempelvis religionens plats i samhället. Eftersom debatten är så komplex så innehåller de 

retoriska situationerna (Bitzer, 1999) flera retoriska problem för respektive författare. 

Beroende på vem de ser som primär retorisk publik, så kan deras val av argument och deras 

ingångar till hur lösningen på det retoriska problemet ser ut, vara väldigt olika. Och även om 

respektive författare har tydlig bild av den retoriska situationen, så betyder inte det att den 

som läser artikeln uppfattar varken samma retoriska situation, samma retoriska problem eller 

samma möjliga lösning som författaren, eftersom de kanske inte har samma utgångspunkt. 

Artikeln kan ju komma att upplevas som en respons på en helt annan retorisk situation än den 

som författaren utgår ifrån. 

Några viktiga komponenter i den retoriska situationen som är gemensamma för uppsatsens 

material är: det svenska samhällets sätt att debattera religionens plats i det offentliga rummet 

och de värderingar och normer som styr denna debatt; hur debatten påverkas av olika sätt att 

se på jämställdhet i det svenska samhället; hur debattörerna och läsarna tolkar juridiska frågor 
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om mänskliga rättigheter. Sverige är ett samhälle som mer och mer präglas av olika religioner 

och olika kulturer. Frågor om främst religion, men också om kultur, har tidigare upplevts som 

ganska privata i den svenska doxan. Det har inte varit riktigt decorum att diskutera religion. 

Men religion diskuteras nu mer och mer ur ett offentligt perspektiv. Debatten om just chador, 

burka, niqab, slöja uppfattas troligen av många som relativt ny i svensk media. Andra 

uppfattar det som att debatten pågått länge, alltför länge och med alltför liten effekt, när man 

kopplar ihop den med att vi inte lyckats få stopp det hedersrelaterade våld som förekommer 

inom landets gränser. Andra ser frågan om chador, burka, niqab, slöja som en ickefråga, att 

det handlar om respekt för olika kulturer och något som samhället inte ska lägga sig i. Sverige 

är ett relativt jämställt land. Många lever relativt jämställda liv och kan ha svårt att se hur 

kvinnors huvudbonad över huvudtaget kan skapa ett problem. Deras kunskap om ämnet i sig 

kan vara så pass begränsat att det är svårt att sätta in artiklarna i ett problematiskt 

sammanhang oavsett om de är för eller emot, eller så anser de att det är ett enkelt 

ställningstagande och inget att diskutera. Vissa är väldigt väl insatta i debatten och tar aktivt 

ställning för eller mot ett förbud mot chador, burka, niqab, slöja på allmän plats. Författarna 

har att antingen förhålla sig till att publik kan bestå av personer från alla de ytterligheter som 

frågan spänner över, eller så kan de vända sig till en snävare publik som representerar en av 

ytterligheterna. 

Det är hur denna komplexitet påverkar debatten som är intressant att undersöka, eftersom 

den kan visa på om artiklarna innehåller ett genuint lyssnande. De metodiska 

utgångspunkterna behövde alltså ta hänsyn till hur författarna förhåller sig till den komplexa 

retoriska situation som de befinner sig i, om författarna tar hänsyn till risken – eller 

möjligheten - att läsaren kan ha en helt annan syn på frågan, eller om de har en snäv syn på 

situationen. Varje artikel i sig har alltså sin egen retoriska situation samtidigt som de 

tillsammans speglar en gemensam retorisk situation. Därför behövde metodernas 

sammanvägda analysresultat kunna presentera både hur artiklarna fungerar tillsammans i ett 

bredare intertextuellt sammanhang, samtidigt som de måste kunna se artiklarna som 

individuella inlägg och se de interna relationerna inom varje artikel. 

När det gäller metoden för framtagandet av material så hänvisar jag till rubriken Material 

nedan, där jag redovisar hur jag gått tillväga för att hitta och avgränsa mitt material. 

Metodavsnittet fokuserar på analysprocessen från det att materialet är bestämt.  
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5.2 Material 

5.2.1 Urvalsprocess 

Ämnet i de sex analyserade artiklarna kretsar i huvudsak kring den vuxna kvinnan i 

Sverige som bär chador, burka, niqab, slöja, och hennes fria val. Anledningen till att jag 

använder mig av artiklar från debatten om förbud mot niqab, är att det är ett exempel på en 

fråga som är så komplex och delikat som jag skrev om i inledningen. Man finner argument 

som hämtar sina belägg inom en mångfald av områden med olika vetenskapliga grunder som 

statsvetenskap, juridik, teologi, naturvetenskap, kultur, genusvetenskap, humanism, feminism, 

religion, kommunikation, mänskliga rättigheter etc.  

Artiklarna är publicerade på etablerade forum utan uttalat egenintresse i frågan, som 

dagspress, nättidning eller annan etablerad media. Slöjans vara eller icke vara är huvudfrågan 

i artiklarna. Det är normativa artiklar och de är inte publicerade tidigare än 2010. Eftersom 

syftet är att göra en generell analys så analyserar jag tre artiklar som är för lagstiftning och tre 

artiklar som är mot. Syftet är dock inte att analysera skillnader mellan de som är för- 

respektive emot lagstiftning. 

Min förutfattade mening, innan jag explicit började leta material, var att det skulle finnas 

ett stort urval artiklar som matchade mitt syfte. Detta visade sig inte stämma. Jag började med 

att söka på internet efter artiklar i de landsomfattande största dagstidningarna. Mina sökord 

var exempelvis debatt, chador, burka, niqab, slöja, förbud, lagstiftning, hedersrelaterat våld. 

Jag ville ha en balans mellan artiklar som var för och emot ett förbud mot niqab, men jag 

upptäckte att de flesta artiklar var för en lagsstiftning. Flera artiklar beskrev hur andra 

uppfattade frågan och debatten om ett eventuellt förbud mot slöja, och var således av mer 

deskriptiv karaktär än normativ. Detta begränsade urvalet. 

Jag ville dessutom analysera artiklar som i huvudsak hanterade frågan utifrån den vuxna 

svenska kvinnans perspektiv, vilket innebar att jag fick jag sortera bort många artiklar som 

hade fokus på flickor och skolan samt artiklar som handlade om exempelvis debatten i 

Frankrike. Ett gränsfall i det utvalda materialet finns här och det är artikeln Burkaförbudet 

träder i kraft av Gustaf Almkvist, som diskuterar situationen både i Frankrike och i Sverige. 

Jag uppfattar att artikeln huvudsyftet är att ta ställning till hur vi ska agera i Sverige. Han för 

en generell diskussion om hur man ska resonera i frågan om lagstiftning om niqab, och det är 

de resonemangen och ur det fokuset som jag analyserar artikeln. 

Ytterligare ett önskemål var att artiklar skulle vara relativt aktuella, varför jag valde bort 

alla artiklar som skrivits tidigare än 2010. Detta innebar att antalet antal artiklar att välja 

mellan blev ganska begränsat. Jag valde att bredda sökandet till att gälla även lokala och 
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dagstidningar och tidningar med mindre spridning samt debattforum och bloggsidor på 

etablerade TV-media. Begränsningen var dock fortfarande att materialet skulle rymmas inom 

genren artikel. Jag hade nu hittat ett tiotal artiklar från respektive sida och utifrån detta så 

valde jag ut fem artiklar för respektive emot ett förbud mot niqab för en mer ingående 

närläsning. 

Urvalet gjordes ganska slumpvis på detta stadie. Det viktigaste kriteriet var att respektive 

sidas artiklar skulle vara jämförbara i längd, vilket är anledningen till att en artikel på 

respektive sida (Martinsson respektive Alcala) är längre än de andra. 

5.2.2 Artiklar och författare 

Artiklarna finns i sin helhet under rubriken Bilagor. 

 

Vita män måste våga se hedersförtrycket 

(Publicerad på SVT Debatt 2012-01-17: http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-

hedersfortrycket) Författare: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V), ordförande i föreningen 

Varken hora eller kuvad. Artikeln handlar om varför så många västerländska vita män tror sig 

ha tolkningsföreträde i debatten om kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Den hanterar 

religion, könsmaktsordning, kulturrelativismens påverkar på frågan och att det inte enbart 

behövs upplysning och kampanjer för att komma till rätta med problemet. 

Rätt att muslimska kvinnor tvingas välja mellan arbete och slöja 

(Publicerad på SVT Debatt 2010-10-06: http://debatt.svt.se/2010/10/06/ratt-att-muslimska-kvinnor-tvingas-

valja-mellan-arbete-och-sloja/) Författare: Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (S), journalist. 

Artikeln handlar om att kvinnor som vill delta i arbetslivet på samma villkor som män, 

troligen behöver avstå från att bära slöja. Författaren beskriver sitt perspektiv som 

feministiskt. Hon beskriver slöjans begränsningar i dagens arbetsliv, problematiken att 

kvinnor i Sverige som bär slöja ofta är isolerade från samhället och att diskussionen om slöjan 

ofta grundar sig i en rädsla för densamma. 

Med täckta ansikten kan vi inte mötas 

(Publicerad i Svenska Dagbladet 2010-09-02: http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-

kan-vi-inte-motas_5205649.svd) Författare: Jesus Alcala, journalist, författare och debattör. 

Artikeln handlar om två kvinnor. Den ena kvinnan strider för rätten att bära slöja. Den andra 

strider mot diskriminering som kvinnor i hennes SFI-klass utställs för. Författaren tar 

ställning mot heltäckande slöja, han menar att argumenten för heltäckande slöjor inte håller. 

http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/
http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/
http://debatt.svt.se/2010/10/06/ratt-att-muslimska-kvinnor-tvingas-valja-mellan-arbete-och-sloja/
http://debatt.svt.se/2010/10/06/ratt-att-muslimska-kvinnor-tvingas-valja-mellan-arbete-och-sloja/
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd
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Alcala hänvisar till FN-konventionen om avskaffande av diskriminering och Europarådets 

beslut om religionsfrihet. Han anser att sedvänjor som avpersonifierar människor, hindrar dem 

från att mötas som enskilda individer. 

Vi konservativa bör bejaka dagisfröknars rätt att bära niqab 

(Publicerad på Newsmill 2010-01-31: http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/31/vi-konservativa-b-r-

bejaka-dagisfr-knars-r-tt-att-b-ra-niqab) Författare: Roland Poirier Martinsson, chef för Timbros 

Medieinstitut, filosof, journalist. Artikeln beskriver frågan om rätten att bära slöja från ett 

arbetsgivarperspektiv, arbetsgivaren kan enbart vägra någon rätt att ha på sig niqab i tjänsten 

om den innebär att de inte klarar av arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren kan inte vägra att 

anställa någon på grund av niqab på religiösa grunder. Författaren hänvisar till lagen och 

grundläggande demokratiska värden. Staten måste tillåta människor att göra vad de vill, även 

om deras sätt att leva inger obehag hos majoriteten, så länge de inte bryter mot lagen. 

Burkaförslaget träder i kraft 

(Publicerad 2011-04-11 på Svenska Dagbladets ledarblogg: 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/04/11/burkaforbudet-trader-i-kraft/) Författare: Gustaf Almkvist 

skribent på Svenska Dagbladet. Artikeln beskriver processen inför det franska beslutet om 

förbud mot burka och kopplar detta till en generell diskussion om förbud mot burka. Han för 

juridiska resonemang, om skyddet för människors religion kontra skyddet mot extrema 

religiösa yttringar. Han hänvisar till problemets omfattning i det svenska samhället och anser 

att problemet kan lösas på bättre sätt än via lagstiftning. 

Mina förargelseväckande bröst – deras förargelseväckande slöjor 

(Publicerad 2013-03-13 på Hem & Hyras ledarblogg:http://www.hemhyra.se/redaktionsbloggen/mina-

forargelsevackande-brost-deras-forargelsevackande-slojor) Författare: Anna Rytterbrant, lokalredaktör 

Hem & Hyra, fotograferande journalist. Artikeln handlar om att sex lokalpolitiker i Örebro 

vill förbjuda burka och niqab på offentliga platser. Författaren tar upp de stränga reglerna om 

kvinnors klädsel i Iran och att det är tvång för kvinnor i Sverige att skyla sina bröst för att inte 

bli beskylld för förargelseväckande beteende. Hon anser att båda sidor handlar om önskan att 

bli socialt accepterad, om kvinnoförtryck och förtryck av kvinnans fria val att klä sig som hon 

vill. 

5.2.3 Avgränsning 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka om artikelförfattarens egen argumentation 

och egna formuleringar har ett genuint lyssnande, så kommer jag inte att undersöka artiklar 

http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/31/vi-konservativa-b-r-bejaka-dagisfr-knars-r-tt-att-b-ra-niqab
http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/31/vi-konservativa-b-r-bejaka-dagisfr-knars-r-tt-att-b-ra-niqab
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/04/11/burkaforbudet-trader-i-kraft/
http://www.hemhyra.se/redaktionsbloggen/mina-forargelsevackande-brost-deras-forargelsevackande-slojor
http://www.hemhyra.se/redaktionsbloggen/mina-forargelsevackande-brost-deras-forargelsevackande-slojor
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där författarens huvudsyfte är att spegla frågan med ett mer journalistiskt objektivt och 

deskriptivt syfte. Jag kommer inte att analysera debatt om frågan om att förbjuda slöja för 

flickor (under 18 år) generellt eller förbud i skolan specifikt, och har således valt bort artiklar 

som huvudsakligen debatterar den frågan. Jag kommer inte heller att analysera hur frågan har 

debatterats utanför Sveriges gränser, och har därför valt bort artiklar som huvudsakligen 

exempelvis handlar om debatten i Frankrike. 

5.3 Metod 

5.3.1 Närläsning och ideologianalys 

Analysen inleddes med en närläsning av materialet. Syftet med närläsningen var att lära 

känna texterna. Genom närläsning av en text kan man försöka förstå hur den skapats och vilka 

grundantaganden den vilar på. I regel innebär detta att man inte intresserar sig för om det som 

texten säger är sant. Fokus ligger istället på hur texten påstår något och hur den skapar 

och/eller återskapar en diskurs. Jag är inte ute efter att ta reda på om det som står i artiklarna 

är sant, eller att ta ställning för eller emot det som framförs, utan att se om och i så fall hur 

textens problemdefinition påverkar och skapar en lösning på problemet. Därför valde jag att 

använda mig av metoden närläsning. 

Detta gjorde jag i tre huvudsteg. Det första steget gjordes genom att jag direkt i texterna 

färgmarkerade olika topiker och noterade i vilken omfattning deras argumentation visade på 

en öppenhet/brist på öppenhet för andras argument. Denna närläsning gjorde att jag lärde 

känna materialet bättre, men det gav mig ingen tydlig strukturerad bild av hur artiklarnas 

problemdefinitioner och problemlösningar såg ut. Därför kompletterade jag analysen med en 

fortsatt närläsning i ett andra steg. Det genomfördes med hjälp av en modell som togs fram 

med utgångpunkt i Reidar Larssons analysmetod för politiska ideologier (2006). 

Enligt Reidar Larsson så är ett av kraven på en politisk ideologi att den ”skall uttala sig 

om hela samhällets organisation” (Larsson 2006, s. 21). Larssons rubriker i den analysmetod 

som han använder sig av ger en heltäckande syn på hur de politiska ideologier som han 

analyserar ser på olika delar av samhället. Likheterna mellan Larssons heltäckande 

ideologianalys och mitt syfte, är att klarlägga om olika värden vägs mot varandra och hur 

dessa olika värden kommer till uttryck. Larsson skriver ”När man läser en ledarartikel, ett 

politiskt manifest eller ett parlamentstal är det en god hjälp vid analysen att på ett papper 

skriva två rubriker, VÄRDEN och REKOMMENDATIONER. ”. Han skriver också att det i 

varje ideologi finns ett mer eller mindre tydligt ”slutmål” som han kallar för ”utopi, vilket 

betecknar ett kommande fullkomligt tillstånd” (Larsson 2006, s. 26). Dessa tre topiker tog jag 
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fasta på eftersom jag är intresserad av att se kopplingen mellan å ena sidan de värden som 

framkommer i de artiklar jag analyserat (hur ser man på motståndaren och hur talar man om, 

till och för berörda personer), och å andra sidan de rekommendationer och lösningar som ges 

och de utopier som man strävar efter. Med hjälp av dessa tre av utgångpunkter från Larssons 

metod – värden, rekommendationer och utopi - ville jag undersöka och jämföra om artiklar 

som uttrycker snäva värden, också uttrycker snäva rekommendationer och utopier. Jag 

bearbetade Larssons övergripande och mer generella frågeställningar för politiska ideologier, 

så att de fungerade på min avgränsade politiska frågeställning och mitt avgränsade material. 

Jag gick igenom artikel för artikel med hjälp av tabellen nedan. Larsson skriver att ”en 

värdering är ett uttalande om att ett visst värde bör sättas högre än ett annat värde” och att ett 

sådant uttalande är normativt och förespråkar en viss linje. I första frågan, som motsvarar 

Larssons värde (2006, s. 21) har jag undersökt om artiklarna uttrycker flera anledningar till att 

kvinnor bär slöja och varför det kan uppfattas som ett problem, alltså hur antal 

problemdefinitioner kopplat till bärandet – eller ickebärandet – av chador, burka, niqab, slöja 

ser ut i respektive artikel. Bedömningen bred, ganska bred, ganska snäv, snäv har jag utformat 

själv. Snäv innebär att det finns ett problem, ganska snäv innebär att det finns två, granska 

bred innebär att det finns tre och bred innebär att det finns fyra eller fler. I andra frågan, som 

motsvarar Larsson rekommendationer och utopier, så har jag undersökt hur många alternativa 

lösningar, eller kombinationer av lösningskomponenter, som författaren föreslår. Här 

använder jag samma bedömningsskala som i fråga två. 

5.3.2 Genuint lyssnandet och dialogisk retorik 

Nästa steg var att analysera lyssnandet mer specifikt, och undersöka om artiklarna 

innehåller ett genuint lyssnande och ett erkännande av motståndarens argument, vilket är 

viktigt för att uppnå en konstruktiv dialogisk retorik. Modellen grundar sig på Wayne C. 

Booths teori om vinnarretorik, förhandlingsretorik och lyssnarretorik (2008). Analysen har 

gjorts artikeln för artikel. Genom närläsning har jag identifierat vilka olika kategorier av 

retorik som används, om det är renodlade kategorier eller om det finns drag av olika retorik i 

respektive artikel. Syftet är att se om författarna ägnar sig åt rhetrickery eller om det handlar 

om ett genuint lyssnande i form av rheterology. Jag har gjort en ändring i förhållande till 

Booths teori, som handlar om att anpassa metoden för att bättre fungera för skriven text. 

Delen om Listening Rhetoric a beskriver Booths som ”genuint lyssnande från båda håll: jag 

har förhoppningar om att min opponent kommer svara positivt på min inbjudan till att vi båda 

ska lyssna intresserat och ärligt på den andra. Båda parter tittar med ärligt intresse på 
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motpartens argument och båda har för avsikt att försöka ta till sig till en ny uppfattning om 

vad som är sanning.”. (Booth 2008, s. 46) (min översättning) Eftersom jag inte analyserar 

debatt där två eller flera personer deltar samtidigt, utan jag analyserar skriven text, så har jag 

istället undersökt om författaren verkar ha lyssnat genuint på andras problemdefinitioner, och 

har tagit till sig och låtit sig påverkas av detta i sin argumentation. Jag tittar också på om 

författarens sätt att formulera sig underlättar för läsaren att ta till sig det som författaren, och 

andra som författaren låter komma till tals i artikeln, har att säga. För övrigt så följer analysen 

den beskrivning av teorin som presenterades under rubriken Teori och forskningsöversikt, 

underrubrik Olika former av dialogisk retorik. 

5.3.3 Agonism eller antagonism 

Det tredje steget och analysmetoden jag har använt mig av är att undersöka om de 

retoriska strategierna i respektive artikel är övervägande agonistisk eller antagonistisk. Genom 

att undersöka hur omtalet ur agonistiskt eller antagonistiskt perspektiv ser ut i artiklarna, så 

får jag insyn i hur författarna värderar att olika åsikter får komma fram i artiklarna. En 

författare kan ju välja att berätta om andras perspektiv på problemet och lösningen, men 

genom att göra det med en antagonistisk stil så är syftet snarare att förgöra motståndaren. 

Framförs andras argument i artiklarna på ett agonistiskt sätt, så är det ett tecken på att det 

snarare föreligger ett genuint intresse av att skapa en konstruktiv diskussion, där framförandet 

av argument sker på ett respekterat och jämlikt sätt. 

Med utgångpunkt i Mouffes teori om att en antagonistisk respektive agonistisk 

diskussionsstrategi, så tittar jag här på omtalet i artiklarna. Bedömningen utgår från en 

fyragradig skala med benämningarna övervägande agonistisk vilket innebär att omtalet tydligt 

domineras av agonistiskt omtal, ganska agonistisk vilket innebär att det finns en dominans av 

agonistiskt omtal men det är mindre tydligt och omfattande, övervägande antagonistisk vilket 

innebär att omtalet tydligt domineras av antagonistiskt omtal, ganska antagonistisk vilket 

innebär att det finns en dominans av antagonistiskt omtal men det är mindre tydligt och 

omfattande. Även här är analysen genomförd genom närläsning, artikel för artikel. 

Jag vill förtydliga att jag har gjort om analyserna i flera omgångar för att öka likriktningen 

i dem. Att göra en analys på första artikeln är mer trevande än att göra den på sista artikeln, 

därför har jag vänt och vridit på turordningen och analyserade artiklarna i olika ordning hela 

tiden. Jag har också gjort om och justerat analyserna några gånger, eftersom jag kommit på 

brister med modellerna. Exempel på en sådan brist var att jag explicit analyserade 

problemdefinitionen i flera av modellerna. En annan brist var att jag upptäckte att jag hade 
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gjort för vida analyser och analyserat argumentationen utifrån perspektiv som föll utanför 

mina teorier och metoder. Jag reviderade och fick slutligen till tydligare och mer stringenta 

analysmodeller som fungerade bättre för mitt syfte, vilket således också innebar att jag 

reviderade alla analyserna innan jag började tolka resultatet. 

5.3.4 Tolka och bedöma analyserna 

Sista delen i processen har varit att tolka och bedöma analysresultatet. Initialt så har jag 

gjort en bedömning artikel för artikel där jag sammanfattat de olika analysmomenten i löptext 

för respektive artikel. Jag har sedan undersökt om det funnits någon likhet och kongruens i 

resultaten mellan artiklarna när det gäller min hypotes, att en artikel med agonistisk retorisk 

strategi, har bred problemdefinition och bred problemlösning. Detta har gett mig sex olika 

delresultat och en generell övergripande slutsats som jag resonerat kring i diskussionen. 

5.3.5 Metodkritik 

Närläsning som denna handlar mycket om tolkning, förförståelse och ens egen uppfattning 

om vad som är moraliska benämningar eller sakliga och neutrala sätt att uttrycka sig på. 

Eftersom metoderna i uppsatsen går ut på att tolka texter med hjälp av bland annat närläsning, 

så finns det alltså en risk för att min egen subjektivitet påverkat tolkningen och således också 

resultaten. För att försöka minimera denna risk har jag gått till väga på några olika sätt. 

Jag har försökt att utveckla så statiska metoder som möjligt. Bedömningarna av hur 

artiklarna hanterar problem är gjorda exempelvis genom att räkna antal problemdefinitioner 

och problemlösningar. Dessa har jag sedan omsatt i en skala av bred, ganska bred, ganska 

snäv och snäv. Självklart kan jag inte bortse från att min egen förförståelse för vad jag 

uppfattar som problem och lösningar, påverkar min tolkning. Ett argument kan uppfattas som 

flera problemdefinitioner och samma problemdefinition kan beskriva på många olika sätt. 

Detta kan påverka bedömningen av antal problem per artikel. För att säkerställa resultatet har 

jag läst artiklarna flera gånger och kontrollerat och gjort om mina egna resultat i flera 

omgångar.  

Att dessutom ha en hypotes att jobba utifrån, där jag tror att jag kommer att hitta ett visst 

resultat, innebär också en risk att jag omedvetet väljer att tolka texterna så att min hypotes 

bekräftas. Jag har försökt läsa varje artikel med en så kritisk inställning som möjligt och jag 

har jobbat aktivt med att inte ställa artiklarnas argumentation mot varandra. Jag hoppas på så 

sätt ha kunnat undvika ett omedvetet ställningstagande för eller emot en viss artikel och en 

omedveten påverkan på resultatet. 
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Det finns också en problematik kring jämförandet av artiklarna eftersom de är av olika 

omfattning rent textmässigt. Eftersom jag inte har hittat någon indikation på att just de kortare 

artiklarna skulle ha färre problemdefinitioner eller problemlösningar, så tror jag dock inte att 

denna aspekt har påverkar trovärdigheten i resultatet. 

Att göra statistik av komplexa resonemang är alltid riskabelt och det finns en fara att 

resultatet förenklas. Syftet är inte att i detalj studera hur resonemangen förs, utan att jämföra 

hur artikelförfattarnas övergripande debattstrategier och problemdefinition påverkar 

problemlösningen och utifrån det dra generella slutsatser. Därför så tänker jag att 

metodkombinationen av närläsning och statistisk å ena sidan, och att se på övergripande 

mönster i analyserna å andra sidan hjälper till att säkerställa ett trovärdigt resultat. 

Generaliserbarheten i uppsatsen är ytterligare en risk. Är resultatet verkligen representativt 

för hur debatten förs i media? Här finns det tyvärr bara ett sätt att ytterligare säkra 

trovärdigheten i resultatet, att utöka materialet i antalet artiklar och att bredda sökområdet till 

att gälla ytterligare mediekanaler. Se kapitlet Förslag fortsatt forskning. 

När man lyfter ut delar av teorier och metoder till egen komponerade modellen, så finns 

det risken att man tappar bort sammanhanget och poängen med de ursprungliga tankarna och 

poängerna. Jag har försökt hantera detta genom att explicit förklara hur jag använder teorierna 

och metoderna i förhållande till primärtexterna. I avgränsningen har jag dessutom förtydligat 

hur jag förhåller mig till teoriernas ursprungliga syfte och sammanhang. 

6 Resultat 

Eftersom jag har undersökt hur lyssnandet inom respektive artikel, så kommer resultatet av 

analyserna att presenteras artikel för artikel med en sammanfattning i slutet av varje 

artikelresultat. Redovisningen av min tolkning sker i ordningen antagonistisk/agonistisk 

debattstil, problemdefinitioner, problemlösning samt ”judging rhetoric”. 

6.1 Vänsterns man måste våga se hedersförtrycket 

Författare Amineh Kakabaveh 

Inledningsvis har artikeln en antagonistisk debattstil i hur författaren benämner ”vita 

västerländska män”, eftersom författaren använder uttrycket som en slags nedsättande 

moralisk beskrivning. Längre fram i artikeln så bemöter dock författaren argument hos 

motdebattörer med motargument som håller en mycket mer saklig, agonistisk nivå. Det finns 

få argument med moraliska benämningar, trots den pathosargumentation som finns när 

http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/
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författaren beskriver katastrofala situationer som kvinnor befinner sig i på grund av 

hedersrelaterat våld och kvinnoförtryck, och hur det kommer sig att slöjan tog plats inom 

islam. Även diskussionen med politiska förtecken om frågan om hedersrelaterat våld förs på 

en saklig men engagerad nivå, både när författaren kritiserar politiska motståndare och när 

hon lyfter fram och bemöter sitt eget partis ställningstaganden. Även om författaren inte håller 

med om motståndarnas åsikter, så framför hon sina motståndares åsikter på ett respektfullt sätt 

till läsaren och bemödar sig med att besvara dem med en korrekt debattstil. Min uppfattning 

är alltså att artikelns generella debattstil är övervägande agonistisk. 

Problemdefinitionen i artikeln är till en början ganska snäva, det är ”vita västerländska 

män” som tror sig ha tolkningsföreträde i ”debatten om kvinnors och barns mänskliga 

rättigheter” som är problemet. Men även om problemdefinitionen inledningsvis är ganska 

snäva, så öppnas artikeln upp för fler och fler definitioner, exempelvis att religionsfrihet går 

före annan friheten, att kulturrelativismen är stark och att invandrarkvinnor inte har samma 

utrymme som andra att handla fritt. Författaren, som förvisso är helt för ett slöjförbud för 

barn, lyfter fram olika ståndpunkter när det gäller den vuxna kvinnans val att bära slöja. Å ena 

sidan skriver hon” Jag anser att vuxna kvinnor som är över 18 år själva ska kunna bestämma 

vilken klädsel de vill bära.” och att ”det finns kvinnor som är anhängare av hador, niqab och 

burka m.m.” (sic). Å andra sidan skriver hon ”det finns alltid de som underordnar sig förtryck 

eller som ser fördelar med att stå nära makten”, och att frågan om slöja handlar om 

könsmaktsordning. Detta speglar ett lyssnande och förstärker den agonistiska stilen, eftersom 

det ger läsaren intryck att författaren anser att motståndarnas argument är värda att diskutera 

och det öppnar upp för ett inkluderande av flera verklighetsbeskrivningar i debatten. 

Problemdefinitionen, om man ser på hela artikeln, är bred. 

Författaren lyfter fram många flera olika politikområden där man behöver genomföra 

åtgärder.  Hon skriver om samhällsstrukturella lösningar där både män och kvinnor ”oavsett 

bakgrund, religiös eller kulturellt förtecken” måste aktivt kämpa för att patriarkaliska 

värderingar och strukturer förändras. Hon skriver att vänstern måste göra rent hus med 

kulturrelativismen, att det inte är acceptabelt att kulturfenomen bryter mot FN:s universellt 

accepterade konventioner om mänskliga rättigheter och kvinnan och barnets rättigheter. 

Vidare föreslår författaren komplement till information och kampanjer som handlar om att 

möjligheten till jobb måste öka hos unga människor, särskilt unga kvinnor, att utbildningen av 

unga när det gäller ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” måste öka och förbättras 

samt att bostadssegregation 2med åtföljande utbildningssegregation måste bekämpas”. Jag 

anser att problemlösningen i artikeln är bred. 
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Artikeln har en övervägande Winning Rhetoric-stil eftersom författaren inledningsvis 

ställer två sidor mot varandra – västerländska vita män mot kvinnor med utländsk bakgrund. 

Hon tar inte upp några anledningar och perspektiv som västerländska vita män skulle kunna 

ha för att göra det som författaren anser - tar sig ”tolkningsföreträde i debatten om kvinnors 

och barns mänskliga rättigheter” vilket kan uppfattas som Winning Rhetoric b. Men att 

författaren skriver att hon uppriktigt sagt inte förstår ”hur vissa västerländska män kan tro sig 

att det är demokratiskt och frihet för flickor att bära niqab/bruka och slöja”(sic.), kan ändå 

tyda på att hon försökt lyssna och förstå hur dessa män tänker kring kulturrelativism och 

religionsfrihet. Det finns ett fortsatt lyssnande när hon tar upp att kulturrelativismen av många 

anses ligga utanför könsmaktsordningen, men hon svarar upp direkt mot det genom att säga 

att det är ”precis vad den inte gör”. Hon säger också att det finns anhängare av chador, men 

återigen så bemöter hon det direkt med att det alltid finns ”de som underordnar sig förtryck 

eller som ser fördelar med att stå nära makten”. Det finns också en Listening Rhetoric a och 

b i och med att hon mer och mer lyfter fram motståndarens argument, och det faktum att hon 

lyfter fram problemdefinitioner från flera olika perspektiv. Men även om hon är beredd att 

lyssna öppet och intresserat på andras argument, och har en vilja att engagera andra i frågan, 

så verkar hon inte vara fullt ut beredd att försöka hitta en ny utgångpunkt. För trots lyssnandet 

så kliver hon aldrig över på motståndarens planhalva och ser på argumenten från deras håll. 

Hon vill vinna debatten och Winning Rhetoric a är en tydlig strategi. Så även om 

Kakabavehs artikel innehållet ett genuint lyssnande till motståndarens argument, så ligger 

dock lyssnaraspekten i artikel i huvudsak inte på motståndaren utan på alla de kvinnor och 

flickor inom och utanför Sveriges gränser som drabbas av hedersrelaterat våld. Hon ställer 

frågor utifrån motståndarens perspektiv, men besvarar dem direkt med argument från sin egen 

sida. Även om det faktiskt finns fler problemlösningsförslag, så finns det ändå få öppningar 

för att föra dialog kring andra verkligheter och perspektiv än hennes egen. Artikeln har tydliga 

drag av Listening Rhetoric a/b men övervägande Winning Rhetoric a, och det är övervägande 

rheterology än rhetrickery i sättet att argumentera. 

Artikeln har en bred problemdefinition, en bred problemlösning, en övervägande 

agonistisk debattstrategi och en övervägande vinnarretorik med inslag av lyssnanderetorik. 

Författaren använder alltså lyssnandet för att tydliggöra åsiktsskillnader och för att föra fram 

egna argument. Motståndarnas argument utgör avstamp, något som hon tar spjärn emot men 

också använder för att underlätta förståelse för läsaren. Hon lyssnar förvisso, men står ändå 

fast vid sin egen ståndpunkt. 
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6.2 Rätt att muslimska kvinnor tvingas välja mellan arbete och slöja 

Författare Maryam Yazdanfar 

I artikelns utgångspunkt har författaren diskussionssättet å ena sidan å andra sidan, där 

hon lyfter fram olika syn på varför slöjan uppfattas som ”en het potatis”. Författaren visar på 

många olika problemdefinitioner, olika utgångpunkter i debatten om slöjan och hur den 

”tangerar” många olika politikområden i svenska samhället och i Europa. Hon säger att alla 

har olika utgångpunkter för sin syn på om slöjan. Detta sätt att diskutera ger en agonistisk 

prägel på artikeln, och det ger läsaren intryck av att motståndarnas argument är värda att 

diskutera. Min uppfattning är att artikelns diskussionssätt är övervägande agonistisk, för 

även om författaren inte håller med om motståndarnas åsikter så framför hon dem på ett 

respektfullt sätt till läsaren, och bemödar sig med att besvara dem med en korrekt debattstil 

som underlättar för läsaren att förstå argumentationen. 

Problemen i artikeln definieras främst på kollektiv nivå. Författaren anser att det är en 

feltolkning att den heltäckande slöjan har med islam att göra. Hon anser att kraven på att bära 

slöja inte är förenligt med ett aktivt deltagande i samhällslivet, och att en persons 

religionsfrihet kan bli en annan persons religionsofrihet. Hon säger att det även i Sverige 

finns kvinnor som bär slöja på grund av förtryck, och att kvinnor och män inte har samma 

rättigheter och skyldigheter att forma samhället och sina egna liv. Hon anser också att vi 

behöver stoppa den accelererande islamofobin och rasismen i Europa, och att vi måste kunna 

hantera religions- eller kulturrelativism i jämställdhetspolitiken. Hon har en värdering som 

hon lyfter fram, nämligen att klädesplagget från början inte är anpassat för en kvinna som 

lever ett aktivt liv i offentligheten. Plagget har inget med islam att göra utan är frukten av en 

syn där kvinnans plats är den privata sfären och mannens plats den offentliga. Att kvinnor bär 

slöja är alltså en följd av ett partiarkalt system med syfte att hålla kvinnan under stark kontroll 

och att kvinnor som bär slöja gör det på grund av ett förtryckande system. Det finns dock en 

öppning, när hon säger att det även i Sverige förekommer att kvinnor bär heltäckande slöja 

mot sin vilja och förmodligen lever i isolering. Detta tolkar jag som att det finns en 

presupposition i texten att det finns kvinnor i Sverige som bär slöja frivilligt. Författaren har 

även ur denna aspekt ett lyssnande anslag i sin artikel vilket förstärker den agonistiska stilen, 

eftersom det visar att det finns ett värde i att försöka sätta sig in i andras syn på frågan. Jag 

anser att problemdefinitionen i artikeln är bred 

Författaren ser lösningar på olika nivåer. Generella regler och lagstiftning anser hon inte är 

lösningen. Istället menar hon att svaren bara kan hittas genom dialog i demokratiska fora, 

genom ett ständigt pågående offentligt samtal med så många deltagare som möjligt, annars 
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kapas debatten av extremister. Hon vill bryta den generella överordningen av män och den 

generella underordningen av kvinnor, att hon ”vill försvara varje kvinnas rätt att bära den 

heltäckande slöjan – precis som jag tänker försvara hennes rätt att bära vilket plagg hon än 

önskar”. Men samtidigt som hon står upp för alla kvinnors rätt att på samma villkor som män 

delta i arbets- och samhällslivet, så säger hon att om man väljer det senare så ”får man 

förmodligen räkna med att lämna den heltäckande slöjan hemma”. Detta kan man tolka som 

att författaren är öppen för olika lösningar, samtidigt som hon visar på vilka konsekvenser de 

olika lösningarna kan få för kvinnan. Jag förstår detta som en öppenhet för och insikt i hur 

arbetsmarknaden ser på problemet, oavsett om det är bra eller dåligt, snarare än som ett snävt 

sätt att se på problemlösningar. Lösningarna på problemen återfinner författaren alltså både på 

samhälls- och på individnivå. Jag anser att problemlösningen i artikeln är bred. 

Jag ser vissa drag av Listning Rhetoric a genom att hon lyfter fram flera 

problemdefinitioner, vilket tyder på att hon lyssnat på hur andra ser på frågan. Hon säger 

också att man måste föra dialog och offentliga samtal i frågan för att hitta lösningar, vilket 

tyder på att hon har ett genuint intresse av att lyssna på andra som är engagerade i frågan och 

att hon vill finna vägar till nya lösningar på problemen. Samma argument kan också uppfattas 

som Listening Rhetoric b - försök att engagera läsare som författaren uppfattar som inte 

intresserade. Genom att visa på många perspektiv och problemdefinitioner så kanske flera 

läsare intresserar sig, om de håller med om något av flera argument som tas upp. På så sätt får 

hon med dem på tåget mot egna lösningen. Lösningen är delvis LRa eftersom hon ärligt 

levererar sin syn på konsekvenserna med lösningen. Men det finns tydligare drag av Winning 

Rhetoric. Det är övervägande Winning Rhetoric a, eftersom hon genomgående håller fast vid 

att samhället kommer reagera negativt på att kvinnan väljer att bära slöja. Hennes egen 

övertygelse är i slutänden den enda rätta och hennes motståndares argument, att samhället 

skulle kunna acceptera en heltäckande slöja, är helt fel. Det finns också, kanske omedvetet, 

vissa drag av Winning Rhetoric b i artikeln genom att hon genomgående upprepar argument 

om kvinnans isolering. Hon lyfter fram frågan i samband med olika argument, och det skulle 

kunna fungera som en inte helt ärlig innötningsteknik, som ett alldeles eget argument som 

döljs i andra argument och problemdefinitioner. Jag anser dock att det är övervägande 

rheterology än rhetrickery i sättet att argumentera. 

Artikeln har en bred problemdefinition, en bred problemlösning, en övervägande 

agonistisk debattstrategi och en övervägande vinnarretorik med inslag av lyssnanderetorik. 

Författaren använder alltså lyssnandet för att tydliggöra åsiktsskillnader och för att föra fram 

egna argument. Motståndarnas argument utgör avstamp, något som hon tar spjärn emot men 
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också använder för att underlätta förståelse för läsaren. Hon lyssnar förvisso, men står ändå 

fast vid sin egen ståndpunkt.  

6.3 Med täckta ansikten kan vi inte mötas 

Författare Jesus Alcala 

Diskussionen i artikeln har delvis en agonistisk stil eftersom författaren håller en saklig 

och formell nivå på argumentationen. De två inledande narrativen innehåller beskrivning av 

olika perspektiv på användandet av slöja, där en kvinna vill ha frihet att använda niqab och 

den andra vill ha frihet från niqab. Detta visar att författaren förstår vikten av att framställa 

olika bakgrunder till människors syn på frågan om chador för läsaren så hen själv kan förstå 

och ta ställning i frågan. Även diskussion med juridiska förtecken förs på en saklig men ändå 

engagerad nivå. Författaren framför sakligt motståndarnas åsikter. Han undanhåller inte 

motdebattörernas argument för läsaren, även om han själv är tydlig med att han inte håller 

med. Däremot så finns det en viss glidning i bemötandet av argumenten där författaren 

exempelvis drar paralleller till slaveri och Ku Klux Klan. Detta kan tolkas som en 

antagonistisk debattstrategi som innebär att författaren moralisera kring motståndarens 

ställningstaganden, eftersom dessa två företeelser generellt förkastas i den svenska doxan. Så 

å ena sidan så bemödar sig författaren delvis att använda en korrekt debattstrategi som 

underlättar för läsaren att förstå argumentationen, men å andra sidan så finns det en del 

argumentation som kan uppfattas som antagonistisk och syftar till att visa motståndaren som 

en fiende som författaren har som mål att avslöja genom artikeln och vars argumentation 

därför. Min uppfattning är att artikelns diskussionssätt har en ganska agonistisk stil. 

Författaren berättar om två kvinnor som gör olika val och som har olika utgångspunkter i 

sina val när det gäller slöja. Han säger att ett argument som åberopas är att ”kvinnor och 

flickor som täcker sina ansikten gör det av fri vilja” och att ett förbud skulle kränka deras fria 

vilja. Men enligt författaren så handlar det snarare om att någon åberopar sina mänskliga 

rättigheter i fel syfte, för att ”omintetgöra eller inskränka den andres rättigheter”, och att 

bärandet av slöja därför ska ses ett framtvingat samtycke som enligt ”lag och rättspraxis” inte 

är giltigt. Inte heller när ”somliga muslimer har radikaliserats” med anledning av flytt till 

västvärlden, så är det kvinnornas egna val att de tar på sig slöjan utan det är deras och deras 

familjers val. Han säger att vi inte kan mötas om vi ”täcker över våra ansikten” och att det blir 

svårt för kvinnor som bör slöja att jobba på en arbetsplats där det finns män. Vidare lyfter han 

fram svårigheter med att regler som tar hänsyn till religion försvårar för skolor att bedriva sin 

verksamhet. Ytterligare en problemdefinition är att invandrarkvinnor som studerar med män 
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som är islamister blir kränkta, och så skriver han om risken för missbruk av begreppet 

”rättighetsprinciperna” i de mänskliga rättigheterna om tar sig rätten att minska andras 

rättigheter i religionsfrihetens namn. Jag anser att problemdefinitionen i artikeln är bred. 

Problemlösningarna i denna artikel beskrivs mest på en övergripande nivå, genom att 

författaren beskriver de konventioner som finns fastställts i FN och Europarådet och som han 

anser att vi måste följa för att lösa problemet. Alla stater ”måste bekämpa religiöst betingade 

stereotyper av mannens och kvinnans roller” och de får inte ”acceptera religionsfriheten eller 

kravet på respekt för kultur och tradition” för att legitimera ett tvång för flickor att anamma 

”religiösa klädkoder”. Han hänvisar att FN-konventionen kräver att staterna aktivt ska jobba 

för att ändra kvinnors och mäns sociala och kulturella inställningar och ageranden när det 

gäller ”sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor”, med syfte att få bort 

”fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets 

underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor”. Men trots ansatsen i 

konventionernas övergripande syn på hur problemet ska lösas, så landar författaren slutligen i 

en enda lösning - att det inte ska accepteras att man på allmän plats bär slöja som täcker 

ansiktet. Han säger att det avpersonifierar människorna och innebär att vi inte kan mötas som 

”enskilda individer”. Jag anser därför, trots att det finns ett brett anslag bland annat i 

hänvisningarna till FNs konventioner, att problemlösningarna inte kan betraktas som bred. 

Min bedömning är att problemlösningen balanserar mellan ganska snäv och ganska bred. 

Eftersom motargumenten tas upp så finns det Listening Rhetoric i artikeln. Det är mest b 

och c-strategier som förekommer. LRb eftersom det lyfts fram många av motståndarnas 

argument som skulle kunna skapa intresse hos läsaren genom sin bredd. LR c eftersom jag 

uppfattar det som att författaren inte är ärligt intresserad av dialog, utan snarare att han har 

lyssnat på motpartens argument ordentligt för att kunna bemöta dem och vinna debatten – 

alltså kanske snarare c än b med anledning av frånvaron av genuint dialogintresse. Men 

författarens retoriska strategi handlar nog egentligen mer om en Winning Rhetoric a. 

Författaren framstår förvisso som ärlig i sin argumentation och övertygelse om att det är hans 

argument som är de korrekta, men han går hårt åt de motargument som han lyfter fram och 

det är ingen tvekan att hans målsättning är att övertyga läsaren om att hans argument är de 

rätta. Jag anser dock att det är övervägande rheterology än rhetrickery i sättet att argumentera. 

Artikeln har en bred problemdefinition, den balanserar mellan en ganska snäv och ganska 

bred problemlösning, den är ganska agonistisk i sin debattstrategi och har en övervägande 

vinnarretorik med inslag av lyssnanderetorik b och c. Författaren använder lyssnandet främst 
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för att föra fram egna argument och inte främst för att skapa dialog varken med läsaren eller 

med motståndarna. 

6.4 Burkaförbudet träder i kraft 

Författare Gustaf Almkvist 

Författaren visar respekt och förståelse för att man kan se på saken ur flera perspektiv och 

han visar förståelse för andras perspektiv på verkligheten. Hans egen slutsats är att vi inte ska 

lagstifta om ett förbjud mot heltäckande slöja, men han skriver också om anledningar till att 

man inte ska acceptera att kvinnor bär heltäckande slöja. Exempelvis skriver han att det är en 

förlegad syn att kvinnan ska behöva dölja sig och att det finns svårigheter att mötas som 

individer om man inte visar sitt ansikte. Han lyfter fram argument om frihet för religiösa 

uttryck och respekt för behov av vissa klädkoder. Författaren undanhåller inte 

motdebattörernas argument för läsaren, även om han är tydlig med när att han själv inte håller 

med. Debattstilen är saklig. Det förekommer inte något moraliserande eller mästrande över 

motståndarna och deras argumentation. Jag anser att artikeln är övervägande agonistisk. 

Författaren skriver att anledning till att kvinnor bär slöja är påståendet att ”kvinnan, men 

inte mannen, ska behöva skyla sig är ett uttryck för ett samhälle som vi med rätta har lämnat 

bakom oss”. Detta tolkar jag som att författaren anser att företeelsen att kvinnan ska skyla sig 

tillhör en kultur som har försvunnit eftersom den var förtryckande gentemot kvinnan, och att 

kvinnorna som idag bär slöja således inte gör det av egen fri vilja. Författaren skriver att man 

inte ska ”glömma den nära kopplingen mellan klädvalet och religiös tro”. Kvinnor kan alltså 

också bära slöja av religiösa skäl. Författaren diskuterar frågan med hjälp av ett å ena sidan/å 

andra sidan-resonemang. Han säger att samtidigt som vi måste sätta gränser för ”extrema 

religiösa yttringar” där han anser att heltäckande slöja tangerar gränsen, så kan vi inte 

ignorera det faktum att just sådana extrema yttringar är något som hör det öppna samhället 

till. I slutet av artikeln så skriver författaren att det är ”en kraftig inskränkning i människors 

frihet ” att förbjuda människor att klä sig som de vill. Detta tyder på att han anser att det 

dessutom kan finnas en frivillighet. Författarens initiala problem handlar alltså om det 

kulturella trycket på kvinnan att bära slöja, och han anser att det faktum att kvinnan behöver 

dölja sig men inte mannen är ett” uttryck för ett samhälle som vi med rätta har lämnat bakom 

oss”. Men han anser vidare att det också uppstår ett problem om samhället lagstiftar om frågor 

som inte är ”klandervärda gärningarna” eftersom man kriminaliserar frågor som vi kan lösa på 

bättre sätt än att kriminalisera dem. Det kan också bli ett problem att människors skydd för 

religionsfrihet riskerar att kränkas, om vi förbjuder heltäckande slöja. Artikeln visar en 
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öppenhet för andras frågeställningar och sätt att se på problemet: att det uppstår 

identifieringsproblem om människor inte visar ansiktet, att människor inte kan mötas som 

individer om man inte visar sitt ansikte, att offentliga personer inom offentliga yrken som 

polis och lärare inte kan bära vad som helst. Författaren definierar dock problemet främst som 

att det är fel väg att gå att kriminalisera en fråga som denna, och att man snarare riskerar att 

inskränka människors frihet än att lösa ett problem som inte är särskilt stort. Jag anser att 

problemdefinitionen i artikeln är bred. 

Författarens förslag till problemlösningar är att skapa kulturella möten istället för att 

kriminalisera, att skyddet för människors religion och de uttryck de tar sig - ska bevaras, att 

religionsfrihet ska gå före frihet från religion men att vi måste ha ett öppet sätt att se på olika 

situationer. Han ger uttryck för flera situationsberoende lösningar. Exempelvis att man i vissa 

situationer behöver vi kunna säga nej till slöjan som när det gäller offentliga personer i tjänst, 

men att det i andra situation, när det handlar om privatpersoner, inte finns några som helst 

anledningar att säga nej till slöjan. Det finns inte en isolerad lösning, utan det beror hela tiden 

på situationen. Jag anser att problemlösningen i artikeln är bred. 

Listening Rhetoric a är initialt tydligt representerad eftersom författaren visar ett genuint 

lyssnande på andras argument, och han tar till sig dessa parallellt med att han lyfter fram 

alternativa sätt att se på problemet. Författaren tar in andras argument i sitt eget resonerade. 

Han visar att det finns olika situationer och verkligheter som kan speglas i frågan, och han tar 

till sig och i flera fall låter sig påverkas av dessa. Exempel på detta är när han skriver om 

identifikationsproblem som kan uppstå när någon täcker ansiktet, eller när han skriver att han 

håller med om att det finns gränser för hur mycket vi ska ta hänsyn till extrema religiösa 

yttringar. Men de flesta av de löpande slutsatserna i artikeln och i det slutgiltiga 

ställningstagandet ändå i att det är fel för både Frankrike och Sverige att förbjuda slöjan. 

Detta innebär att artikeln har tydliga drag av Winning Rhetoric a men att den balanserar mot 

Listening Rhetoric c. Risken finns att allt resonerande kan uppfattas som ett slags 

förhandlingsteknik eller manipulerande. Författaren visar förvisso genomgående att han 

lyssnar, förstår och känner till och känner med motståndarnas sätt att se på frågan. Men 

tekniken att vrida och vända på argumenten och alltid landa i samma resultat kanske snarare 

handlar om att få läsare och meddebattörer att bli välvilligt inställda till hans ståndpunkt, än 

att författaren har som mål att förklara olika ståndpunkter. Jag anser dock att det är 

övervägande rheterology än rhetrickery i sättet att argumentera. 

Artikeln har en bred problemdefinition, en bred problemlösning och en övervägande 

agonistisk debattstrategi. Den har en övervägande vinnarretorik med inslag av 
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lyssnanderetorik b. Författaren använder lyssnandet främst för att föra fram egna argument 

och inte främst för att skapa dialog med läsaren eller med motståndarna. 

6.5 Mina förargelseväckande bröst deras förargelseväckande slöjor 

Författare Anna Rytterbrant 

Artikeln har ett raljant och förlöjligande omtal om de politiker som föreslagit ett förbud 

mot burka. Författaren skriver exempelvis att de ”av ridderlig godhet skulle rädda oss kvinnor 

från förtrycket”. Även frågan till den politiker som författaren intervjuar, där hon frågar om 

politikern också ska ”slopa det kvinnliga tröjtvånget”, visar på att syftet inte är att diskutera 

utifrån en agonistisk strategi. Hon har snarare en antagonistisk strategi som handlar om att 

förlöjliga politikern, med syfte att få läsaren att inte ta det lagda förslaget på allvar. En 

agonistisk strategi skulle snarare innebära att hon, istället frågar mer ärligt och direkt vilken 

syn på kvinnors möjlighet att fatta egna beslut som politikerna utgår ifrån. Nu fungerar frågan 

och formuleringarna istället som ett moraliserande, som får artikeln att spegla politikerna som 

fiender vars argument och verklighetssyn inte är värda att bemöta och ta på allvar. De har en 

”rutten kvinnosyn” och en sådan är inte värd att argumentera seriöst med. Jag anser att 

artikeln är övervägande antagonistisk. 

Författaren skriver att det i grunden är samma starka vilja som får kvinnor att välja att 

skyla sitt hår och sin kropp ”som får oss att vilja skyla brösten”, nämligen att vi vill 

accepteras socialt. Hon skriver att individen kan göra sina egna val och att kvinnor inte 

behöver lagens stöd för att skyddas från att klä sig som hon vill, oavsett om det är som i Iran 

att man tvingar kvinnan att klä på sig slöjan eller som i förslaget som artikeln handlar om att 

tvinga kvinnan att klä av sig tröjan. Problemdefinitionen i artikeln handlar alltså om att det är 

kvinnoförtrycket och sexualiseringen av kvinnokroppen som är problemet bakom både den 

lagreglerade och den socialt och kulturellt reglerade klädkod som gäller för kvinnor. I 

grunden är det samma starka vilja som kan få kvinnor att välja att skyla sitt hår och sin kropp, 

som får oss att vilja skyla brösten - nämligen viljan att accepteras socialt. Samma problem 

beskrivs när författaren skriver att de sex männen som artikeln handlar om initialt, inte ser att 

deras föreslagna förbud mot slöjan går hand i hand med Irans tvång, och att de två synsätten 

vilar på samma ruttna kvinnosyn - nämligen synen att kvinnor inte själva kan fatta beslut om 

hur de bäst ska klä sig. Jag anser att problemdefinitionen i artikeln är snäv. 

Problemlösningen handlar om att kvinnorna själva ska få välja vilka kläder de vill ha, eller 

inte ha, oavsett om det handlar om att bära slöja eller att gå utan tröja. Om staten har problem 

med att kvinnor går med bara bröst på offentlig plats, så anser författaren att staten borde gå i 
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terapi. Jag tolkar inte detta uttalande som ett seriöst förslag att räkna in i de slags förslag som 

uppsatsen är ute efter att undersöka, eftersom en stat i praktiken inte kan gå i terapi. Uttrycket 

fungerar snarare som stöd för förslaget som handlar om att istället för att få enskilda kvinnor 

att ”sluta bära burka, niqab”, så borde politikerna bekämpa kvinnoförtrycket genom att få bort 

den ”statliga kroppsneurotiska inställningen”. Författaren skriver också att om de sex 

politikerna ”verkligen vill bli feminister och jobba mot kvinnoförtryck” så är de välkomna. 

Detta tolkar jag som att författaren menar att det är en lösning på problemet att alla blir 

feminister, och för att kunna bli feminister så behöver de omtalade politikerna antingen skriva 

om partiprogrammet eller byta parti. Det sista resonemanget uppfattar jag som olika delar av 

samma övergripande förslag, att om alla blir feminister så löses problemet. Jag anser att 

problemlösningen i artikeln är ganska snäv. 

Jag anser att Winning Rhetoric b är tydligt representerad i artikeln. Författaren beskriver 

förvisso ett försök att få svar från motparten på varför de vill förbjuda burka på allmän plats, 

och hon lyfter fram deras egna motiv som är att ”undvika förtryck mot kvinnor”. Men det sätt 

som hon formulerar frågan på, ”om de även arbetar för att slopa det kvinnliga tröjtvånget, nu 

när de bestämt sig för att kämpa mot kvinnoförtryck ”, visar att författaren inte har för avsikt 

att utifrån ett genuint intresse se på saken ur deras perspektiv och genuint försöka skapa en 

situation där de kan lyssna på varandras argument. Jag upplever snarare att artikeln snarare 

lutar mot Winning Rhetoric c, eftersom sättet att ställa frågan på syftar till att skapa en 

situation där författaren kan driva debatten utifrån sitt eget perspektiv.  Även om argumenten i 

artikeln i sig kan vara hållbara, så är sättet att skapa motsättningen i diskussionen inte ärligt 

utan det handlar mer om rhetrickery än rheterology. 

Artikeln har en snäv problemdefinition, en ganska snäv problemlösning, en övervägande 

antagonistisk debattstrategi och vinnarretorik. Bemötandet av motståndarnas argument 

handlar inte om att lyfta upp och förklara dem för läsaren. Det lyssnande som finns handlar 

istället om att sätta motståndarnas argument ur spel genom att förlöjliga dem och visa för 

läsaren att de inte är värda att ta ställning till. 

6.6 Vi konservativa bör bejaka dagisfröknarnas rätt att bära niqab 

Författare Roland Poirier Martinsson 

Det finns drag av agonistisk retorik i artikeln eftersom författaren visar på hur man skulle 

kunna tolka deras syn på verkligheten, och till viss del så visar han att motdebattörernas 

argument har ett värde eftersom han bemödar sig med att presenterar ingående resonemang 

och förklaringar till varför deras argumentation inte stämmer. Detta görs genom juridiska och 
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filosofiska resonemang där författaren hänvisar till rättighetsargument och praktiska 

beskrivningar där man kan ana ett försök att visa på en neutral beskrivning av olika 

verkligheter. Men artikeln har annars ett över lag nedvärderande omtal om motdebattörernas 

sätt att se på frågan. Exempel på detta är att författaren anser att motståndarna är 

”oförmögna”, att det är ”en bunke ogrundade fördomar” som människor lutar sig emot när de 

säger att vi behöver kunna identifiera varandras näsor. Författaren har ett raljerande sätt att 

använda just näsorna som en ironisk synekdoke, där delen näsan får för helheten oförmågan, 

för att vi ska kunna se varandras ansikten. Vidare säger författaren att det vore en ”bisarr 

åtgärd” att förbjuda kvinnor att bära slöja och att det är ”voodoo” att tro att en kvinna som 

inte visar ansiktet inte kan jobba på dagis. Jag upplever den retoriska strategin som 

nedvärderande och raljant, vilket leder till att motståndarnas argument inte är att ta på allvar 

utan kan avfärdas som illegitima. Enligt min tolkning av artikeln så är den övervägande 

antagonistisk. 

En problemdefinition i artikeln är att människor inte kan skilja på ett förbud mot religiösa 

kläder eller ett förbud mot att klä sig så att man inte kan utföra sina arbetsuppgifter, vilket 

skapar otydligheter i diskussionen som gör att man diskuterar fel saker. Detta kan man enligt 

författaren se exempel på när människor som diskuterar frågan är okunniga om huruvida man 

måste se en persons ansikte, för att kunna jobba med/handla av eller skötas av den personen. 

Ytterligare en problemdefinition handlar om politikernas förmåga. Enligt författaren så måste 

lagen leva upp till ”grundläggande demokratiska värden”, vilket enligt författaren kan 

innebära att någon kommer att ha en livsstil och uppfostra sina barn på sätt som ”majoriteten 

av folket” inte känner sig tillfreds med. Men politikerna har inte förstått vilken betydelse 

religionen kan ha för människor. De kan varken hantera frågor som handlar om beteenden 

som inte stämmer in på majoritetsbefolkning, eller klara av att driva politiska frågor utan att 

de formar vårt samhälle ”till något som bekräftar den rådande eliten”. Jag anser att 

problemdefinitionerna i artikeln är ganska snäv. 

Lösningarna i artikeln fokuserar på staten och politiska lösningar. Staten ska tillåta 

människor att göra vad de vill inom lagens ramar och politikerna måste stå ut med att en del 

människor kommer att leva sina liv eller uppfostra sina barn på ett sätt som inger obehag hos 

majoriteten av folket. Innanför lagens ram ska individerna bestämma hur de vill leva sina liv. 

Lagen i sig måste vara i linje med grundläggande demokratiska värden, den ska inte utgå från 

en elitistisk syn. Exempelvis så måste det finnas en tolerans för att religion spelar en mycket 

stor roll för vissa individer. Som jag ser det så förespråkar författaren två övergripande 

lösningar. Den ena handlar om att politiker och lagar måste vara toleranta och vidsynta när det 
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gäller religionens påverkan på samhället, och den andra handlar om att individer ska ha frihet 

att leva som de vill inom dessa toleranta lager. Trots att området som problemlösningen 

fokuserar på är ett väldigt brett område i sig, så anser jag ändå att problemlösningen i 

artikeln är ganska snäv. 

Artikeln innehåller både ett lyssnande och en vinnanderetorik. Författaren visar tecken på 

ett genuint lyssnande i och med att han anstränger sig att förklara möjliga utgångspunkter och 

resonemang kring hur man kan tolka ett eventuellt förbud mot niqab, vilket skulle kunna tyda 

på att han med hjälp av motståndaren argument är intresserad av att komma fram till en ny 

gemensam syn på frågan om slöjan, alltså Listening Rhetoric a. Men retoriken i artikeln 

handlar ändå främst om att författaren vill samla poäng i debatten, som när han resonerar 

kring hur det skulle det gå till i praktiken om en arbetsgivare vid en anställningssituation 

skulle avfärda en person som bär burka på grund av religiösa skäl eller på grund av att hon 

inte skulle kunna utföra arbetsuppgifterna. Här lyfter författaren fram och resonerar kring 

olika argument, men landar i slutsatsen att vi på laglig grund inte ska kunna vägra någon 

anställning av religiösa skäl utan enbart av praktiska skäl. Författarens utgångpunkt i artikeln 

är att hans argument och resonemang är de rätta och hans motståndares är helt fel. Så här kan 

vi se drag av Winning Rhetoric a. Men även om författaren lyssnat så till vida att han sätter 

sig in i motståndarnas argument, så handlar lyssnandet mer om att möjliggöra för författaren 

att nedvärdera och förlöjliga motståndaren och dennes argument. Jag uppfattar det som att 

artikeln syftar till att vinna debatten oavsett i vilken dager det ställer motståndarna. Därför 

tolkar jag lyssnandet snarare som Listening Rhetoric c, ett oärligt sätt att utnyttja lyssnandet 

på. Detta lyssnade i artikeln ligger nära strategin Winning Rhetoric c, att på bekostnad av sin 

uppriktighet använda argument som gör att man vinner debatten. Det handlar inte om att 

författaren använder falska argument, utan det handlar om att hans argumentativa metoder 

vilseleder läsaren. De gör han exempelvis genom att etikettera motståndaren och dennes 

argument som ”voodoo” eller att han raljerar kring åsikterna om vikten av att kunna ”se 

varandras näsor”. Jag anser därför att artikeln balanserar mellan Winning Rhetoric b och 

Listening Rhetoric c. Även om argumenten i artikeln i sig kan vara hållbara, så uppfattar jag 

att metoderna handlar mer om rhetrickery än rheterology. 

Artikeln har en ganska snäv problemdefinition, en ganska snäv problemlösning, en 

övervägande antagonistisk debattstrategi och en vinnarretorik som balanserar mot en oetisk 

lyssnanderetorik. Bemötandet av motståndarnas argument handlar inte om att lyfta upp och 

förklara dem för läsaren. Det lyssnande som finns handlar istället om att sätta motståndarnas 
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argument ur spel genom att förlöjliga dem, och visa för läsaren att de inte är värda att ta i 

beaktande. 

7 Diskussion 

Nedan följer en diskussion om uppsatsens resultat i förhållande till syftet. Kapitlet innehåller 

ett övergripande resonemang om kopplingen mellan en antagonistisk respektive agonistisk 

diskussionsstil, bredden på problemdefinitioner respektive problemlösningar och det genuina 

lyssnandet. Jag diskuterar och problematiserar hur resultatet av min analys förhåller sig till 

den offentliga dialogen och till konflikten. Jag ger också förslag på hur min uppsats kan bidra 

till retorikvetenskapen och ger förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultat och syfte revisited 

Kan vi i ett samhälle någonsin enas i frågor som berör många och som många engagerar 

sig i, som i frågan om religionens närvaro eller frånvaro i samhället? Troligtvis inte, definitivt 

inte om vi inte lyssnar på varandra. Men är syftet med att lyssna verkligen att vi ska enas? 

Kanske det snarare handlar om att om vi inte lyssnar på varandra så kommer vi aldrig att inse 

hur olika vi ser på saker och ting, och då kan vi slå våra pannor blodiga i försöken att övertala 

varandra om att ”min lösning är bäst”. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur 

omfattande just lyssnandet är i en debatt i svensk media, om vi lyssnar på varandra när vi 

debatterar en komplex fråga som exempelvis religionens plats i samhället. Jag har undersökt 

hur författarna/debattörerna uttrycker sin position gentemot motståndarsidan, och om det finns 

något samband mellan problemdefinition, lyssnande och problemlösning. Jag har velat ta reda 

på om en debattör som har en hög grad av lyssnande initialt redan i problemdefinitionsfasen, 

ser fler möjliga lösningar än den som har en lägre grad av lyssnande. Resultatet av mina 

analyser visar att det finns ett lyssnande i samtliga artiklar, men att de artiklar som har en bred 

problemdefinition i högre drag också har en bred problemlösning, än de artiklar som har en 

snäv problemdefinition. 

De artiklar som har en bred problemdefinition och en bred problemlösning, har också en 

övervägande agonistisk debattstrategi. Retoriken i dessa artiklar syftar främst till att vinna 

över motståndarna, även om det delvis finns ett genuint lyssnande och ett intresse av att föra 

frågan som debatteras vidare mot en ny möjlig lösning. Men trots att motståndarnas argument 

främst används för att framföra sina egna argument, så uppfattas ändå författarnas intentioner 

som övervägande ärliga. Det finns mer rheterology än rhetrickery i dessa artiklar.  
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De artiklar som har en snäv eller ganska snäv problemdefinition har också en snävare 

problemlösning. Dessa artiklar har en mer antagonistisk debattstrategi. Retoriken här artiklar 

syftar också till att vinna över motståndarna, även om det finns ett visst lyssnande. Men det 

går i mindre grad ut på att föra frågan som debatteras mot en ny möjlig lösning. Jag uppfattar 

detta lyssnande som mer manipulerande. Det finns mer rhetrickery än rheterology i dessa 

artiklar. 

7.2 Den offentliga dialogen 

I inledningen hänvisade jag till Hellspong och Landqvist (2011) och deras syn på den 

deliberativa processen och den offentliga dialogen, att man i en prövande granskning låter 

idéer och förslag ställas mot varandra, och för att en sådan process ska uppfattas som 

demokratisk så ska den ske med ”besinning, klokhet och reflektion” (2011, s. 10). Samtliga 

artiklar i uppsatsen har ju låtit idéer och förslag ställas mot varandra, men det är inte i alla 

delar som detta skett med besinning, klokhet och reflektion. De artiklar som varit 

övervägande agonistiska anser jag någorlunda har levt upp till dessa krav. De har på ett tydligt 

sätt fångat upp fler erfarenheter och möjliggjort för läsaren att kritiskt kunna reflektera över 

de olika alternativen och argumenten. Dessa artiklar ger oss som läsare stöd i det kritiska 

tänkande och stöttar läsarna i en problemlösningsprocess på samhällsnivå, i ett ”kollektivt 

samtal kring de frågor som förenar oss i ett samhälle” (Hellspong, Landqvist 2011, s. 9). 

En av mina hypoteser i inledningen var att debatter som handlar om människors innersta, 

som ju frågan om religionens plats i samhället ofta gör, sällan är lyhörda för olika 

utgångpunkter och således inte heller lyssnar på olika förslag på lösningar och slutsatser. Jag 

var inte ute en debatt som strävar efter en ”konsensus kring mitten” (Mouffe 2008, s. 69), som 

berövar berörda möjligheten att närma sig varken en individuell eller kollektiv lösning på 

problemet eller situationen. Istället menade jag att en antagonistisk debattstrategi blockerar ett 

debattklimat där man ser möjligheter i oliktänkandet. Man missar vinsten med att utifrån olika 

perspektiv belysa en fråga, och således går miste om att det är i mångfalden av både 

problemdefinitioner och problemlösningar som möjligheten till framåtskridande i en 

diskussion befinner sig? 

Det visade sig att min hypotes både blev vederlagd och bekräftad. Samtliga artiklar 

använde, mer eller mindre mycket och med mer eller mindre ärliga medel, motståndarnas 

argument som språngbräda för sin egen argumentation. De hade samtidigt inslag av genuint 

lyssnande som öppnade upp för olika perspektiv och utgångpunkter. I de artiklar (2st) som 
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hade en övervägande antagonistisk debattstrategi, så visade det sig mycket riktigt att 

problemdefinitionen och problemlösningen var snävare. Däremot var fler av artiklarna mer 

lyhörda än vad jag hade trott (4st), de hade både breda problemdefinitioner och 

problemlösningar. Men inte i en enda artikel hände det att författarna kom fram till att 

motståndarna hade rätt, eller att författarna i slutänden ändrade åsikt.  

Betyder då detta att de breda problemdefinitionerna och problemlösningarna inte var till 

någon nytta? Nej, tvärt om! Om målet med debatten var att alla skulle komma överens, så 

hade de inte varit till någon nytta. Men målet var ju att författaren, med lyssnandet som 

verktyg, skulle hjälpa läsaren att kritiskt skulle kunna ställa olika argument mot varandra. Och 

det visade sig ju vara fallet i alla de artiklar som var övervägande agonistiska, så här fick jag 

min hypotes bekräftad. 

Jag var ju också tveksam till om en debatt med så många möjliga utgångspunkter som togs 

upp i inledningen, exempelvis naturvetenskap, juridik, feminism, teologi etcetera, över 

huvudtaget skulle ha en möjlighet att kunna föra en fruktsam diskussion. Hellspong och 

Landqvist (2011) skriver att retoriken blir viktig för demokratin genom att finnas i det 

offentliga rummet, och att en fungerande demokrati förutsätter en offentlighet där vi alla kan 

delta. Om vi ur detta perspektiv väljer ut endast en av artikel så blir nog bidraget till 

demokratin inte så upplyftande, men ser vi alla artiklarna som ett gemensamt bidrag till det 

offentliga rummet, som flera olika mindre dialoger – och en och annan monolog - i en större, 

så ser vi att läsaren står med en mängd flera välunderbyggda och välspridda argument att 

kritiskt ta ställning till. Flera av de olika områden som jag radade upp i inledningen, ryms 

nämligen inom den ändå ganska begränsade mängd artiklarna som ingår i uppsatsens 

analysmaterial. Även om de enskilda författarnas mål i de flesta fall har varit att göra sina 

egna röster hörda och att gå segrande ur debatten, så fungerar dialogen i stort ändå som ett 

stöd för den demokratiska processen. Detta tack vare att författarna alltså använt lyssnandet 

som verktyg i sitt skrivande. Så även om författarna i de artiklar som jag analyserat inte i 

något fall har kommit överens med motståndarna i slutänden, så kan vi ändå konstatera att 

lyssnandet i dem hjälpt läsaren till en bredare grund att stå på i sitt kritiska ställningstagande i 

den aktuella frågan. 

Men kan inte effekterna av att hela tiden lyfta fram flera åsikter i den offentliga dialogen 

bli att vi slätar ut diskussionerna och istället blir mindre kritiska? Självklart finns det en risk 

om vi lyfter fram flera åsikter och argument, utan målsättning att analysera och resonera kring 

effekterna av dem. Det kan leda till att vi bara ger luft under vingarna åt argument som inte är 

förenliga med demokratiska värderingar eller som kränker människor. Men jag tror att den 
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risken är värd att ta, eftersom effekterna om vi lät bli att bredda problemdefinitionerna skulle 

bli värre. 

Ska vi då förbjuda dem som inte har breda problemdefinitioner eller agonistiska 

debattstrategier från att debattera? Nej, åsikts- och yttrandefrihet kan vi naturligtvis inte 

tumma på, för det är när ifrågasättandet i sig ifrågasätts som vi är ute på djupt vatten. Vi kan 

förespråka och rekommendera vissa sätt att argumentera och debattera, och fördöma andra 

sätt. Men vi kan aldrig ifrågasätta debatten och argumenterandet i sig. Vi kan ifrågasätta det 

antagonistiska sättet att argumentera, eftersom det i sig handlar om att undvika ett sakligt 

ifrågasättande. Genom avvikelser från hållbara och relevanta argument ägnar det sig åt 

exempelvis personangrepp. Det kan vi fördöma och vi kan visa på de negativa effekterna av 

ett sådant sätt att argumentera. Mer än så kan vi inte göra. 

7.3 Konflikten – nyttig eller inte 

Analyserna har alltså visat att det i artiklarna som har ett antagonistiskt förhållningssätt till 

motståndarna och deras argument, finns snävare problemdefinitioner och problemlösningar 

och att det finns en lägre grad av genuint lyssnade i dessa artiklar. Finns det då också en risk 

att debatten blir avtrubbad och tråkig om man ger upp den antagonistiska retoriken? Som så 

ofta inom retorikvetenskapliga diskussioner så blir svaret – det beror på! Den retoriska 

situationen är självklart avgörande. Upplever man debatter, vars primära mål är att 

misskreditera den man debatterar med eller talar om, som roliga och underhållande så fyller 

självklart den antagonistiska strategin sitt syfte. Är syftet att väcka uppmärksamhet så är den 

antagonistiska retoriken också effektiv. En stå-upshow där man inte tillåter sig ett enda ad-

hominem eller ironiskt skämt skulle eventuellt uppfattas som lite tråkig. I den retoriska 

situationen är ju syftet troligtvis inte heller att den retoriska publiken ska ta ställning för eller 

emot en viss fråga.  

I en debattartikel handlar det ofta primärt om att få läsaren att ta ställning, och då är det 

viktigt att man ges utrymme att argumentera och strida för sin sak. I de två artiklarna i 

uppsatsen som är övervägande antagonistiska så finns det även drag av agonistisk 

argumentation, så självklart handlar det om att hitta en balans i hur man väljer att bemöta 

motståndaren. Dessa artiklar var, enligt min icke vetenskapligt subjektiva åsikt, roligare att 

läsa, för de innehöll sarkasmer och dräpande uttalanden. Dessa ökar eventuellt chanserna för 

författaren att få den läsare på kroken som de kanske främst vänder sig till. Men om man som 

artikelförfattare är seriös i sitt uppdrag att debattera för en viktig fråga och vill nå ut till en 
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större publik, så behöver det inte innebära begränsningar att använda den agonistiska 

retoriken.  

Artiklarna med det agonistiska förhållningssättet har inte mindre av argumentation och 

konflikt. Det finns konflikt där också men i en saklig inkluderande form, där läsaren i större 

grad ges möjlighet att förstå helheten och själv ta ställning i högre utsträckning. Den där 

demokratiska livsnerven, som var beskriven på baksidan av Mouffes bok Om det politiska 

(2008), finns bevarad genom att en agonistisk retorik tydliggör skillnaderna mellan olika 

argument och olika alternativ i en debatt. I kombination med Booths genuina lyssnande som 

också ser till att vi hittar gemensamma utgångpunkter, så att vi slipper argumentera om saker 

som vi faktiskt är överens om och istället kan se var det finns konflikter som vi behöver lägga 

kraft på, så ges det bra förutsättningar för en både konstruktiv, tillåtande och konfrontativ 

debatt. 

Det är här uppsatsens två huvudteorier möts, i läsarens möjlighet att ta till sig argumenten 

och se likheter och skillnader mellan olika argument. Mouffe fokuserar på att vi ska ha tänka 

positivt på konflikten och Booth fokuserar på hur vi ska kommunicera för att undvika onödiga 

konflikter. En metafor kommer i skrivandet stund till mig, den ständigt pågående 

diskussionen i en familj med tonårsbarn. Den ena föräldern är mån om att hitta gemensamma 

utgångpunkter i diskussionen med tonåringen för komma överens och i möjligaste mån 

undvika onödiga konflikter. Den andra föräldern drar sig inte för att dra igång en diskussion 

där konflikter och olika åsikter kommer upp i dagen och de bryts mot varandra. Självklart 

kommer tonåringen ha nytta av båda sätten och självklart finns det vissa tillfällen när den ena 

metoden kommer att fungerar bättre än den andra. Och självklart kommer tonåringen lära sig 

fördelarna och nackdelarna i de olika sätten när hen lyssnar på föräldrarnas kritik av varandras 

diskussionsstrategier. Men kombinationen av båda teorierna och de metoder som jag har 

använt här, rustar tonåringen för flera möjliga situationer. Kanske retorikfamiljen kan dra 

nytta av dem på samma sätt, när den lär ut olika sätt att både kommunicera och kritiskt 

granska kommunikation och retorik till sina studenter. 

7.4 Bidrag till retorikvetenskapen 

Retorikvetenskapen, som jag ser som en av demokratins viktigaste verktyg, har mycket att 

vinna på att förspråka en agonistisk debattretorik av det slag som jag resonerat och beskrivit i 

min uppsats. Det kan vi göra förbyggande genom att i den retoriska situationen försöka 

bredda synen det retoriska problemet. Vi kan inkludera så många möjliga definitioner av 

problemet som möjligt, innan vi bestämmer hur vi vill framföra eventuella förslag på 
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lösningar för den retoriska publiken. Att tydliggöra vilka lösningar vi anser lämpliga och 

argumentera varför vi inte tycker andra är lämpliga, ger publiken större möjligheter att utöva 

sina demokratiska rättigheter och själva ta ställning. Vi kan också göra det i den kritiska 

analysen genom att visa på hur en antagonistisk debattretorik förvägrar den retoriska publiken 

möjligheten till just dessa val, eftersom den istället undanhåller argument och i värsta fall 

lurar den retoriska publiken till ett ställningstagande som publiken i slutänden inte alls står 

för. 

Avslutningsvis vill jag kort återvända till Landkvist och Hellspong (2011) som skriver om 

offentligheten i ett retoriskt forskningsperspektiv. De säger att forskningen kan vara ”både 

deskriptiv och konstruktiv” (2011, s.13) nämligen att forskningen både kan undersöka den 

existerande offentliga kommunikationen, men att den också kan ”konstruera begrepp och 

normer som kan användas för att utveckla den som en kunskapskälla för det kloka och 

demokratiska samhället” (2011, s.13). Uppsatsens deskriptiva syfte har varit att undersöka hur 

lyssnandet ser ut i ett antal artiklar och det deskriptiva bidraget till forskningen är att en 

debattartikel med ett mer genuint lyssnande initialt redan i problemdefinitionsfasen, ger fler 

möjliga lösningar än en artikel som har en lägre grad av genuint lyssnande. Uppsatsens 

konstruktiva och normativa syfte har varit att prova hur den kombination av teorier och 

metoder som använts, kan bidra till retorikvetenskapen och således i förlängningen till ”en 

kunskapskälla för det kloka och demokratiska samhället”. Detta bidrag blir i god retorisk anda 

tredelat. Det första är möjligheten att använda uppsatsens kombination av teorier och begrepp 

i undervisningssammanhang, att lyfta fram det genuina lyssnandets retorik och den 

agonistiska debattstrategin som viktiga resurser i retorikvetenskapens verktygslåda för att 

främja god debattretorik. Detta ökar förutsättningar för ett kritiskt tänkande hos studenterna. 

Det andra handlar om att uppsatsen visar på slutsatser som debattörer kan använda som 

kunskapskälla. Använder debattörer ett genuint lyssnande och en agonistisk debattretorik, så 

ökar de möjligheterna för läsarna och deltagarna i den offentliga dialogen, att ta ställning i 

frågor som debatteras och att göra sina röster hörda. Det tredje är att använda samma 

kombination i andra forskningssammanhang, vilket utvecklas under rubriken nedan. 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Det har inte funnits ett så stort överflöd av material att analysera som jag trodde när jag 

valde ämne. Det finns ett större utbud av artiklar som handlar om huruvida flickor ska få bära 

slöja i skolan eller inte. En egen tolkning av detta, efter att ha läst och letat artiklar i ämnet, är 

att det uppfattas som viktigare att ta ställning till frågan om barns/flickors slöja, eftersom det 
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upplevs som att barnen själva inte ges rätten att fatta ett så viktigt beslut. Myndiga kvinnor 

upplevs, eventuellt i alla fall i teorin, ha lättare att själva fatta beslutet om de vill bära slöjan 

eller inte. Därför upplevs den vuxna kvinnan inte ha lika stort behov av att någon driver 

frågan å deras vägnar. Självklart hänger de två gruppernas situation nära ihop. Artiklarna 

behandlar ofta båda frågorna tillsammans. Men det vore intressant att se om det finns någon 

skillnad i hur debatten förs när det gäller den vuxna kvinnans respektive flickans/barnets rätt 

att bära eller inte bära slöja. Forskningen kan undersöka om det finns en ännu bredare 

problemdefinition i de debatter som fokuserar på flickorna, med anledning av att barnen 

påverkas av och är starkt beroende av vuxna i deras närhet. Om debatten klarar av att på ett 

agonistiskt sätt spegla den komplexa situationen som barnen befinner sig i, utan att använda 

moraliska benämningar och angrepp på motståndarna. 

Ett annat område som vore intressant att undersöka är om artiklar med politiskt 

engagerade författare skiljer sig från andra artiklar, när det gäller det genuina lyssnandet och 

den agonistiska debattretoriken. Om vanan från den politiska debatten gör politiker mer 

benägna att lyfta fram fler perspektiv på en fråga, och att de mer än andra debattörer 

diskuterar sakfrågan i sig än ägnar sig åt angrepp på motståndarna. En annan forskningsaspekt 

av detta område är att se om det finns någon skillnad mellan de två mediekanalerna TV och 

tidning. Politiska debatter i TV beskylls ofta för att innehålla tom retorik och personangrepp. 

Ur medborgarnas perspektiv så vore det intressant att veta om man ges större möjligheter att 

ta ställning till olika argument, beroende på i vilken mediekanal man väljer att ta till sig 

politiska budskap. 

Det vore dessutom intressant att utöka antalet artiklar och se om resultatet blir annorlunda, 

eller undersöka om det finns olika grader av lyssnande beroende på om författaren är 

övervägande för eller emot en lagstiftning mot bärande av chador, burka, slöja, niqab på 

allmän plats och i offentliga sammanhang. I samband med den analys som jag har gjort i 

uppsatsen så har jag uppmärksammat att båda de två artiklar som är minst agonistiska, också 

är emot en lagstiftning. Jag har inte dragit några ytterligare slutsatser av detta. Det skulle dock 

vara intressant att se om detta är en slump eller om det är en indikation på att det finns en 

skillnad mellan de båda sidorna, vad det i så fall skulle kunna bero på och få för effekt för 

debatten och frågan om chador, slöja, burka, niqab i sig. 
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9 Bilagor 

9.1 Artiklar emot burka, niqab, chador, slöja 

1. http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/ 

av Amine Kakabaveh 

Publicerad 17 januari, 2012 - 14:38 

Vita män måste våga se hedersförtrycket 

HEDERSFÖRTRYCK Hur kan det komma sig att så många västerländska vita män 

i framträdande ställning i samhället anser sig ha tolkningsföreträde i debatten om 

kvinnors och barns mänskliga rättigheter? Vi kvinnor som varit tvungna att fly våra 

hemländer och fått privilegiet att hamna i ett land som Sverige blir överraskade över 

toleransen mot hedersförtryck, skriver Amineh Kakabaveh (V). 
Hur kan det komma sig att så många västerländska vita män i framträdande ställning i 

samhället anser sig ha tolkningsföreträde i debatten om kvinnors och barns mänskliga 

rättigheter? Tänk om vi kvinnor, i synnerhet invandrade kvinnor, bestämde vad som var bäst 

för män – särskilt för manliga makthavare. Hur demokratiskt skulle de tycka att det var? 

Självklart skulle de anse att det var fullständigt absurt. 

Men regler som skulle vara absurda när det gäller män ter sig som normala i förhållande 

kvinnor – och alldeles särskilt normala för invandrarkvinnor. 

Självklart är det så att invandrarkvinnor och -flickor skulle bestämma över sina liv precis 

som alla andra om det fanns utrymme för dem att tänka och handla helt fritt. Samhällenas 

könsmaktsordning tillåter dem emellertid inte att göra det. Andra tänker åt dem och 

bestämmer hur de skall handla och uppträda. Och religionen används för att rättfärdiga en 

sådan ordning. 

Religionen har alltid upprätthållit en hierarkisk och tydligt heterosexuellt präglad 

förståelse av sexualiteten. Erkännandet av den sexuella njutningen blir särskilt problematisk 

och känslig när det gäller flickors och kvinnors sexualitet. Den uppfattas som fitna – det som 

förför och skapar oordning. Sexualiteten måste kringgärdas av en mycket långtgående social 

kontroll. Kvinnan måste dölja sin kropp för att undgå att väcka mannens lust och frambringa 

oreda i samhället. Genom en hård kontroll av kvinnors sexualitet upprätthålls 

samhällsmoralen och samhällsordningen. Därför hador, niqab, burka, Det finns dock inga 

historiska belägg för att slöjan är muslimsk uppfinning. Patriarkatet och slöjan fanns före 

Muhammed, men slöjan skrevs in Koranen. Läs gärna genusforskaren Leila Ahmeds bok 

Women and Gender in Islam om könets historia i muslimska samhällen. 

Religion och könsmaktsordning 
Jag förstår uppriktigt sagt inte hur vissa västerländska män kan tro sig att det är demokratiskt 

och frihet för flickor att bära niqab/bruka och slöja. Är det demokratiskt och frihet att 

bestämma att barn under 18 år ska bära niqab och följa en lång rad religiöst motiverade (och 

av könsmaktsordningen påbjudna regler). Stämmer det överens med FN:s konventioner och 

Kvinnans och Barnets Rättigheter? Kan de inte föreställa sig att när flickebarnet blir vuxet i 

det land som anses vara världens mest jämställda kan tänka själv. Jag anser att vuxna kvinnor 

som är över18 år själva ska kunna bestämma vilken klädsel de vill bära. Dessförinnan skall de 

inte av någon indoktrineras in ett beteende och uppträdande framtvingad av en patriarkal 

könsamaktsordning och religiösa påbud. 

http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/
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Demokrati och frihet kan inte nås på bekostnad av att man kränker barnets rätt till sin egen 

kropp och rörelsefrihet. Demokrati kan knappast uppnås genom begränsar friheten med 

hänvisning till religionsfriheten. 

Det är inte obekant för någon medveten feminist och socialist att det är män i öst och väst 

som alltid tagit sig rätten att tolka och företräda kvinnors ”rättigheter och kvinnors bästa”. 

Utlandsfödda kvinnor är vana att konfronteras med att män bestämt över dem. Att kvinnan 

betraktas som ett objekt, ett ting, i samhällets och familjens ögon är ett faktum i stora delar av 

världen. Vi kvinnor som varit tvungna att fly våra hemländer och fått privilegiet att hamna i 

ett land som Sverige blir överraskade över det kvinnoförtryck som råder i Sverige särskilt när 

det gäller den s.k. hedersproblematiken. Det går på intet sätt att förklara för kvinnor från Irak, 

Turkiet, Guatemala, Palestina, Indien, Iran, de kurdiska delarna Irak m.fl länder att 

minderåriga flickor i Sverige tillåts att bära niqab (heltäckande slöja), att det finns mer än 70 

000 ungdomar som blir utsatta för tvångs- och barnäktenskap och att det finns mödomshinna-

operationer, att det finns ”balkongflickor” eller att unga tjejer och killar bortrövas till 

föräldrarnas gamla hemländer och där påtvingas äktenskap. Att mer än 20 kvinnor mördas i 

Sverige varje år och kvinnans värsta fiende kan vara den man som hon lever eller hade levt 

tillsammans med osv. Allt dessa sker under det svenska samhällets polerade yta av demokrati 

och jämställdhet. 

Kulturrelativism till höger och vänster 
Sedan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har debatten om könsmaktsordning i det 

svenska samhället varit matt. Särskilt invandrade kvinnors och barns situation har hamnat på 

undantag. Eftersom många högerpolitiker inbillar sig att svenska kvinnor och män lever 

ganska jämställt så räcker det med. När det gäller invandrade kvinnor och flickor ska dessa 

inrätta sig i enlighet med ett kulturrelativistiskt synsätt efter ”den egna kulturens normer”. 

Därmed inverkar de inte störande på övriga ”svenska” samhället. Samtidigt skall man föra en 

restriktiv invandrings- och flyktingpolitik så att de störande elementen i samhället minimeras. 

Att man samtidigt åsidosätter vad FN-konventionerna säger om kvinnors och barns rättigheter 

tycks vara av underordnad betydelse. Alltsammans är en anpassning till 

Sverigedemokraternas politiska dagordning. 

Vänstern som i sitt program och sina utspel är socialistisk anti-rasistisk och feministisk har 

inte heller situationen klar för sig. Även inom vänstern kan man höra argument när det gäller 

invandrarkvinnornas situation som bottnar i kulturrelativism, som oreflekterat hänvisar till 

religionsfrihet. De flesta invandrarkvinnor från exempelvis Mellanöstern kan inte förstå att 

man i ett land som Sverige kan acceptera den typen av resonemang. Däremot accepteras 

kulturrelativismen lätt av invandrarmännen, uppvuxna som de är med en patriarkal 

könsmaktsordning, som i förhållande till kvinnorna ger dem en överordnad ställning. 

Många kulturrelativister menar att om man talar om s.k. hedersvåld, balkongflickor, sex- 

och samlevnadsundervisning i skolan, slöja och niqab så handlar det om fenomen som ligger 

utanför könsmaktsordningen. Men det är precis vad det inte gör! Det patriarkala förtrycket är 

en del av kulturen och sådana delar av kulturen är oacceptabla. 

Det finns invandrarkvinnor som är anhängare av hador, niqab och burka m.m., men det 

finns alltid de som underordnar sig förtryck eller som ser fördelar med att stå nära makten. 

Vänstern måste göra rent hus med kulturelativismen. Allt som är ”kultur” är inte bra. Allt 

en ”kultur” kan innehålla kan inte respekteras. I all synnerhet om olika kulturfenomen bryter 

mot FN:s universellt accepterade konventioner om mänskaliga rättigheter och kvinnan och 

barnets rättigheter. 

Inte bara upplysning och kampanjer 
Det hedersrelaterade våldet som tar sig många olika uttryck måste angripas genom ett brett 

spektrum av åtgärder för jämställdhet och säkrande av lika rättigheter för kvinnor och män. 

En lång rad konkreta åtgärder på flera olika områden måste vidtas för att unga kvinnors och 
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flickors makt över sina egna liv stärkas. Både män och kvinnor oavsett bakgrund, religiös 

eller kulturell förtecken måste aktivt kämpa för att patriarkaliska värderingar och strukturer 

förändras. Det går inte an att män definierar vad som är bra för kvinnor. Men det räcker inte 

med information och kampanjer. 

Unga människor, särskilt unga kvinnors, möjlighet till sysselsättning måste öka. 

Utbildningen av unga när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste 

utvidgas och förstärkas. Bostadssegregation med åtföljande utbildningssegregation måste 

bekämpas. 

I ett sekulärt och demokratiskt land som Sverige förväntas alla dess invånare omfattas av 

normen om allas lika värde och lika behandling. 

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ordförande Varken hora eller 

kuvad 

 

2. http://debatt.svt.se/2010/10/06/ratt-att-muslimska-kvinnor-tvingas-valja-mellan-

arbete-och-sloja/ av Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (S)  

Publicerad 6 oktober, 2010 - 14:31 

Rätt att muslimska kvinnor tvingas välja mellan arbete och slöja 

NIQAB Det är svårt för kvinnor att fullt ut delta i arbetslivet med heltäckande slöja. 

Anledningen är att klädesplagget från början inte är anpassat för en kvinna som lever 

ett aktivt liv i offentligheten. Vill man delta i arbetslivet på samma villkor som män får 

man förmodligen räkna med att lämna den heltäckande slöjan hemma, skriver 

riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar (S). 
Jag är född 1980 i Irans huvudstad Teheran. Innan min födelse och den islamiska 

revolutionen var det förbjudet att bära slöja i offentliga sammanhang. Efter min födelse blev 

det förbjudet att inte bära den religiösa klädsel som påbjöds av ayatollah Khomeini. Jag är 

uppvuxen med en mormor och gammelmormor med heltäckande slöja och med religiösa 

föräldrar som utifrån sin feministiska utgångspunkt menar att den heltäckande slöjan varken 

har med Islam att göra eller är förenligt med ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla har 

olika utgångspunkter för sin syn på detta. Det här är min. 

I en bredare historisk kontext kan slöjan knappast sägas vara kontroversiell. 

Huvudduken och könssegregationen har varit vanligt förekommande såväl i världsreligonerna 

som i lokala seder och bruk. Att frågan idag diskuteras aktivt beror på att den tangerar vid så 

många av vår tids allra hetaste potatisar. När blir en persons religionsfrihet en annan persons 

religionsofrihet? Hur stoppar vi den accelererande islamofobin och rasismen i Europa? Hur 

genomför vi samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor att forma samhället och 

sina egna liv? Är religions- eller kulturrelativism acceptabelt i jämställdhetspolitiken? Hur 

kan man som kvinna eller man kunna definiera sig själv i ett heteronormen genomsexualiserat 

offentligt rum? 

Dessa frågor har inga enkla svar. Därför reagerar jag starkt mot de, allt ifrån uttalade 

rasister till rumsrena populister, som ropar på generella regler och lagstiftning för att hitta 

svaren. Jag menar att svaren bara kan hittas genom dialog i demokratiska fora. Svaren kan 

bara hittas genom ett ständigt pågående offentligt samtal med så många deltagare som 

möjligt, annars kapas debatten av extremister. 

Jag är feminist. Jag ser den generella överordningen av män och den generella 

underordningen av kvinnor och jag vill bryta den. Det görs bland annat genom att 

kvinnor får möjlighet att delta i arbets- och samhällsliv på samma sätt som män. Jag ser 

http://debatt.svt.se/2010/10/06/ratt-att-muslimska-kvinnor-tvingas-valja-mellan-arbete-och-sloja/
http://debatt.svt.se/2010/10/06/ratt-att-muslimska-kvinnor-tvingas-valja-mellan-arbete-och-sloja/
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att det är svårt för kvinnor att göra det med heltäckande slöja. Anledningen är att 

klädesplagget från början inte är anpassat för en kvinna som lever ett aktivt liv i 

offentligheten. Plagget är frukten av en syn där kvinnans plats är den privata sfären och 

mannens plats den offentliga. Om kvinnan ska kunna komma ut i offentligheten måste 

hennes kropp skyddas från den okände mannnens lystna blick. Med den heltäckande 

slöjan kommer därmed också ett synsätt om att kvinnan ska isoleras från kontakt med 

företrädelsevis män utanför familjen. Enligt vissa tolkningar ska inte ens en man och 

kvinna befinna sig i samma rum såvida de inte är släkt. 
Dessa begränsningar är svåra att kombinera med dagens arbetsliv. Utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv har jag svårt att se att exempelvis en förskollärare med heltäckande 

slöja ska kunna fungera i en arbetsgrupp. Måste jag då exempelvis diskriminera manliga 

sökande till andra tjänster på samma förskola för att hon inte vill arbeta i nära relation till 

män? Måste jag se till att inga pappor kommer ensamma till utvecklingssamtalen med 

läraren? Jag tror att det finns mycket kompetens bland kvinnor med heltäckande slöja, men 

frågan är om man inte gör ett ställningstagande mot deltagande i stora delar av arbetslivet när 

man väljer den heltäckande slöjan? Visst finns det fortfarande vissa arbetsuppgifter kvinnan 

med den heltäckande slöjan kan arbeta med – men går det generellt att säga att hon står till 

arbetsmarknadens förfogande? Vad innebär det för det, i och för sig av den borgliga 

regeringen sargade, men ändock existerande skyddet i socialförsäkringarna som är 

ihopkopplat med att du har arbetat? 

Det finns annan problematik. Även i Sverige förekommer det att kvinnor bär heltäckande 

slöja mot sin vilja och förmodligen lever i isolering. Jag ser svårigheten att bryta den 

isoleringen om hon också har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt 

har jag aldrig hört någon krävas kollektivavtsalsreglerade bönestunder fem gånger om dagen 

– varför ska just rätten att bära en strikt religiös klädsel vara det viktigaste? 

Ofta grundar sig diskussionen i att människor är rädda för den heltäckande slöjan. Det är 

inte jag. Det är ett klädesplagg. Ett plagg som min mormor vyssat mig till sömns i. 

Förmodligen känner jag inte till en tryggare doft än den av solvarm polyester. Det jag reagerar 

på är det synsätt på kvinnor och män som följer med användandet av den heltäckande slöjan. 

Jag ser på generationer av systrar som lever i stater där de av normen eller lagstiftningen 

tvingas att använda den heltäckande slöjan och därmed räknas som andra gradens 

medborgare. 

Jag vill försvara varje kvinnas rätt att bära den heltäckande slöjan – precis som jag 

tänker försvara hennes rätt att bära vilket plagg hon än önskar. Precis som jag vill stå upp för 

alla kvinnors rätt att på samma villkor som män delta i arbets- och samhällslivet. Vill man det 

senare får man förmodligen räkna med att lämna den heltäckande slöjan hemma. 

Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (S) 

 

3. http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-

motas_5205649.svd av Jesus Alcala 

Publicerad 29 augusti 2010 kl 08:00 , uppdaterad: 2 september 2010 kl 09:02 

Med täckta ansikten kan vi inte mötas  

RÄTTIGHETER. Samtidigt som Alia strider för sin niqab, strider Miriam mot den 

diskrimingering kvinnor utsätts för i hennes SFI-klass. Jesús Alcalá menar att argumenten för 

heltäckande slöjor för kvinnor inte håller.  

http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd
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I januari 2009 anmäler Alia, född i Egypten men uppvuxen i Sverige, Åsö 

vuxengymnasium till diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering. Skolan tillåter 

inte Alia att bära niqab. Hon tvingas avbryta studierna inom Barn- och fritidsprogrammet om 

hon fortsätter att täcka ansiktet. Själv menar hon sig ha varit kompromissvillig eftersom hon 

accepterat att ta av slöjan när ingen man kan se hennes ansikte. Får hon sitta längst fram i 

klassrummet och är läraren framför henne kvinna kan hon tänka sig att ta av slöjan. Hon 

skulle endast ta på den när en man går förbi. Skolan sa nej till kompromissförslaget. Alia 

menar att Niqabförbudet kränker hennes religionsfrihet och hennes rätt till utbildning.  

Åsö vuxengymnasium och Stockholms stad hävdar att skälen till förbudet är 

pedagogiska, säkerhetsmässiga och sociala. Det är viktigt att läraren ser elevernas ansikten. 

Undervisningen sker, förutom via föreläsningar, genom grupparbeten, rollspel, studiebesök 

med mera. Alias kompromissförslag skulle ha inskränkt lärarnas och de andra elevernas 

frihet. De skulle inte kunna röra sig fritt i klassrummet. I väntan på DO:s beslut kommer 

skolan dock att låta Alia bära niqab.  

Alia fortsätter sina studier. Månaderna går utan att DO fattar beslut i ärendet. När Alia ska 

göra sin praktik uppstår problem. Grimstaskolan säger nej till att ge henne praktikplats. 

Igelbäcksskolan erbjuder däremot Alia plats. Hon tillåts bära niqab utomhus men inte 

”inomhus, i arbete med barngruppen”. Alia vill veta om det finns män som arbetar i skolan 

och i barngruppen. Det gör det. Alia tar då inte praktikplatsen. Hon kan inte visa sitt ansikte 

för män.  

Samtidigt som Alia strider för sin niqab strider Miriam, född i Guatemala och nyss 

kommen till Sverige, på sitt håll. Miriam DO-anmäler Hjalmar Strömerskolan i Strömsund för 

att den gör för lite åt den diskriminering och de trakasserier som muslimska män utsätter 

kvinnliga klasskamrater – i vuxenutbildning för invandrare (SFI) – för. Männen tvingar 

kvinnorna att sitta längst bak i klassrummet, tvingar muslimska kvinnor att bära niqab och 

tillåter dem inte att tala för sig själva.  

Skolan säger: Muslimska män från främst Uzbekistan har i flera år åberopat sin trosfrihet 

för att ”kräva särskilda klasser för män respektive kvinnor”, för att ”deras kvinnor skulle få 

bära ansiktsslöja” och för att ”kvinnorna ej fick tala när andra män lyssnade”. Skolledningen 

tog inte strid. Männen skulle nog ändra sig med tiden.  

Hösten 2006 blev klasserna könsuppdelade men vårterminen 2008 kunde de muslimska 

männen tänka sig en medelväg: gemensamma klassrum på villkor att skolan satte upp skärmar 

bakom vilka kvinnorna, helst också de icke muslimska, skulle sitta.  

Skärmar sattes upp och kvinnorna placerades bakom skärmarna. Lärarna var emellertid 

missnöjda. Undervisningen blev omöjlig när kvinnorna satt bakom skärmar och därtill inte 

fick delta i samtalen. Varje fråga som lärarna ville diskutera måste först tas upp med männen. 

Muslimska kvinnor fick aldrig ”vistas i enrum med manliga lärare”. Icke muslimska elever 

var illa berörda av denna ordning.  

Skolledningen lyckades nå fram till ytterligare en kompromiss: skärmarna skulle tas bort 

om kvinnorna istället placerades längst bak.  

I den vevan, hösten 2008, kom Miriam till skolan. Hon satte sig frankt längst fram och 

fann sig inte i att bli tystad av männen. Hon tog anstöt av hur nedlåtande männen betedde sig 

mot samtliga kvinnor och då särskilt de muslimska. Miriam var inte den första som klagat hos 

skolledningen. Flera kvinnor hade anmärkt på könsdiskrimineringen.  

Är inte Alias ärende och Miriams två sidor av samma mynt?  

I ett mejl till DO hänvisar Alia till den tolkning av Koranen och sunnan som bestämt 

hennes tro. Det är samma tolkning som de ortodoxa muslimerna på Hjalmar Strömerskolan 

anför. Den tolkningen rymmer föreställningen att kvinnor och män aldrig kan vara enbart 

vänner och att mannen utövar qawama över kvinnan, det vill säga är kvinnans ”tillsynsman.”  
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Nära Hjalmar Strömerskolan ligger Vattudalsskolan. Där går barnen till de vuxna 

muslimer som är Miriams klasskamrater. Flickor i 13-årsåldern eller till och med yngre bär 

niqab. De vägrar delta i sim- och idrottsundervisningen om pojkar är med, de går inte på 

lektioner i samlevnad. Pojkarna accepterar inte kvinnliga lärare i idrott och de vägrar idrotta 

eller simma tillsammans med flickor.  

DO är överslätande i Miriams ärende. Skolan, skriver DO i sitt beslut, har ”vidtagit 

omfattande åtgärder” för att stödja Miriam och komma åt ”de handlingar och beteenden som 

hon upplevt som trakasserier på grund av kön”. Därmed har skolan uppfyllt sina skyldigheter.  

Strax före DO:s beslut lämnar Hjalmar Strömerskolan sin så kallade kvalitetsredovisning 

till kommunledningen. Ett av kvalitetsmålen för läsåret 2008/09 var: ”Att män och kvinnor 

kan arbeta tillsammans och i samma klassrum.”  

Under rubriken ”Resultat och Måluppfyllelse” står: ”Vi har under läsåret lyckats få bort de 

skärmar som uszbekiska kvinnor tidigare satt gömda bakom. Däremot kan man inte säga att 

eleverna kan arbeta tillsammans, eftersom könsbarriären sätter stopp för grupporienterade 

övningar och kommunikativa aktiviteter i klassrummet /…/ Kontakten med läraren blir sämre 

om vissa elever sitter tysta bakom en skärm och en Nikab /…/ Männen tar utrymme; de pratar 

högt och fritt och talträningen för kvinnorna försummas /…/ Kvinnorna talar också svenska 

mindre i sitt dagliga liv då kontakter med det omgivande samhället mestadels sköts av 

männen.”  

Inför läsåret 2009/10 anger skolan att ett av målen ska vara: ”Att eleverna på sfi inte 

utsätter varandra för kränkande behandling”. Jag vill verkligen understryka att ingen skugga 

må falla på lärarna. De har haft hopplösa arbetsförhållanden och har offrat mycket tid, också 

privat, för att skapa en god och jämställd anda. Men de har saknat stöd både från politikerna 

och från DO.  

Alias ärende gällande Åsö vuxengymnasium är ännu inte avgjort. Utredningen är klar och 

ärendet föredraget men beslutet inte formulerat.  

Jag vill inte tro att DO ger Alia rätt och att DO kommer att driva skadeståndstalan mot 

eller klandra Åsö vuxengymnasium/Stockholms stad. Men jag är orolig.  

En mall lades nämligen redan 2003. Burgårdens utbildningscentrum i Göteborg hade 

frågat om skolan kunde förbjuda två flickor att bära burka. Skolverket svarade: Om ”bärandet 

av burqa enligt en seriös bedömning riskerar att förorsaka störning av ordningen i skolan” så 

kan man förbjuda. Så också av pedagogiska skäl. Inte annars.  

Riksdagen har tagit efter. Ett nej till burka kan godtas som avsteg från förbudet mot 

kränkande behandling av skolelever ”ifall klädseln i enskilda fall väsentligt skulle försvåra 

kontakten mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid laborationer eller 

liknande övningar”.  

Lärarhögskolan i Stockholm följer också mallen. Inga åtgärder får vidtas mot den 

niqabbärande student som påbörjade lärarutbildningen hösten 2007. Sådana åtgärder skulle 

strida mot likabehandlingsprincipen. De skulle också ställa till framtida jämställdhetsproblem 

eftersom kvinnor skulle få svårare att gå lärarutbildningen ”på grund av klädesval”. Ett 

generellt niqabförbud är inte möjligt.  

Således: förbud bara i undantagsfall och endast av pedagogiska eller praktiska skäl.  

FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor inte bara 

förbjuder könsdiskriminering utan ålägger också staterna att ”ändra eller avskaffa /…/ 

sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor”, att ”ändra mäns och kvinnors 

sociala och kulturella beteendemönster för att på så sätt avskaffa fördomar, seder och bruk 

som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller 

för män och kvinnor”. Ingen myndighet, enskild person, organisation och inget företag får 

diskriminera kvinnor.  
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Varför rättar man sig inte efter konventionen? Vad är förklaringen till att DO, Skolverket, 

Lärarhögskolan och riksdagen ”glömmer bort” de viktigaste internationella reglerna mot 

diskriminering av kvinnor?  

Läs de citerade konventionsreglerna på nytt och byt ut ”diskriminering av kvinnor /…/ 

det ena könets underlägsenhet” mot ”rasdiskriminering /…/ den ena rasens underlägsenhet”. 

Med den läsningen – skulle vi då strunta i konventionen?  

Och är det en tillfällighet att så gott som alla muslimska länder gjort förbehåll mot 

konventionen med hänvisning till Sharia?  

Kvinnor och flickor som täcker sina ansikten gör det av fri vilja. Det är ett argument som 

åberopas. Ett burka- och niqabförbud kränker den fria viljan.  

Möjligen. Alla ekvationer går inte ihop. Upphöjd till rättighet skulle mångfalden av vars 

och ens fria vilja smula sönder allt socialt liv. Därför är idén om mänskliga rättigheter 

sprungen ur utrymmet mellan min rätt och den andres rätt. Därför slår så gott som alla 

människorättskonventioner fast att ingen får åberopa sina mänskliga rättigheter för att 

omintetgöra eller inskränka den andres rättigheter. Denna grundregel kallas ”förbud mot 

missbruk av rättigheter”.  

Och nej, samtycke ursäktar inte givet en handling eller ett beteende. Slaveriet skulle aldrig 

ha kunnat avskaffas om inte lag och rättspraxis hade frånkänt samtycket dess giltighet. 

Traffickingkonventionen gör kvinnans samtycke till prostitution ogiltigt. Samtycke till 

könsstympning godkänns inte. Heller inte en minderårig flickas ja till äktenskap.  

Just med tanke på svårigheten att hålla isär egentligt samtycke från kulturell eller religiös 

vana har Europarådet beslutat att ”religionsfriheten inte får accepteras som ursäkt för 

kränkningar av kvinnans rättigheter”, att religiösa ursäkter för ”öppna eller subtila” intrång i 

kvinnans rättigheter inte får accepteras ens när kvinnan själv ”uttryckligen samtyckt” till 

intrånget. Staterna ”måste bekämpa religiöst betingade stereotyper av mannens och kvinnans 

roller och staterna får ”inte acceptera religionsfriheten eller kravet på respekt för kultur och 

tradition” som skäl till att tvinga på bland annat underåriga flickor ”religiösa klädkoder”.  

Somliga menar att religionsfriheten inte är det viktiga, det handlar om rätten att klä sig 

som man vill. Men är ansiktstäckande slöja ett klädval i största allmänhet? Ku Klux Klan – är 

deras kåpor en klädsel? Demonstranter med svarta luvor för ansiktet – har de rätt att klä sig 

som de vill?  

Någon säger: okay, förbjud burka och niqab i skolan och på arbetsplatserna. Men inte på 

allmän plats.  

Men där vi inte kan möta den andres ansikte – är det längre en allmän plats?  

Slutligen hävdar somliga att man inte bör göra stor sak av ett fenomen som är så sällsynt. 

De som bär burka eller niqab är få. Och ett förbud underblåser islamofobi.  

Har antalet betydelse? Ska vi avstå från lagstiftning mot bortgifte av flickebarn därför att 

sådana äktenskap inte tros vara många i vårt land?  

Och om problemet är så försumbart litet – ja då är det svårt att förstå på vilket sätt ett 

förbud skulle spä på islamofobin. De flesta muslimer och islamexperter menar att niqab och 

burka är påbud endast inom den mest fundamentalistiska tolkningen av islam. Att vara emot 

förbud av burkan med hänvisning till hotande islamofobi, det är på något vis att bana väg för 

fördomen att islam i sig skulle vara extrem och fundamentalistisk.  

Det burkaförbud som nu är på väg i Frankrike framställs ofta som Sarkozys idé. Men 

bakom förbudet står de flesta kvinnorättsorganisationer, särskilt de som dagligen arbetar med 

utsatta flickor och kvinnor i invandrartäta förorter, så kallade banlieus. En utredning visade att 

av Frankrikes cirka 2000 burkabärande kvinnor var två tredjedelar födda i Frankrike. 

Majoriteten hade sina rötter i Nordafrika där seden att bära burka aldrig funnits. Spontant kan 

man väl tänka sig två skäl till den således ”nya” seden att täcka ansiktet. Att somliga 

muslimer har radikaliserats – talibaniserats om man så vill – just därför att de lever i 
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västvärlden. Eller att vissa muslimska kvinnor (och deras familjer) känner särskild motvilja 

mot att det är otrogna, det vill säga kristna eller sekulariserade, män som får tillgång till 

kvinnans ansikte.  

Det var en parlamentarisk kommission som efter en omfattande utredning lade fram 

förslaget om förbud mot burka. Utredningen hade rådfrågat jurister, 

människorättsorganisationer, fältarbetare, imamer, historiker och filosofer.  

En av de tillfrågade var Nadeije Laneyrie-Dagen, professor i konsthistoria. Hon hänvisade 

till porträttkonsten. Porträttmålning hör ihop med humanismen, med föreställningen att den 

enskilde individen har värde, egen personlighet, unik individualitet. Ansiktet är inte vilken 

kroppsdel som helst. Det är den enskilda individens kvintessens.  

Just detta är väl vad det ytterst handlar om. Att motverka sedvänjor som avpersonifierar 

människor och hindrar oss att möta varandra som enskilda individer. Öppet. Ansikte mot 

ansikte.  

Källförteckning:  

Ärende: Alias mot Åsö Vuxengymnasium/Stockholms stad  
- DO ANM 2009/103  

- Skrivelse från Stockholms stad. Utbildningsförvaltningen, 2/3 2010  

- Alias mejl till DO angående tolkning av Koranen, 21/11 2009  

Ärende: Miriam mot Hjalmar Strömerskolan  
- DO ANM 209/320  

- Skrivelse från Hjalmar Strömerskolan, 16/3 2009  

- DO:s beslut 14/8 2009  

Ärende: Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg/Skolverket  
- Skolverkets pm ”Flickor med burqa/niqab i skolan”, 23/10 2003. På denna pm:s första sida 

anges Dnr 58-2003:2567. På de övriga 14 sidorna anges ett annat diarienummer: Dnr 58-

2003:2613. I Skolverkets slutliga svar till Burgårdens Utbildningscentrum anges Dnr 58-

2003:2567.  

Riksdagens ställningstagande i fråga om burka/niqab i skolan  
- Prop. 2005/06:38 s 144. Regeringens proposition ”Trygghet, respekt och ansvar – om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”.  

Ställningstagande/ utredning från Lärarhögskolan i Stockholm  
- Lärarhögskolan i Stockholm, ”Utredning rörande bruket av niqab i lärarutbildningen”, 19/12 

2007.  

Lärarhögskolan har utrett frågan om klädsel på nytt. Utredningen är färdig men man avvaktar 

DO:s beslut i Alias ärende innan utredningen – efter eventuella ändringar – offentliggörs.  

Europarådets Resolution om kvinnor och religion i Europa  
- Resolution 1464 (2005): ”Women and religion in Europe” 

Den 23 juni i år antog Europarådets parlamentariska församling en rekommendation att inte 

införa ett generellt förbud mot burka/niqab på allmänna platser. Recommendation 1927(2010)  

Frankrikes parlamentariska Kommission  
Assamblée Nationale Francaise, 26/1 2010, ”Mission d’information sur la pratique du port du 

voile integral sur le territoire national”, N° 2262.  

Också parlamentets konstitutionsutskott och jämställdhetsutskott gjorde egna 

utredningar:  
- Assamblée Nationale Francaise, 23/6 2010, Commission des lois constitutionelles, de la 

législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (n° 2520), 

interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.  

- Assamblée Nationale Francaise, 23/06 2010, Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 

des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi, interdisant la dissimulation 

du visage dans l’espace public (N° 2520).  
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Dessutom granskade Frankrikes Conseil d’Etat förslaget i Etude relative aux possibilités 

juridiques d'interdiction du port du voile integral, 25/3 2010.  

Conseil d'Etat förordade ett mer begränsat förbud: förbudet skulle omfatta bärande av burka 

på allmänna inrättningar, allmänna transportmedel men inte rent allmänt - och utan särskilda 

skäl - på alla gator och torg. (En annan rapport av intresse här är: Commission de reflexion 

sur l'application du principe de laïcite dans la republique, 11/12 2003.)  

Se också:  

- Københavns Universitet, ”Rapport om brugen af niqab og burka”, 10/11 2009.  

- Europadomstolen: Aktas, Bayrak et al. c. France, Nos 43563/08, 14308/08, 18527/08, 

29134/08, 25463/08, 27561/08; Dogru v. France No. 27058/05 (4/12 2008) ; Dahlab v. 

Switzerland, App. No. 42393/98; Leyla Şahin c. Turquie, No. 44774/98; Affaire Ahmet 

Arslan et autres c. Turquie 41135/98 (23/2 2010)  

Jesús Alcalá 

kulturdebatt@svd.se 

 

9.2 Artiklar för burka, niqab, chador, slöja 

1. http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/04/11/burkaforbudet-trader-i-kraft/ av 

Gustaf Almkvist 

Publicerad 2011-04-11 

Burkaförbudet träder i kraft 

I dag träder förbudet mot heltäckande slöja (burka eller niqab) i kraft i Frankrike. Inte 

minst därför skriver jag idag på ledarsidan om de populistiska tendenser som landets president 

Sarkozy odlat alltmer de senaste åren. I samband med förbudets ikraftträdande har bland 

andra två kvinnor i niqab gripits (för den franskspråkige: Le Monde, Le Figaro). Motiveringen 

var dock att de deltagit i en otillåten demonstration mot förbudet utanför Notre-Dame i Paris. 

Det finns flera anledningar att vända sig mot att kvinnor bär heltäckande slöja. Att 

kvinnan, men inte mannen, ska behöva skyla sig är ett uttryck för ett samhälle som vi med 

rätta har lämnat bakom oss. Det ligger också något i vad Jesús Alcalá hävdade i debatten om 

burkaförbud i SvD i höstas: att människor inte kan mötas som individer om man inte visar sitt 

ansikte, även om det möjligen kan invändas att det öppna samhället är en mer komplex fråga 

än så. Dessutom finns det onekligen en hel del identifieringsproblem om människor inte visar 

ansiktet. 

Men det hindrar inte att det finns starka argument mot ett generellt förbud av den typ som 

nu har införts i Frankrike. Att något är tillåtet är inte samma sak som att det är bra. En god 

princip är nämligen att staten bara ska kriminalisera de mest klandervärda gärningarna, och 

enbart om det inte finns mindre ingripande sätt att komma tillrätta med problemet. Det är 

minst sagt tveksamt om problemet verkligen är av en sådan dignitet när det endast rör sig om 

runt 2000 kvinnor i Frankrike, som har 60 miljoner invånare. Vill man att kvinnor inte ska 

bära slöja finns det betydligt bättre sätt att föra ut budskapet: genom mötet med den kultur 

som menar att heltäckande slöja är någonting dåligt. 

Man ska inte heller glömma den nära kopplingen mellan klädvalet och religiös tro. Även 

om det finns gränser för vilken respekt ett samhälle bör visa för mer extrema religiösa 

yttringar – och att bära heltäckande slöja tangerar gränsen – går det inte att bortse från att 

mailto:kulturdebatt@svd.se
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/04/11/burkaforbudet-trader-i-kraft/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/loftet-som-blev-populist_6080725.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/trotsar-slojforbud-i-frankrike_6081039.svd
http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/04/11/la-loi-sur-le-voile-integral-est-entree-en-vigueur_1505688_3224.html#ens_id=1502515
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/04/11/97001-20110411FILWWW00421-paris-des-femmes-en-niqab-interpellees.php
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/att-stirra-sig-blind-pa-ansikten_5299117.svd
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skyddet för människors religion och de uttryck den tar sig är grundläggande i just det öppna 

samhälle som vänder sig mot slöjan. 

Det finns situationer då det är fullt rimligt att förbjuda vissa sätt att klä sig. Det är heller 

ingen bra idé att tillåta den som har en offentlig roll, såsom lärare eller polis, att bära vad som 

helst. Men att generellt förbjuda privatpersoner att klä sig på ett visst sätt i det offentliga 

rummet är att gå för långt. Det är en kraftig inskränkning i människors frihet för att komma 

tillrätta med ett problem som inte är särskilt stort och som bättre hanteras på andra sätt. 

I just den här frågan föregicks det franska beslutet av en lång debatt, där många åsikter 

bröts. Beslutet kan därför knappast klandras för att vara populistiskt eller oöverlagt. Att ett 

förbud införs i Frankrike har också sin särskilda bakgrund. Betydelsen av att det offentliga är 

strikt åtskilt från det religiösa är mycket central för den franska republikanska identiteten. 

Men det är ändå fel väg att gå. Sverige bör i vart fall inte följa efter. 

Gustaf Almkvist  

gustaf.almkvist@svd.se  

2. http://www.hemhyra.se/redaktionsbloggen/mina-forargelsevackande-brost-

deras-forargelsevackande-slojor av Anna Rytterbrant 

Publicerad: 1 mars 2013, klockan 9:19 | Uppdaterad: 1 mars 2013, klockan 11:08  

Mina förargelseväckande bröst - deras förargelseväckande slöjor 

 
Anna Rytterbrant, Lokalredaktör, Mejla mig  

I Örebro där jag bor föreslog ett av de mindre partierna i veckan att man skulle förbjuda 

burka och niqab på offentliga kommunal platser. För att undvika förtyck av kvinnor.  

Partiet har inte direkt gjort sig kända för att vara feministiskt tidigare. De företräds i vår 

kommun av sex män i olika åldrar. Och nu tänkte kanske dessa män att de av ridderlig godhet 

skulle rädda oss kvinnor från förtrycket.  

Kvinnor förstår tydligen inte själva när vi är förtryckta, utan kan behöva sex män som 

berättar det för oss. Gärna med hjälp av lag och förordning så att vi kan vara riktigt trygga och 

skyddade från oss själva och våra val av kläder.  

Jag försökte få svar från en av dessa sex män, om de även arbetar för att slopa det 

kvinnliga tröjtvånget, nu när de bestämt sig för att kämpa mot kvinnoförtryck. Men. Han 

svarade inte.  

 Kanske förstod han inte frågan, eftersom den var ställd av en kvinna som per definition 

tydligen inte vet något om kvinnoförtryck. Han kanske tänkte ”Vadå? Tröja det har brudar för 

att de inte vill visa pattarna”. 

Men. Till skillnad från de kvinnor som i Sverige självmant väljer att ha på sig en slöja, 

burka, niqab - eller kortkort kjol - så får ingen kvinna självmant välja att gå utan tröja på 

platser där det kan upplevas provocerande. Den kvinna som går barbröstad på Ica i ditt 

bostadsområde, skulle kunna bli dömd för förargelseväckande beteende.  

Jag har varit i Iran. Där är det tvång att jag som kvinna ska skyla mitt hår och min kropp. 

En gång blev jag stoppad av polisen för att jag inte var tillräckligt anständig. Jag var rädd. I 

Sverige är det tvång att skyla brösten. Här kan två mjuka bröst vara förargelseväckande. Det 

mailto:gustaf.almkvist@svd.se
http://www.hemhyra.se/redaktionsbloggen/mina-forargelsevackande-brost-deras-forargelsevackande-slojor
http://www.hemhyra.se/redaktionsbloggen/mina-forargelsevackande-brost-deras-forargelsevackande-slojor
mailto:anna.rytterbrant@hemhyra.se
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betyder att den som ser mina bröst utanför lägenheten där jag bor, har all rätt att känna sig 

riktigt jävla skitarg och ringa polisen. Då skulle jag bli rädd. 

För mig är det här bara olika grader av sexualisering av kvinnokroppen. Den 

sexualiseringen är förtryckande och ett problem både för män och kvinnor. Men att tvinga 

kvinnor att ta av sig sina slöjor, löser inte problemet. Liksom det inte blir löst om sex manliga 

politiker skulle tvinga av mig min tröja. Olika personer väljer olika sätt att hantera 

sexualiseringen på. Och det fina är ju när i människor själva får välja vilka kläder man vill ha. 

Eller inte ha. 

De flesta kvinnor i Sverige, oavsett kulturell bakgrund, känner en stark vilja att skyla sina 

bröst offentligt, därför att de flesta kulturer säger att det är rätt att göra så. Men valet måste få 

ligga på individen. Om staten har problem med mina bröst på offentlig plats, ja då borde 

staten gå i terapi. Och det är mot den statliga kroppsneurotiska inställningen som politiker 

borde slå för att bekämpa kvinnoförtryck. Inte på att få enskilda kvinnor att sluta bära burka, 

niqab. 

För i grunden är det samma starka vilja som kan få kvinnor att välja att skyla sitt hår och 

sin kropp som får oss att vilja skyla brösten – att accepteras socialt.  

Att sex män inte ser att deras föreslagna förbud mot slöjor - går hand i hand med Irans 

tvång, kan inte betyda annat än att de vilar på samma ruttna kvinnosyn. Det är två sidor av 

samma kvinnoförtryck som bygger på synen av kvinnan som någon som inte kan göra egna 

val, utan som genom lagar måste skyddas från att klä sig som hon vill.  

Men om de sex männen i partiet i Örebro, ändrar sig och verkligen vill bli feminister och 

jobba mot kvinnoförtryck – oavsett kultur – är de mer än välkomna. Alla behövs i kampen 

mot sexism. Kanske kan de skriva om partiprogrammet? Eller byta parti?  

3. http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/31/vi-konservativa-b-r-bejaka-dagisfr-

knars-r-tt-att-b-ra-niqab av Roland Poirier Martinsson 

 

Publicerad: 2010-01-31 09:01, Uppdaterad: 2012-01-13 10:01 

Vi konservativa bör bejaka dagisfröknars rätt att bära niqab 

Är man konservativ är den enda rimliga hållningen att argumentera för dagisfröknarnas 

rätt att bära niqab, skriver Roland Poirier Martinsson. 

Debatten om kvinnors rätt att dölja sina ansikten av religiösa skäl innehåller bland 

annat uppfattningen att staten bör lagstifta mot niqab och burqa, och det besläktade kravet att 

arbetsgivare bör ha rätt att inte anställa personer därför att de bär niqab eller burqa. 

Båda hållningarna står i direkt konflikt med det grundläggande demokratiska 

värdet att inte diskriminera människor på grund av deras religion. Att förbjuda 

muslimska kvinnor att dölja ansiktet eller tillåta arbetsgivare nobba dem med hänvis-

ning till deras religiöst motiverade klädsel vore därför en närmast bisarr åtgärd, fullt i 

klass med det schweiziska minaretför-budet. 
I de flesta fall tycks det inte vara främlingsfientlighet som ligger bakom den här 

beredvilligheten att nagga demokratin i kanten. Snarare är det dels en oförmåga att göra en 

vanlig filosofisk distinktion, dels en ogenomtänkt hänvisning till en bunke ogrundade 

fördomar om vikten av att kunna se och identifiera människors näsor. 

http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/31/vi-konservativa-b-r-bejaka-dagisfr-knars-r-tt-att-b-ra-niqab
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Först den filosofiska distinktionen. Det sägs att en arbetsgivare måste ha rätt att inte 

anställa en person som av olika skäl inte antas klara arbetsuppgiften. Naturligtvis är det på det 

viset (det är också en viktig demokratisk rättighet). Det vore orim-ligt om en kvinna som 

vägrar ta av sig sin niqab kunde kräva skadestånd av en arbetsgivare som inte vill anställa 

henne på grund av hennes niqab, om tjänsten som ska besättas är exempelvis hårmodell på 

frisörskolan. Vilka yrken som inte lämpar sig kan man diskutera, men principen är mycket 

enkel: arbetsgivaren har rätt att inte anställa personer som inte antas klara av uppgiften de 

tänks göra.Det betyder alltså att man inte har rätt att vägra någon på grund av burqan eller 

niqaben, utan istället på grund av att perso-nen är olämplig för uppgiften. 

Distinktionen kan formuleras på olika sätt, men ett skulle kunna vara att göra 

skillnad mellan vad man vill säga med termen "niqab" i en given situation: att du inte 

får jobbet på grund av din religiöst motiverade klädsel eller att du inte får jobbet på 

grund av du bär kläder som hämmar arbetet. "Jag kan inte anställa dig på grund av din 

niqab", kan alltså betyda olika saker. 
Tänk dig två möjliga världar. I värld A tillåts arbetsgivare avfärda personer med 

hänvisning till burqan, det religiösa plag-get. I värld B tillåts arbetsgivare avfärda personer 

med hänvisning till burqan, det prestationshämmande plagget. Givetvis kan det faktiska 

utfallet bli exakt likadant i båda A och B. Skillnaden är att i värld B sanktionerar inte staten 

diskriminering av människor på grund av deras religiösa övertygelse. 

Och hur skulle det gå i praktiken? Arbetsgivare skulle ibland aldrig ifrågasättas om de 

nobbade dessa kvinnor, det skulle vara så självklart att det var en rimlig bedömning. Ibland 

skulle det vara lika orimligt att tillåta arbetsgivare att inte anställa någon på grund av att de 

inte visar ansiktet: som truckförare på en brädgård, exempelvis. Sedan skulle vi få en del 

rättsfall som definierade gränsfallen. Då och då skulle konflikten mellan folks rätt till sin 

religion och folks rätt att välja sina anställda aktualiseras av ett nytt fall. Sånt är samhällslivet. 

Ett enkelt sätt att hamna någorlunda rätt i distinktionen är att fundera över vad som skulle 

hända om en svensk, mycket kompetent och populär anställd, trygg i sin sekulära livsstil, en 

dag började använda burqa för att hon tyckte det var snyggt. 

Här brukar de som vill ha rätt att diskriminera religiösa människor börja prata om vikten 

av att kunna se varandras näsor. 

"Hur skulle jag kunna anställa en person som säljare/konsult/kassabiträde om hon inte 

visar ansiktet? Det är omöjligt att göra ett sådant jobb utan att kunderna kan se henne i 

ansiktet." 

Mest darr på stämman får man när det handlar om dagisfröknar. "Hur kan man uppfostra 

barn om barnen inte får se deras ansikte?" 

Allt det där är såklart voodoo. Det finns inga som helst belägg för att en kvinna med 

niqab inte skulle kunna sälja bildäck, PR-tjänster eller mjölk, ost och korv på Konsum 

lika bra som vem som helst. Det finns inga som helst belägg för att de inte skulle kunna 

etablera kontakt med barn lika bra som kvinnor och män som visar ansiktet. 
Intuitionen som småbarnsförälder säger mig snarare raka motsatsen. Att det efter en stunds 

nyfikenhet och frågor skulle kvitta. Jag har för övrigt en god vän vars sekulära dotters 

favoritfröken bär niqab. 

I sådana här avseenden avgör personlighet, kunskap och engagemang. Slöjan är på sin 

höjd marginell, på ungefär samma sätt som duktiga men sluskiga svenska journalister och 

politiker snart överkommer initial skepsis från vuxenklädda kolleger i andra länder - om de 

har vad som krävs för uppgiften. 

Staten måste tillåta människor att göra vad de vill, så länge de håller sig till landets 

lag. Landets lag måste vara i linje med grundläggande demokratiska värden. Svårare är 

det inte. Betyder det att en del människor kommer att leva sina liv eller uppfostra sina 

barn på ett sätt som inger obehag hos majoriteten av folket? 
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Ja, självklart. 
Politiker som inte kan leva med det bör snarast röstas bort. När de skurit bort den ena 

obehagligheten kommer de nämligen snart att börja irritera sig på den andra. Och komma 

närmare och närmare också dig. 

I grund och botten uppstår sådana här diskussioner ur instinkten att politiken är 

gränslös i sin makt att forma samhället till något som bekräftar den rådande eliten (just 

nu någon sorts Kungsholmsliberaler). Till detta en dos provinsialism som märks i 

oförståelsen för vilken betydelse religionen kan ha för människor. 
Är man konservativ är den enda rimliga hållningen att argumentera för dagisfröknarnas 

rätt att bära niqab. 
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