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Abstract 

The aim of this thesis is to study Iranian women's struggle against the mandatory veil, 
based on Nancy Fraser's (1990) theory on subaltern counterpublics and Mia Lövheim's 
(2012) use of Stig Hjarvard’s theory on mediatization of religion. Specifically, how the 
Iranian-exile Masih Alinejad's Twitter can be seen as an alternative sphere in which she 
creates a mediatized subaltern counterpublic for marginalized women. The research 
questions are as follows: (1) How is Iran and the compulsory hijab portrayed in the 
selected material? (2) Can this portrayal be seen as a mediatized subaltern 
counterpublic? The material consists of 100 tweets from the campaign 
#WhiteWednesdays. By using a qualitative method with an abductive approach, I found 
four themes in the material. Research question (1) showed that Iran is portrayed as a 
stratified society where men are superior to women and that the public sphere constitutes 
problems regarding women's rights. The mandatory veil is presented as the most visible 
symbol of gender apartheid and religious dictatorship. Research question (2) showed that, 
based on subaltern counterpublics and mediatization, societies (especially with religious 
authority) exclude women from speaking in authorized discourse, which contributes to a 
search for alternative spheres. The study’s chosen theories proved to be a good fit for 
capturing, describing and explaining how Alinejad creates a mediatized subaltern 
counterpublic - via new digital media - for marginalized women whom have been 
excluded from the authorized and official capacity of the country. The results further 
showed how Alinejad participated in the mediated public sphere as an independent agent 
who engaged in religious issues from a position of authority. She continues to use the 
#WhiteWednesdays campaign as a space to perform activism against the regime's veil 
policy. 

Keywords: Religion, activism, subaltern counterpublics, mediatization, mandatory veil 

 



 

 3 

 

Innehållsförteckning 
 
Kapitel 1 Inledning ........................................................................................................................... 4	

1. Inledning ............................................................................................................................. 4	
1.1. Syfte och mål .................................................................................................................... 5	
1.2. Frågeställning ................................................................................................................... 5	
1.3. Avgränsning ..................................................................................................................... 5	
1.4. Forskningsgenomgång ..................................................................................................... 6	

1.4.1 Islam, digitala medier och aktivism .................................................................... 6	
1.4.2 Genus och slöjan ................................................................................................. 7	

1.5. Material ............................................................................................................................ 9	
Kapitel 2 Teori ................................................................................................................................ 10	

2.1. Presentation av teori ....................................................................................................... 10	
2.1.1 Subaltern counterpublics ................................................................................... 10	
2.1.1 Medialisering av religion .................................................................................. 11	

2.2. Arbetsmodell .................................................................................................................. 12	
Kapitel 3 Metod .............................................................................................................................. 14	

3.1. Metod ............................................................................................................................. 14	
3.2. Validitet .......................................................................................................................... 16	
3.3. Forskningsrelation .......................................................................................................... 17	
3.4. Etiska avvägningar ......................................................................................................... 17	

Kapitel 4 Resultat och Analys ....................................................................................................... 19	
4.1. Resultat ........................................................................................................................... 19	

4.1.1. Islamiska republiken Iran ................................................................................. 19	
4.1.2. Aktivism ........................................................................................................... 20	
4.1.3. Den obligatoriska slöjan .................................................................................. 21	
4.1.4. Genus ............................................................................................................... 22	

4.2. Analys ............................................................................................................................ 23	
4.2.1. Skildringen av Iran och den obligatoriska slöjan ............................................. 23	
4.2.2. Skildringen som en medialiserad subaltern counterpublic .............................. 25	

4.3. Slutsatser ........................................................................................................................ 26	
Kapitel 5 Diskussion ....................................................................................................................... 28	

5.1. Teoretisk reflektion ........................................................................................................ 28	
5.2. Metodisk reflektion ........................................................................................................ 28	
5.3. Empirisk reflektion ......................................................................................................... 29	
5.4. Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 30	

Sammanfattning ............................................................................................................................. 31	
Referenser ....................................................................................................................................... 32	
Appendix ......................................................................................................................................... 34	

 

 



 

 4 

Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Denna uppsats undersöker om aktivisten och exil-Iraniern Masih Alinejad kan ses skapa 
en subaltern counterpublic (Fraser, 1990) på Twitter för Irans exkluderade kvinnor, som 
en sfär där det finns en möjlighet för dem att kunna få sina röster hörda via digitala 
medier. Uppsatsen berör därför flera av mina forskningsintressen – religion, media, genus 
och rättvisefrågor – samt bygger på teorier om offentligheter (Fraser, 1990) och 
medialisering (Lövheim, 2012).   Mer specifikt fokuserar denna uppsats på hashtagen och 
Twitter-kampanjen #WhiteWednesdays.  
 
2018 bestämde sig en kvinna, Vida Movahedi, för att utmana en av världens mest 
repressiva regimer genom att ställa sig på ett elskåp och avlägsna sin hijab på en 
trafikerad gata i Teheran, Islamiska republiken Iran. Handlingen fångade världens 
uppmärksamhet och inspirerad av denna händelse startade Alinejad hashtagen 
#WhiteWednesdays som uppmanar kvinnor att ta av sig sin slöja och bära vitt på 
onsdagar i syfte att demonstrera sin frustration gentemot regimens slöjtvång (ITV 
Exposure, 2018). 
 
I TV-dokumentären, Iran Unveiled: Taking on the Ayathollas, producerad av nätverket 
ITV beskrivs Alinejad som en av den Iranska regimens främsta kritiker. Hon växte upp i 
Iran under landets religiösa ledare men lever idag som exil i New York. Hon blev 
fängslad i Iran i mitten av 90-talet och efter frigivningen beslöt hon sig för att bli 
journalist med målet att avslöja korruption och brott mot mänskliga rättigheter. I exil 
kämpar hon nu för marginaliserade Iranska kvinnor där hon försöker få deras tystade 
röster hörda. Vidare i dokumentären talar Alinejad om bildandet av kampanjen: “I knew 
that there are a lot of women who are unhappy about compulsory hijab. But they never 
had the platform inside Iran. So I launched #WhiteWednesdays campaign, to help women 
to get together, identify each other in public and say no to compulsory hijab” (ITV 
Exposure, 2018).  
 
Efter bildandet av den Islamiska republiken förlorade många kvinnor friheter och deras 
rättigheter begränsades. Miljontals kvinnor har sedan dess stoppats, tusentals har gripits 
och bötfällts genom att de har demonstrerat mot den rådande ordningen och den 
obligatoriska slöjan (ITV Exposure, 2018). 
 
I TV4 Nyhetsmorgon intervjuades den före detta sympatisören för den Iranska 
revolutionen, Nahid Persson Sarvestani. Hon säger att kvinnors mobilkameror kan 
beskrivas likt vapen för att skildra den verklighet de lever i, vilket i sin tur sätter press på 
den Islamiska republiken Iran: “Det är väldigt vanligt nu att människors kameror eller 



 

 5 

mobiler har blivit vapen mot regimen, vilket regimen är väldigt rädda för” (TV4 
Nyhetsmorgon, 2019). Denna uppsats tar därför avstamp i aktivism mot den obligatoriska 
slöjan och hur former av motstånd kan skildras genom digitala medier, mer specifikt 
Alinejads twitter. 
 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur olika former av aktivism och alternativa 
represenationer av religion skildras genom twitterinläggen utifrån Nancy Frasers (1990) 
teori om subaltern counterpublics och Mia Lövheims (2012) användning av Stig 
Hjarvards teori om medialisering av religion. Jag har utifrån Fraser (1990) och Lövheim 
(2012) undersökt materialet kvalitativt med abduktiv ansats för att ta reda på om 
Alinejads Twitter kan ses som en medialiserad subaltern counterpublic. Målet är  
att fördjupa sig i Iranska kvinnors kamp mot den obligatoriska slöjan på digitala medier. 

1.2. Frågeställning 

Följande frågeställningar har använts för att nå studiens syfte och mål: 
(1) Hur skildras Iran och den obligatoriska slöjan i det utvalda materialet? 
(2) Kan denna skildring förstås som en medialiserad subaltern counterpublic?   
 

1.3. Avgränsning 

Uppsatsens avgränsning utgår ifrån tweets publicerade från Alinejads Twitterkonto. 
Retweets, likes och kommentarer är dock inte inkluderade i analysprocessen då målet 
föreligger vid att hitta beteendemönster i inläggen och syftet vidare är att få 
forskningsfrågorna besvarade gällande skildringen av Iran och den obligatoriska slöjan, 
samt om skildringen vidare kan ses som en medialiserad subaltern counterpublic för 
marginaliserade Iranska kvinnor.  
 
Eftersom omfånget av Twitterinläggen är stort, har jag vidare valt att avgränsa mig till de 
100 senaste skrivna tweetsen, som hämtades från Twitter 2019-12-03, innehållande 
hashtagen #WhiteWednesdays, detta i syfte till att begränsa mig utefter studiens valda 
forskningsområde. Jag analyserade därefter inläggens innehållande texter, bilder och 
videoklipp och avgränsade mig till tweets skrivna på engelska, inte farsi, då mina 
språkkunskaper inom det Iranska språket är begränsade. Mina metodval presenteras 
ytterligare i metodkapitlet (se 3.1.).  
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1.4. Forskningsgenomgång 

Det har bedrivits mycket forskning om den obligatoriska slöjan i Iran. Som grund till 
forskningsgenomgången använde jag mig bland annat av databaser som JSTOR, 
EBSCOhost och ATLA. I relation till uppsatsens syfte är forskningsöversikten uppdelad i 
två delar: en som fokuserar på Islam, digitala medier och aktivism, och en som fokuserar 
på genus och slöjan.  

1.4.1 Islam, digitala medier och aktivism  

I detta avsnitt tas forskning upp som berör transnationell kommunikation och exilens 
gränsöverskridande politiska påverkan (Michaelsen, 2018), kvinnors aktivism i 
Iran/Mellanöstern via digitala medier (Sreberny, 2015; Van Zoonen, Vis, Mihelj, 2011) 
och medier som plattform för subaltern counterpublic (Vrikki & Malik, 2019). Detta är 
av relevans för uppsatsen syfte eftersom jag söker att hitta svar på om  
#WhiteWednesdays kan ses som en medialiserad subaltern counterpublic. Artiklarna som 
berör digitala medier bidrar alltså med relevant information om medialisering och hur det 
där kan bildas alternativa utrymmen för marginaliserade grupper att utföra aktivism på.  
 
Statsvetaren Marcus Michaelsen (2018) berör de ovan nämnda temana om transnationell 
kommunikation och exilens gränsöverskridande politiska påverkan i en studie om exil-
Iraniers användning av digitala medier som politisk plattform. Han visar utifrån en 
intervjustudie med aktivister och journalister som tvingats lämna Iran efter det 
kontroversiella presidentvalet 2009 hur de kan fortsatt vara involverade i inhemska 
debatter och fungera som en kanal till en internationell publik. Detta sätter i sin tur en 
extern press på regimen. (Michaelsen, 2018, s. 248) Utifrån Michaelsens arbete kan vi se 
att journalister och aktivister som arbetar för mänskliga rättigheter och är bosatta i 
västerländska samhällen skapar ett tryck på den Iranska staten genom denna typ av 
transnationell digital kommunikation.  (Michaelsen, 2018, s. 249) 
 
Michaelsen använder sig av begreppen exit, voice and loyalty för att beskriva alternativen 
för människor som är missnöjda med tillvaron i ett land. Det första alternativet, exit, 
hänvisar till att politiska dissidenter som motarbetar den rådande ordningen bör lämna 
landet. Det andra alternativet, voice (som här kallas för röst), refererar till artikulering av 
opposition och missnöje. Röst efter exit påvisar hur politiska exilerade effektivt kan 
utmana hemlandets regim och provocera fram en respons. Det tredje alternativet, loyalty, 
beskrivs som den lojalitet man känner gentemot sitt hemland.  
 
Michaelsen menar att omfånget, intensiteten, hastigheten och påverkan av transnationell 
kommunikation har ökat som ett resultat av globalisering. Nya kommunikativa 
teknologier, i synnerhet internet, möjliggör exiler att upprätthålla transnationell 
kommunikation och deras inverkan på den rådande politiken i hemländerna (Michaelsen, 
2018, s. 250). I linje med detta beskriver medievetaren Annabelle Sreberny (2015) 
kvinnors digitala aktivism i Mellanöstern, bland annat om hur sociala medier används 
över regionen som en process av förändring. “Facebook Revolutionen” och “Twitter 
Revolutionen” beskrivs som två medieplattformar där man kan ha politisk- och social 
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påverkan i global publik diskurs - dessa användes bland annat under den Arabiska våren 
2010-11. Sreberny menar att tillgången till internet, utvecklingen av sociala 
medieplattformar och den växande medvetenheten om förändring, har skapat en mer 
främjande miljö för kvinnors politiska aktiviteter i Mellanöstern och bidrar därmed till en 
utvidgning av den politiska sfären i regionen (Sreberny, 2015, s. 357). Hon menar vidare 
att många kvinnor blev aktiva i den breda sociala mobiliseringen 2010-11 och har varit 
aktiva sedan dess - via bland annat bloggar, fotografier, graffiti eller tweets. Enligt 
Sreberny bidrar mobiltelefoner till kvinnornas tillgång till nätet och därmed till 
möjligheten till kommunikation bortom kontrollen av föräldrar och manliga släktingar. 
Via online-aktiviteter menar hon därför att deras röster kan förstärkas och göra skillnad 
(Sreberny, 2015, s. 358) och att vi utifrån kvinnors engagemang på sociala medier bör 
lyfta frågor gällande tillgång till det offentliga rummet (Sreberny, 2015, s. 359).  
 
Samhällsvetaren Liesbet Van Zoonen och medievetarna Farida Vis och Sabina Mihelj 
(2011) skriver om den anti-Islamiska filmen Fitna på YouTube (2008) och videosvaren 
som publicerades emot den. Fitna är skapad av en tysk medlem av parlamentet, Geert 
Wilders, och filmen innehåller videoklipp av terrorism, våld och kvinnoförtryck och 
vidare hävdar att detta är naturligt inom Islam. Vidare skapade filmen kontrovers vilket 
resulterade i att människor mobiliserade världen över för att visa sitt missnöje över 
filmen - genom att producera och ladda upp videosvar på Youtube (Van Zoonen, Vis, 
Mihelj, 2011, s. 1283). Alltså påvisar denna studie att motreaktioner kan skapas via 
global mobilisering via sociala-medier.  
 
Medievetarna Photini Vrikki och Sarita Malik (2019) skriver om tillgången till det 
offentliga rummet, i detta fall om podcasting som en form av subaltern counterpublic. De 
menar att podcasts är en medieform där frågor gällande relationen mellan kulturell 
produktion, konsumtion och representation lyfts. Mer specifikt undersöker Vrikki och 
Malik betydelsen av podcasts för diskussioner kring invandrarpolitiken i Storbritannien 
och dess potentiella makt som antirasistiskt verktyg, utifrån intervjuer och fokusgrupper 
med svarta och asiatiska podcasters i Storbritannien. På detta sätt undersöker de om 
podcasts kan tillföra ett alternativt utrymme för vad de kallar communities of resistance. 
Artikeln antyder att i ett post facts internationellt klimat med desinformation som stärker 
populistisk retorik kring kulturella minoritetsgrupper, så har podcasts blivit ett utrymme 
för att kunna uttrycka och formulera upplevelserna för dessa grupper (Vrikki & Malik, 
2019, s. 273). 
 

1.4.2 Genus och slöjan 

I detta avsnitt presenteras forskning som berör konflikten mellan islamism och feminism 
och Islamiska länders policys (Tausch, 2017), slöjans ideologiska betydelse (Koo & Han, 
2018), kvinnors status och rättigheter i Iran samt könssegregation (Tohidi, 2016) och 
problem gällande genus, Islam och nya medier (Piela, 2013). Detta är av relevans för 
uppsatsen syfte eftersom jag vill förstå hur Iran skildras i Alinejads inlägg. Dessa artiklar 
ger relevant information om både genusfrågor och slöjan - som vidare kan bidra med en 
större förståelse för kontexten i Iran.  
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Bland annat så har statsvetaren Arno Tausch (2017) skrivit om konflikten mellan 
islamism och feminism (Tausch, 2017, s. 217). Han menar att Islamiska länder som utgår 
ifrån Sharia leder till en regressiv genuspolicy med konsekvenser för kvinnor som bland 
annat: obligatorisk klädkod, könssegregation, återupptagandet av hårdare straff och 
utdaterade patriarkala och tribala modeller av sociala relationer. Han menar att denna 
utveckling resulterar i ett förstorat gap mellan religiösa och sekulära muslimer och 
intensifierar konflikten mellan Islamister och feminister. Tauch påstår att Islamister ofta 
porträtterar feminismen som en utvidgning av kolonial politik och som ett Västerländskt 
fenomen som underminerar det muslimska sättet att leva (Tausch, 2017, s. 218).  
 
Kulturantropologerna Gi Yeon Koo och Ha Eun Han (2018) har undersökt slöjans 
symboliska betydelse för statliga ideologier i Iran och Turkiet. De har valt dessa två fall 
eftersom Iran som Islamistisk stat har antagit den obligatoriska slöjan som en symbol för 
politisk Islam, medan Turkiet som en sekulär stat har valt att förbjuda slöjan av motsatt 
orsak (Koo & Han, 2018, s. 51). Utifrån detta diskuterar de olika feministiska 
motståndsrörelser som uppkommit till följd av respektive lands policys kring slöjbärandet 
(Koo & Han, 2018, s. 47). De menar att i både Iran och Turkiet är slöjan mer än bara ett 
klädesplagg - den bär på en politisk betydelse och har genom historien relaterats till 
frågor gällande stat, genus och ideologi (Koo & Han, 2018, s. 48). Koo och Han visar att 
trots ländernas olika policys kring slöjan så fråntar staten i båda fallen kvinnor rätten att 
själva få bestämma huruvida de ska bära slöjan eller inte (Koo & Han, 2018, s. 47).  
Författarna menar att så länge slöjan symboliserar konfrontationen mellan Islamister och 
sekularister, kommer kvinnornas frihet att vara begränsad (Koo & Han, 2018, s.64). 
Huruvida man väljer att bära slöja eller inte är en kraftig ideologisk symbol vilket skapar 
en politik av igenkännande eller en politik av identitet - inte bara i muslimska länder men 
även på andra håll (Koo & Han, 2018, s.65). 
  
En annan studie av relevans för uppsatsens tema är Nayereh Tohidi’s (2016). Tohidi är 
professor i Islam- och Mellanösternstudier, och har forskat om kvinnors rättigheter och 
feministiska rörelser i Iran. Hon menar att kvinnors status och rättigheter i Iran är 
paradoxalt och komplicerat och visar att det finns många faktorer som har resulterat i 
denna typ av motsägelsefulla status av kvinnorna i Iran; det patriarkala och fäderneärvda 
mönstret i Irans historia och kultur, statens policys och ideologi, influenser av ideologiska 
eller intellektuella trender som nationalism, anti-imperialism, socialism, Islamism, och 
numera liberalism samt mänskliga rättigheter. Även externa och internationella faktorer 
har haft påverkan. Hon menar bland annat att västerländsk imperialism har haft ett 
inflytande på statens policys och intellektuella diskurser som upprätthåller genusfrågor 
och kvinnors rättigheter. På senare år har även den ökade globaliseringsprocessen, 
transnationell feministisk aktivism, och nya kommunikationstekniker som television, 
internet och sociala medier influerat staten (Tohidi, 2016, s. 76). Detta pekar på hur 
kvinnors tillgång till det offentliga rummet påverkas av en rad faktorer. 
 
Religionsvetaren Anna Piela (2013) skriver om muslimska kvinnors online-interaktion 
där hon adresserar problem gällande genus, Islam och nya medier (Piela, 2013, s. 125). 
Denna form av diskurs utmanar, enligt studien, flera negativa stereotyper av den 
muslimska kvinnan, existerande i både muslimska och icke-muslimska länder, som 
exempelvis en Neo-orientalistisk föreställning om en undergiven, tyst, muslimsk kvinna 
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oförmögen att uttrycka egen agens. Studien visar hur muslimska kvinnor aktivt 
förhandlar deras sociala verkligheter genom att använda narrativa strategier i utrymmen 
online (Piela, 2013, s. 137). 

1.5. Material 

I denna uppsats tittar jag på Twitterinlägg från Alinejad (beskrivs vidare i 3.1 Metod), 
utifrån detta är det nödvändigt att kort närmare beskriva Twitter som plattform. Twitter är 
en plattform eller socialt nätverk för mikrobloggande som tillåter användare att publicera 
korta inlägg, också kallade tweets, som kan inkludera text, bilder, videoklipp och länkar 
till andra webbsidor. En tweet kan innehålla högst 280 tecken (Kahn, 2015, s. 28). På 
Twitters hemsida beskrivs plattformen på följande sätt: “Twitter is what’s happening in 
the world and what people are talking about right now.” Vidare beskrivs plattformen som 
något som “spark[s] a global conversation” och som innehållande allt från “breaking 
news and entertainment to sports and politics, from big events to everyday interests. If it's 
happening anywhere, it's happening on Twitter” (Twitter, 2019).  
 
Som hemsida har Twitter en rad funktioner för spridning av specifika tweets, och för hur 
ämnen cirkulerar på plattformen. Till exempel kan man retweeta ett meddelande vilket 
innebär att man repostar någon annans tweet. Populära tweets blir retweetade många 
gånger och når därför ut till en större mängd människor. Hashtags (#) är en symbol som 
kan användas för att markera nyckelord och ämnen i en tweet - det är ett sätt att 
kategorisera inlägg och möjliggöra att flera olika tweets samlas under samma ämne som 
sen blir sökbara. Om man sedan klickar på en hashtag hänvisas man till meddelanden 
som är markerade med samma nyckelord. Funktionen follow möjliggör Twitter-
användare att kunna prenumerera på varandras konton eller på specifika hashtags - vilket 
i sin tur leder till att tweetsen från kontot man följer dyker upp på ens huvudsida. Man 
kan även mention (@) varandra i sina tweets, vilket innebär att man blir uppmärksammad 
om att någon har nämnt en i sitt inlägg (Khan, 2015, s. 28). 
 
Som nämnt ovan fokuserar denna uppsats på Twitterinlägg från Alinejad. Det insamlade 
materialet sammanställdes och hämtades från Twitter 2019-12-03 klockan 19:30 från 
Alinejads konto, @AlinejadMasih, skrivna på engelska under hashtaggen 
#WhiteWednesdays, vilket innebär att inläggen måste innehålla det valda nyckelordet. 
Materialet består av de senaste 100 inläggen som matchar dessa kriterier vid 
insamlingstillfället, vilket inkluderar tweets från 2019-07-31 till 2019-11-14. Materialet 
består av tweets innehållande texter samt bilder, filmer och länkar. Hashtaggen bidrar 
med relevant material till uppsatsens forskningsområde då den hänvisar till kvinnornas 
kamp mot den obligatoriska slöjan i Iran (Eriksson, 2019).  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Forskning inom medievetenskap visar på hur medialisering – bland annat transnationell 
kommunikation och digital aktivism - kan skapa en alternativ offentlighet som ett 
utrymme för gränsöverskridande politisk påverkan (e.g. Bengtsson, Forsman, Jakobsson, 
Johansson, Ståhlberg, 2017; Jansson, 2009; Olsson, 2017). Den här uppsatsen utgår ifrån 
Frasers (1990) teori om subaltern counterpublics och Lövheims (2012) användning av 
Stig Hjarvards teori om medialisering av religion.  

2.1.1 Subaltern counterpublics 

Fraser är professor i filosofi och politik vid New School for Social Research. Hon arbetar 
bland annat med social och politisk teori samt feministisk teori (The New School for 
Social Research, 2020).  
 
Fraser utarbetade sin teori om subaltern counterpublics som en kritik av Jürgen Habermas 
teori om den offentliga sfären, då hon menade att dennes konceptualisering kringgår 
marginaliserade grupper i samhället, vilket Fraser menar äventyrar idén om en 
socialistisk demokrati (Fraser, 1990, s. 56). Habermas idé om den offentliga sfären är 
designad som en teater där politiskt deltagande utspelas genom ett medium av diskussion. 
Den beskrivs som en miljö där medborgare kan diskutera gemensamma intressen - en 
institutionaliserad arena av diskursiv interaktion, för debatter och överläggning, och inte 
en scen för marknaden. Fraser menar dock att denna teori bortser från faktorer som är 
grundläggande för ett demokratiskt samhälle (Fraser, 1990, s. 57). Kvinnor förvisas 
exempelvis till en separat sfär, den privata, och exkluderas från den offentliga sfären 
(Ryan, 1992, s. 259).  
 
Fraser menar vidare att Habermas offentliga sfär inte har ett genusperspektiv och att 
förhållandet mellan offentlighet och status är mer komplext än vad Habermas antyder. 
Problemet ligger inte bara i, enligt Fraser, att Habermas idealiserar den liberala offentliga 
sfären, utan att han bortser ifrån andra offentligheter och marginaliserade grupper (Fraser, 
1990, s. 60). Den borgerliga offentligheten beskrivs av Fraser som en maskuliniserad 
ideologi: “We can no longer assume that the bourgeois conception of the public sphere 
was simply an unrealized utopian ideal; it was also a masculinist ideological notion that 
functioned to legitimate an emergent form of class rule” (Fraser, 1990, s. 62). Utifrån 
detta gör Fraser en kritisk rekonstruktion av Habermas teori, som hon kallar subaltern 
counterpublics. 
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I samhällen som är stratifierade, på det sättet som Fraser beskriver, har subaltern 
counterpublics en dubbel funktion: de fungerar både som ett utrymme för omgruppering, 
men även som en plats för aktivistiska aktiviteter riktade mot en större publik. Fraser 
menar att denna teori uppmärksammar närvaron och aktiviteten hos en pluralistisk 
mångfald. En offentlighet för exkluderade marginaliserade grupper (Fraser, 1990, s. 68). 
Fraser utgår ifrån tidigare riktad kritik mot Habermas teori presenterad av forskare som 
bland annat Mary Ryan (1992). Ryan problematiserar, enligt Fraser, Habermas 
idealisering av den liberala offentligheten då det förekommer exkluderingar inom den 
och påvisar att även om kvinnor uteslöts från den formella politiken så skapade de egna 
möjligheter att vara aktiva på, via andra vägar och platser, i så kallade alternativa 
offentligheter (Fraser, 1990, s. 61). 
 
Fraser beskriver hur offentligheten i moderna stratifierade samhällen tar sig uttryck. De 
stratifierade samhällena har ett bristande grundläggande institutionellt ramverk och 
genererar ojämlika sociala grupper i strukturella relationer av överordning och 
underordning. Överordningen har ett utrymme för kommunikation gällande överläggning 
av behov, mål och strategier medan den underordnade gruppen inte har det. Deras 
offentlighet blir övervakad av den dominanta. “In this situation, they would be less likely 
than otherwise to ”find the right voice or words to express their thoughts, and more likely 
to keep their wants inchoated” (Fraser, 1990, s. 66). Både historien och den senare 
utvecklingen påvisar att medlemmar av marginaliserade grupper såsom kvinnor, arbetare, 
icke-vita och homosexuella har konstruerat alternativa offentligheter, som Fraser kallar 
subaltern counterpublics - en parallell diskursiv arena där medlemmar av marginaliserade 
sociala grupper utför aktivism på. Subaltern counterpublics är ett gensvar på dominanta 
offentligheter - ett sätt att expandera det diskursiva utrymmet på (Fraser, 1990, s. 67). 

2.1.1 Medialisering av religion 

Lövheim är professor i religionssociologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning 
berör bland annat samspelet mellan medier, religion och kultur i samhällsdebatt (Uppsala 
universitet, 2020). 
 
Medialisering av religion innebär en flerdimensionell transformation av religion vilket 
bland annat kan påverka sociala relationer (Hjarvard, 2012, s. 27). Lövheims (2012) 
användning av Hjarvards teori om medialisering av religion redogör för hur nya medier 
har haft en formativ påverkan i sociala, kulturella och politiska debatter. Under den 
Arabiska våren hade exempelvis bloggande, facebook och twitter en prominent roll, men 
även i skandinavisk kontext har nya medier varit en central faktor i den offentliga 
debatten. Unga kvinnor blir marginaliserade av offentligheten samt den officiella 
diskursen inom politik - de blir sällan behandlade som aktiva agenter som kan föra sin 
egen talan. Religiösa samhällen har även i stora skalor uteslutit kvinnor från att tala i 
auktorieserad eller officiell kapacitet (Lövheim, 2012, s. 129). 
 
Lövheim menar att medialisering leder till alternativa representationer och kan ses likt en 
process som skapar nya möjligheter för individuella röster som kollektiva former av 
handlingar och omformuleringar av existentiella och etiska problem (Lövheim, 2012, s. 
140). Nya digitala medier leder till en ökad möjlighet för individer att vara en del av 
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medieproduktionen och kringgå traditionella gatekeepers - det är en differentierad 
offentlig sfär då man breddar utbudet av både deltagare och innehåll (Lövheim, 2012, s. 
130).  
 
Lövheim presenterar tre aspekter av sin analys inom medialisering av religion: 

1. Visuella och textuella markeringar av religion - vilka mönster kan utvinnas från 
inläggens presentation av religion? Presenterar de en stereotypisk eller mer 
nyanserad bild (Lövheim, 2012, s. 136)? 

2. Social kontext - refererar detta till en privat eller en offentlig sfär, religiös eller 
sekulär?  

3. Källor av auktoritet - är dessa personliga, transcendenta eller institutionella 
(Lövheim, 2012, s. 135)?   

 
Lövheims analys påvisar hur nya digitala medier kan tillföra en alternativ plattform där 
kvinnor kan vara självständiga medieaktörer (Lövheim, 2012, s. 140). Nya teknologier 
och genrer av den nutida mediekulturen sätter spänningar och transformationer inom den 
privata/offentliga sfären i förgrunden och skapar etiska utrymmen för förhandling av 
moraliska och etiska frågor i samhället (Lövheim, 2012, s. 130). 

2.2. Arbetsmodell 

Teorin om subaltern counterpublics och teorin om medialisering av religion tillför studien 
med perspektiv, begrepp och frågor (Ahrne, Svensson, 2011, s. 188). Jag kommer härmed 
att presentera den utformade arbetsmodell som har legat till grund för min analysprocess. 
Jag skapade denna modell som verktyg för att relatera till Frasers tankar om subaltern 
counterpublics i stratifierade samhällen: 
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(Fraser, 1990, s. 66-67)  
Genom att operationalisera Frasers teori kommer jag alltså att söka mönster i inläggen 
baserat på denna modell och för att vidare se om inläggen innehåller alternativa 
representationer av religion valde jag att använda mig av medialisering av religion genom 
att fokusera på Lövheims tre aspekter (se 2.1.2.); visuella och textuella markeringar av 
religion (Lövheim, 2012, s. 136), den sociala kontexten och källor av auktoritet 
(Lövheim, 2012, s. 135). Min användning av begreppet medialiserad subaltern 
counterpublic hänvisar till om inläggen kan visa på alternativa representationer av 
religion via nya digitala medier och en alternativ offentlighet för kvinnor. Jag kommer 
använda mina valda teorier för att vidare förstå betydelsen av det twitterkonto jag 
analyserar.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Metod  

Jag använde mig av en kvalitativ metod för att analysera inläggen då målet var att 
utforska meningsinnehållet i ett socialt fenomen (Malterud, 2011, s. 31). Kvalitativa 
metoder bygger enligt Kirsti Malterud på teorier om mänsklig erfarenhet och tolkning. 
Vidare beskriver hon kvalitativa metoder som verktyg till ökad kunskap om “mänskliga 
erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder” (Malterud, 2011, s. 
32). En kvalitativ metod är därför relevant för att titta på materialet som samlats in för 
denna uppsats, då det kan beskrivas som uttryck för mänskliga attityder och tankar. 
Genom att analysera mönster i inläggen - som exempelvis återkommande ord, bilder och 
filmklipp – menar jag att vi kan få en ökad inblick i Iranska kvinnors upplevelser och 
attityder gentemot den obligatoriska slöjan och den Islamiska republiken Iran.  
 
Vidare utgår jag i denna uppsats från en abduktiv ansats. Enligt Mats Alvesson och Kaj 
Sköldberg innebär en abduktion en sorts balansakt mellan det induktiva och deduktiva 
angreppssättet. Abduktion beskrivs även som den metod som används i verkligheten. För 
att vidare beskriva de verkliga förhållanden kommer den empiriska undersökningen att 
genomföras tillsammans med de teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsens 
analys (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 55). För att vidare förstå denna balansakt 
inkluderar jag även en kort beskrivelse av det induktiva- respektive det deduktiva 
tillvägagångssättet. En induktiv ansats kan beskrivas som ett sätt att använda 
kunskapen ”från det speciella till det allmänna”, att generera kunskap från ett enskilt fall 
och sedan kunna tillämpa det på en allmän nivå. Det induktiva tillvägagångssättet är 
empiristyrt och bottom up (nedifrån och upp). Det är alltså ett närstudium av ett material 
som används för att kunna sortera fenomen som inte än har beskrivits eller avgränsats 
(Malterud, 2011, s. 210). I motsats till detta innebär en deduktivt ansats att använda 
kunskap ”från en allmän nivå till att säga något om det enskilda fallet”, eller “från det 
generella till det speciella” (Malterud, 2011, s. 209). Det deduktiva angreppssättet är 
alltså teoristyrt, där den valda teorin ses som en tolkningsram eller likt en karta som vi 
avläser verkligheten utifrån (Malterud, 2011, s. 208). Den abduktiva ansatsen innebär då 
att forskaren istället för att som i den deduktiva ansatsen där teori appliceras på det 
insamlade materialet, låter förståelsen växa fram i dialog mellan material och teori 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 56). I denna uppsats sätts alltså de kategorier som växte 
fram i kodningen i relation med den utvalda teorin. 
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Efter insamlingen av materialet använde jag mig av en så kallad 
crystallization/immersion style, vilket är en sorteringsprincip som söker hitta kännetecken 
och inre system hos empiriskt material (Malterud, 2011, s. 211). Detta hjälpte mig att 
vidare analysera det fenomen jag har valt att studera. Kodningen av materialet tillför vad 
Malterud kallar ”meningsbärande enheter” innehållande kunskap, som jag sedan 
relaterade till teorierna (Malterud, 2011, s. 114). Jag började med att koda fritt enligt 
vilka ord, bilder och filmklipp som upprepades i materialet, och påvisade detta genom 
översatta exempel. Dessa koder samlade jag så småningom upp i grupper av huvudkoder, 
och dessa kom att samlas i fyra övergripande teman; (1) Islamiska republiken Iran, (2) 
aktivism, (3) den obligatoriska slöjan och (4) genus. Nedan redovisas en tabell av det 
kodade materialet: 
 
Tema Kategori Huvudkod Subkod 
Islamiska 
republiken 
Iran 

Teokrati/diktatur Religiösa/andliga ledare Clerics/präster 

   

Ayatollahs 
 

Lagar Sharia 
 

  

Obligatorisk slöja 
 

 

Straff Fängelse 
 

 

  

Piskrapp 
 

  

Hängning  
 

  

Böter 
 

 

Strategier “People against people” Muslimska kvinnor mot sekulära 
kvinnor 

   

Män mot kvinnor 
  

Propaganda 
 

  

Hålla i gisslan 
 

  

Hot, samt hot mot familj 
och släkt  

 

  

Kontroller Moralpoliser 
Övervakning av regimen 

Aktivism Transnationella 
medier 

Twitter Hashtags #WhiteWednesdays, 
#MyCameraIsMyWeapon, 
#MyStealthyFreedom, 
#WalkingUnveiled 

  

Twitter Videor och bilder innehållande 
handlingar som protesterar mot den 
obligatoriska slöjan   

  

TV Fox News, Tysklands ZDF TV, i24 
News England 

 

Civilmotstånd och 
strategier 

Vägra obligatoriskt 
bärande av slöja 

 

  

Mobilisering av 
kampanjer 

Broschyrutdelning för 
#WhiteWednesdays 

  

Fredliga protester Utdelning av rosor utan slöja 
  

Medier Användning av medier för att få sina 
röster hörda 

  

Uppmaning till spridning 
och support av rörelsen, 
“be our voice” 

Uppmaning till allmänheten 
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Uppmaning till “kändisar, journalister 
och politiker” 

Den 
obligatoriska 
slöjan 

Symbolik Symbol för 
könssegregation 

 

  

Symbol som huvudpelare 
för religiös diktatur 

 

 

Slöjpolicy Obligatoriskt bärande av 
hijab 

 

  

Skola kräver bärande av 
hijab fr.o.m. 7 år 

 

  

Icke-muslimska kvinnor 
är tvingade att bära hijab 

 

Genus Feminism Globalt systerskap  
 

  

Feministiska rörelser 
 

  

Internationella 
kvinnodagen i Iran 

 

 

Könssegregation Orättvisa 
 

  

Pro-regimen män Trakassering av kvinnor 
  

Könsapartheid 
 

 

3.2. Validitet 

 
Metod och material möjliggör vilken räckvidd och överförbarhet resultatet av en studie 
har. Utifrån detta menar Malterud att en viktig validitetsaspekt är om sättet vi har valt att 
undersöka saken på ger en tillräckligt täckande bild - detta kallas för intern validitet och 
refererar till studiens relevans. Malterud föreslår även att man ska fråga sig huruvida man 
använt relevanta begrepp eller kartläggningsmetoder för att studera det valda fenomenet 
(Malterud, 2011, s. 27). Med detta i åtanke har jag under studiens gång tittat på 
frågeställningens-, urvalets- och de teoretiska referensramarnas relevans och om min 
analysstrategi fungerade väl på materialet (Twitterinläggen). Nackdelarna med detta är att 
det kan resultera i risk för cirkelresonemang. 
  
Detta går i linje med den pragmatiska validiteten, det vill säga användbarheten. Jag har 
fokuserat på om kunskapen jag utvecklat utifrån analysen är användbar. Kan den göra 
skillnad? Om kunskapen en studie förmedlar inte är tillämpbar begränsas giltigheten. Den 
pragmatiska validiteten får högre giltighet om kunskapen som förmedlas uppfyller kravet 
på relevans (Malterud, 2011, s. 224).  
 
Jag har även förhållit mig till ett reflexivt förhållningssätt när jag studerat materialet, det 
vill säga att jag gick in med ett öppet sinne för att undvika att vinkla forskningsresultatet. 
Jag valde därför att vara kritisk och reflektera kring mina egna värderingar och åsikter 
under studiens gång genom, detta presenterar jag vidare  under sektionen om min 
forskningsrelation (se 3.3.). 
 
Ett annat validitetskriterie jag har utgått ifrån är den kommunikativa validiteten, 
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förmedlingen. Det handlar om att det är viktig att presentera studien i ett välskrivet 
format, detta för att nå fram till läsaren. Om man inte skulle lyckas med detta, skulle 
kunskapen förbli privat, det innebär alltså att den kommunikativa validiteten blir 
begränsad. Kan man förmedla sitt budskap med en bra kommunikation blir giltigheten 
högre i studien och når alltså ut till en större publik (Malterud, 2011, s. 222). Genom att 
följa mallen för hur en religionssociologisk uppsats ska utformas har jag försökt att nå 
kriterierna hos den kommunikativa validiteten.  

3.3. Forskningsrelation 

Enligt Malterud är det ingen skam att vara styrd av sina motiv, inre bilder och 
föreställningar, men för att forskningsresultatet ska resultera i någonting annat än det man 
redan vet på förhand så föreslår hon att man bör gå in med ett öppet sinne med utrymme 
för tvivel, eftertanke och oväntade slutsatser (Malterud, 2011, s. 23). Utifrån mina ovan 
nämnda tankar kring vikten av ett reflexivt förhållningssätt (se 3.2.) samt Malteruds 
tankar om relationen mellan forskarens egen position vill jag nu reflektera kring min egen 
position.  
 
Min forskningsrelation till ämnet är präglat av min Iranska bakgrund. Jag har sedan 
barnsben bevittnat familjens politiska diskussioner och debatter om den Iranska regimen - 
transformationen från det sekulära monarkiska Iran till den rådande Islamiska republiken 
Iran. Den obligatoriska slöjan, ett slöjbärande som krav enligt Iransk lag, har genom min 
uppväxt väckt frågor gällande genus och orättvisa. Jag hävdar inte att jag inte är färgad av 
min tidigare bakgrund - snarare motsatsen - men jag har, som Malterud föreslog, varit 
öppen för alternativa synsätt. Vidare har denna uppsats inte i syfte att presentera min 
åsikt om den Iranska regimen, utan snarare att sätta Frasers (1990) och Lövheims (2012) 
teorier i relation till det studerade materialet, för att få vidare kunskap om hur denna typ 
av digital aktivism kan ses som ett resultat av exkludering av marginaliserade grupper i 
Iran.  

3.4. Etiska avvägningar 

Jag har i denna uppsats utgått från det dokument som utarbetats för Association of 
Internet Research av Anette Markham och Elizabeth Buchnan (2012) som ett stöd för 
mina reflektioner kring de etiska val som gjorts i denna studie. De etiska riktlinjer som 
där lyfts fram som viktiga principer för etiskt bedriven forskning på material insamlat 
online är bland annat att desto mer utsatt gemenskapen/författaren/deltagaren är desto 
mer obligation har forskaren att skydda gemenskapen/författaren/deltagaren (Markham & 
Buchanan, 2012, s. 4). Eftersom Alinejad är en offentlig person och är medveten om att 
hennes substans av kommunikation är offentlig - så har jag gjort ett etiskt övervägande att 
inte anonymisera henne. Alinejad delar vidare Iranska kvinnors videos, bilder och 
berättelser och tar etiska beslut gällande utelämnandet av kvinnornas identiteter. 
Eftersom det är straffbart att delta i kampanjen #WhiteWednesdays, så riskerar dessa 
kvinnor att bli ertappade av staten vilket i sin tur kan resultera i konsekvenser. Etiska 
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överväganden bör enligt dokumentet definieras kontextuellt och inte one-size-fits-all 
(Markham & Buchanan, 2012, s. 4). Eftersom dessa kvinnor dock är medvetna om 
påföljderna och riskerar sina liv för förändring och godkänner ett utelämnande av sina 
identiteter i kampen för rättvisa har jag valt att inte anonymisera deras namn när jag 
återger dem i inläggen.  
 
När man vidare tar etiska beslut måste forskaren balansera rätten av subjekt (som 
författare, forskningsdeltagare och människor) med de sociala förmånerna av forskningen 
och forskarens rätt att utföra forskning. I olika kontexter kan rätten av subjekten väga mer 
än förmånerna av forskningen (Markham, Buchanan, 2012, s. 4). Utifrån detta har jag 
resonerat att forskningens förmåner bidrar till information av subjektens situation 
(kvinnorna som framkommer i inläggen) och lyfter och utvecklar ett viktigt ämne 
(forskningen). Därav tror jag att denna studie är gynnsam även för subjekten.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I det insamlade materialet, det vill säga 100 tweets från Alinejads Twitterkonto, 
identifierades fyra teman: (1) Islamiska republiken Iran, (2) aktivism, (3) den 
obligatoriska slöjan och (4) genus. I detta kapitel kommer jag att presentera dessa teman. 

4.1.1. Islamiska republiken Iran 

Temat “Islamiska republiken Iran” refererar till hur Irans regim skildras i materialet. Till 
temat hör Twitterinlägg som beskriver landets styrelseskick, lagar, straff och strategier. 
Via detta kan vi se hur den offentliga sfären inom landet presenteras, samt vem/vilka det 
är som beskrivs besitta makten och vilka verktyg regimen framställs använda sig av för 
att förhindra oppositioner att sprida och växa.  
 
Styrelseskicket i Iran skildras enligt Alinejad som en teokrati/diktatur där makthavarna är 
tilldelade religiös status. De är andliga ledare, clerics (präster) eller ayatollahs och sköter 
regleringen av den obligatoriska slöjan samt begränsar utrymmet för kvinnor att uttrycka 
sitt missnöje gentemot den rådande slöjpolicyn. Detta illustreras till exempel i uttalanden 
som detta:  
 

Qom is Iran’s most religious city, the seat of ayatollahs  
 
Even from there, women are sending us their unveiled videos for #WhiteWednesdays 
 
Iran’s ayatollahs have criminalised the act of women sending us their unveiled videos. But look how 
even women in Qom are saying no to them.  
(@AlinejadMasih 2019-08-07)  
 
Iranian woman respond to the authorities new threats. Officials warned that removing hijab in 
public & sending footage to #WhiteWednesdays campaign could lead to up 10 years jail. This 
woman write to me: I say NO to #Forcedhijab and NO to Islamic Republic oppressive regime.  
(@AlinejadMasih 2019-08-07)  

 
I detta inlägg antyds att sharialagarna, som landet utgår ifrån, har resulterat i en 
kriminalisering av kvinnor som gör motstånd mot den obligatoriska slöjan. Inlägg som 
detta menar att tjänstemän och auktoriteter i Iran varnar att om man avlägsnar slöjan och 
skickar foton under hashtaggen #WhiteWednesdays så kan man bli dömd till 10 års 
fängelse.  
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Alinejad menar att utöver straff som fängelse, piskrapp, eller böter så använder sig 
regimen av olika strategier för att tysta kvinnornas röster. En av deras taktiker kallas för 
“people against people” och framställs som ett tillvägagångssätt för regimen att 
ytterligare förtrycka de som protesterar mot förtryck: 
 

“People against people” is the strategy of dictators to oppress those who don’t want the oppressive 
laws. In #WhiteWednesdays campaign we are extremely happy to be supported by people of 
different walks of life, & opinions who converge in one central theme: respecting diversity  
(@AlinejadMasih 2019-10-12)  

 
Alinejad redogör även för hur regimen använder sig av hot mot familjemedlemmar och 
gisslantagande - detta för att avlägsna politiskt aktiva kritiker. Alinejads familj beskrivs 
nedan ha blivit fängslade i syfte att skrämma henne till tystnad:  
 

3 members of my family have been detained to intimidate me into silence. Security forces dragged 
out my brother in handcuffs & interrogated my mother for 2 hours even though I haven’t seen them 
for 10 years. This is called hostage taking. 
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-10-03)  

 
I materialet framgår även begreppen “propaganda”, eller “fake news”, som ett verktyg av 
regimen för att skapa en snedvriden bild av den motsägande parten:  
 

Islamic Republic state TV reported a fake news claiming that I was raped by 3 men, I received a 
death threat from a well known Basiji on an interview with BBC Persian, regime clerics call me 
prostitute and much more for leading #WhiteWednesdays movement against #forcedhijab  
(@AlinejadMasih 2019-09-20) 

 

4.1.2. Aktivism 

Temat “Aktivism” refererar till hur Iranska kvinnors praktiska och medvetna aktiviteter 
för att påverka och visa motstånd mot regimen och för att nå förändring i samhället 
beskrivs i materialet. Till temat hör beskrivningar av transnationella medier samt 
strategier som används för att utföra aktivism.  
 
Utifrån materialet kan vi se hur ett deltagande i kampanjen #WhiteWednesdays skildras 
som en handling av protest mot den obligatoriska slöjan:  
 

#Filming this simple act of protest against #ForcedHijab & sending it to #WhiteWednesdays will be 
result up to 10 years in jail but we won’t give up our civil disobedience. #WalkingUnveiled in public 
is banned by Islamic Republic but hanging & lashing people in public is acceptable 
(@AlinejadMasih 2019-10-30)  

 
Ett annat sätt att utföra aktivism via transnationella medier sett utifrån Twitterinläggen är 
genom att medverka i andra kommunikativa kanaler och plattformar, som exempelvis 
television:  
 

2) In this interview with @i24NEWS_EN I explained how the Islamic Republic sentenced 
#MojganKeshavarz, #YasamanAryani and her mother #MonirehArabshahi all together to 55 years 
prison. The world should condemn such gender apartheid. 
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#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-09-20)  

 
Strategier och civilmotstånd, som att exempelvis vägra obligatorisk bärande av slöja, 
beskrivs som en form av aktivism och förekommer i flertalet av Alinejads inlägg. Nedan 
hänvisas ett exempel där en kvinna, i en vardagssituation, blir ifrågasatt över sitt val av 
klädsel/ nekande till hijab:  
 

Two ordinary women (not police) want to force #Hijab on a young woman. The young woman 
doesn’t give in to their demands saying that they should go after corruption and theft before 
bothering about how she is dressed.  
#WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-11-07)  

 
Detta påvisar hur marginaliserade kvinnor kan utföra aktivism i vardagliga situationer, 
genom exempelvis nekande av slöja eller svar på tal.  
 
Genom regruppering/ombildning med marginaliserade grupper som utövar civil olydnad 
kan man påvisa sitt missnöje mot den rådande regimen. Via exempelvis 
broschyrutdelning rekryterar man nya medlemmar till rörelsen #WhiteWednesdays:  
 

On this #WhiteWednesdays, Iranian women are delivering leaflets to ask people to mobilise with 
them.  
 
Recently, 3 activists of #WhiteWednesdays have been sentenced to a total of 55 years for saying no 
to compulsory hijab.  
 
But the spirit of civil disobedience is alive in Iran. 
(@AlinejadMasih 2019-08-21)  

 
Alinejad vill vidare öka medvetenheten om kampanjen globalt och uppmanar kändisar, 
journalister och politiker att stötta rörelsen genom att göra en video med budskapet; “Be 
our voice”:  
 

This is called solidarity. Spanish journalist openly supports #WhiteWednesdays activists imprisoned 
for saying no to compulsory hijab in Iran.  
 
Celebrities, journalists, politicians. We need your support. Be our voice and make your video.  
 
Support our campaign against forced hijab.  
(@AlinejadMasih 2019-08-31)  

 

4.1.3. Den obligatoriska slöjan 

Temat “Den obligatoriska slöjan” refererar till hur den obligatoriska slöjan i den 
Islamiska republiken Iran skildras i materialet. Vidare får vi ta del av beskrivningar om 
symboliken bakom fenomenet och om slöjpolicyn i landet. Via detta kan vi vidare förstå 
hur den obligatoriska slöjan framställs ha en ideologisk betydelse samt hur den kan 
användas som ett förtryckande verktyg av regimen.  
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Den obligatoriska slöjan beskrivs enligt Alinejad som en av huvudpelarna för religiös 
diktatur: 
 

My interview with @eldiarioes on feminist revolution in #Iran. I said: Compulsory hijab is one of 
the main pillars of religious dictatorship and the most visible symbol of gender apartheid in Islamic 
Republic.  
#WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-09-03)  

 
Det här är beskrivet ovan som en av de mest “synliga” symbolerna för religiöst 
diktatorskap. Alinejad porträtterar kampen mot den obligatoriska slöjan som en kamp 
mot könsapartheid:  
 

When we are fighting against Compulsory hijab, we are actually fighting against one of the most 
visible symbol of gender apartheid. Compulsory hijab is the main pillar of a religious dictatorship. 
That is why the government of Iran is scared of #WhiteWednesdays campaign.  
(@AlinejadMasih 2019-10-07)  

 
När det kommer till slöjpolicyn inom landet så har jag tidigare beskrivit hur lagarna som 
kräver obligatorisk bärande av slöjan har framställts i inläggen. Vidare beskrivs det att 
regleringarna har sänkts i ålder och kräver nu att 7-åriga flickor måste bära slöja till 
skolan. Annars har flickorna ingen rätt till utbildning:  
 

We joined #WhiteWednesdays campaign in our school where we are forced to wear hijab from the 
age of 7. No teacher and no books teach us how to respect other’s opinions. All we learn here is 
how to force even none Muslim women to wear hijab and follow our discriminatory laws.  
(@AlinejadMasih 2019-10-23)  

 

4.1.4. Genus 

Temat “Genus” refererar till hur Iranska kvinnors situation i den Islamiska republiken 
Iran beskrivs i materialet. Vi får ta del av beskrivningar om feminism, orättvisa och 
könssegregation. Via detta kan vi förstå hur över- och underordningar i samhället tar sig 
uttryck via Twitterinläggen, samt vilka mål och strategier som används via det “globala 
systerskapet”.  
 
Alinejad uppmanar i flera Twitterinlägg globala feministiska rörelser att hjälpa till genom 
att bryta tystnaden av de aktivistiska marginaliserade grupperna i Iran. Nedan redovisas 
ett exempel: 
 

I told @CBCNews that Iranian women continue to protest #Forcedhijab in Islamic Republic and 
continue their resistance despite harsh 109-year prison sentence given to #SabaKordafshari & other 
#WhiteWednesdays activists. We call on global feminist movement to break their silence  
(@AlinejadMasih 2019-09-01)  

 
Alinejad mottar en tweet från en kvinna (@YasMohammedxx), som med stor följarkrets, 
väljer att delta i kampanjen #WhiteWednesdays, varpå Alinejad svarar: 
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Thank you so much. You made me cry. This is called sisterhood. I call on all women to make a video 
and be the voice of #WhiteWednesdays activists who are in prison right now. I really believe that 
together we are stronger 
(@AlinejadMasih 2019-09-07) 

 
Kvinnorna beskrivs även utsättas för trakasserier av den överordnade gruppen. I inlägget 
nedan gör pro-regimen-män narr av kvinnor som protesterar mot den obligatoriska slöjan: 
 

You want to see how #WhiteWednesdays has struck a chord with Iran’s pro-regime men?  
 
Watch this video. They’re trying to mock women unveiling in Iran. 
 
Deep down, this is an indication that even on this religious holiday (Arbain), they’re obsessed with 
us.  
 
Sucks to be them!  
(@AlinejadMasih 2019-10-30)  

 
Alinejad återger även ett fall där en man jämför kvinnor med choklad samt gensvaret han 
mottar: 
 

Comparing chocolate and women is disgusting. A man asks “Imagine unwrapped & wrapped 
chocolate. Which will flies attack first?” The girl answers “you insult yourself by calling yourself a 
fly”.  
#MyCameraIsMyWeapon 
#WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-08-11)  

4.2. Analys 

I denna analys och tolkning av materialet söker jag att diskutera mina två 
forskningsfrågor utifrån Frasers (1990) teori om subaltern counterpublics och Lövheims 
(2012) användning av Hjarvards teori om medialisering av religion:  
(1) Hur skildras Iran och den obligatoriska slöjan i det utvalda materialet? 
(2) Kan denna skildring förstås som en medialiserad subaltern counterpublic? 

4.2.1. Skildringen av Iran och den obligatoriska slöjan 

Jag söker i denna sektion att redovisa svaret på forskningsfråga (1): 
(1) Hur skildras Iran och den obligatoriska slöjan i det utvalda materialet? 
 
I temat Islamiska republiken Iran (se 4.1.1.) kan vi se hur begränsningen av en offentlig 
sfär inom landets gränser kan försvåra möjligheten för en marginaliserad grupp, 
bestående av kvinnor, att nå ut till en subaltern counterpublic genom att förbjuda dem att 
delta i kampanjer som exempelvis #WhiteWednesdays. I relation till forskningsfrågorna 
kan man se hur den Iranska regimen skildras och avbildas implicit som en 
teokrati/diktatur i materialet. Lövheim (2012) presenterar hur kvinnor ofta blir 
marginaliserade av offentligheten och den officiella diskursen inom politik, speciellt i 
religiösa samhällen. Vidare beskrivs den religiösa auktoriteten i landet skapa 
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maktstrukturer presenterade i över- och underordningar (där överordningen presenteras 
som män och underordningen som kvinnor). Detta går i linje med det som Fraser (1990) 
beskriver som ett stratifierat samhälle. Vi kan vidare se hur stratifierade samhällen leder 
till marginalisering och är en bidragande faktor till att exkluderade grupper söker sig till 
alternativa utrymmen för att utföra aktivism. Sammanfattningsvis har vi, utifrån inläggen 
inom det här temat, sett hur den sociala kontexten i det Iranska samhället implicit 
framställs marginalisera kvinnor. Vi finner skildringar av landet som visar hur den 
religiösa auktoriteten använder sig av maktapparater, som straff, lagar och strategier, för 
att vidare tysta kvinnor som gör motstånd mot den obligatoriska slöjan. De visuella 
markeringarna av religion är videoklipp på Iranska kvinnor som utför aktivism och trotsar 
slöjpolicyn. De textuella markeringarna av religion är texter som kritiserar den Islamiska 
republiken och den religiösa diktaturen i Iran. Genom att analysera vilka källor av 
auktoritet som framkommer i inläggen ser vi hur individuella val hamnar i förgrunden 
(som avlägsnande av slöja) och hur de institutionaliserade praktikerna inom landet 
kritiseras. 
 
I temat den obligatoriska slöjan (se 4.1.3.) kan vi se hur inläggen ytterligare påvisar ett 
stratifierat samhälle där man urskiljer män och kvinnor utifrån regler om religiös 
klädkod. Kampen mot den obligatoriska slöjan beskrivs som en kamp mot könsapartheid. 
Alinejad beskriver slöjan som en av de mest “synliga” symbolerna för religiöst 
diktatorskap vilket påvisar att slöjans betydelse enligt inläggen ses som en ideologisk 
symbol som används av den religiösa auktoriteten i landet. Kvinnor beskrivs vidare 
behöva leva under diskriminerande lagar och slöjpolicys, och om de gör motstånd leder 
det till konsekvenser som begränsar deras utrymme i offentligheten inom landet - som 
exempelvis fråntagande av utbildning. Sammanfattningsvis har vi, utifrån inläggen inom 
det här temat, via textuella och visuella markeringar av religion, sett hur den 
obligatoriska slöjan framställs som en ideologisk symbol för religiöst diktatorskap vilket 
enligt Alinejad bidrar till en könsapartheid i social kontext. Implicit kan vi, utifrån 
beskrivningar om den religiösa klädkoden, se hur det vidare leder till marginalisering av 
kvinnor och ett skapande av över- och underordningar. När vi även i denna sektion ser 
över källor av auktoritet, framkommer det en spänning mellan institutionaliserad praxis 
och individuella val.  
 
I temat genus (se 4.1.4.) så hänvisar Alinejad till “global feminist movements” att sprida 
kampanjen #WhiteWednesdays vidare och “be the voice” av marginaliserade Iranska 
kvinnor. Genom att bilda en samhörighet av ett globalt systerskap kan man utvidga 
subaltern counterpublics. När marginaliserade grupper går ihop och bildar allians 
expanderas det alternativa diskursiva utrymmet för överläggning av behov, mål och 
strategier, som inte accepteras i landets offentliga sfär. Inläggen skildrar också ofta en 
könssegregation mellan män och kvinnor, som exempelvis när kvinnor utsätts för 
trakasserier av pro-regimen män. Sammanfattningsvis har vi, utifrån inläggen inom det 
här temat, funnit beskrivningar om den sociala kontexten i landet, om könssegregationen 
som förekommer. Kritik riktad mot regimen är ett återkommande tema, och de källor av 
auktoritet som framkommer påvisas i form av individuella val och handlingar som vidare 
resulterar i ett globalt systerskap och en världsomfattande feminism. De visuella och 
textuella markeringarna av religion visar hur kvinnor utför aktivism och kritiserar den 
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religiösa auktoriteten i landet via avlägsnande av slöja. Vi ser även skildringar av 
konflikten mellan pro-regimen män och kvinnor i inläggen.  
 

4.2.2. Skildringen som en medialiserad subaltern counterpublic  

Jag söker i denna sektion att redovisa svaret på forskningsfråga (2): 
(2) Kan denna skildring förstås som en medialiserad subaltern counterpublic? 
I sektionen ovan besvarade jag forskningsfråga (1) som analyserade materialet för att 
påvisa hur Iran och den obligatoriska slöjan skildras i inläggen. Vidare kommer här 
presenteras hur denna skildring kan förstås som en medialiserad subaltern counterpublic.  
 
Fraser beskriver att marginaliserade grupper brukar skapa/hitta subaltern counterpublics 
där de kan uttrycka oppositionella tolkningar av identiteter, intressen och behov (Fraser, 
1990, s. 66). I temat aktivism (se 4.1.2.) ser vi hur deltagandet i kampanjen 
#WhiteWednesdays i materialet beskrivs som en enkel protesthandling, i relation till 
Frasers (1990) tankar om hur subaltern counterpublics fungerar som utrymmen för kritik 
mot den rådande ordningen, menar jag därför att Alinejad via denna hashtag skapar ett 
sådant utrymme där den obligatoriska slöjan kan bestridas. Sammanfattningsvis har vi, 
utifrån inläggen inom det här temat, funnit att de visuella och textuella markeringarna av 
religion är negativt riktade mot den Islamiska republiken och den obligatoriska slöjan. 
Källan av auktoritet består av individer som utför aktivistiska aktiviteter, via strategier 
och civilmotstånd som vidare utgör kritik gentemot den religiösa auktoriteten i landet och 
dess institutionaliserade praktiker. Den sociala kontexten beskrivs bestå av en religiös 
diktatur som inte inkluderar kvinnor i offentlig kapacitet, och hur dessa kvinnor vidare 
kritiserar regimen och slöjpolicyn. 
 
Som Ryan påvisar, presenterat i teorikapitlet, (se 2.1.), så konstruerar de marginaliserade 
grupperna olika vägar till det offentliga politiska livet - trots exkludering från den 
allmänna offentliga sfären (Fraser, 1990, s. 61). På samma sätt har jag, genom 
Twitterinläggen, funnit hur Alinejad skapar en subaltern counterpublic (Twitter), som 
fungerar likt en alternativ diskursiv arena där de får utrymme att kritisera den 
diskriminerande regimen. Detta går i linje med Lövheims (2012) teori om medialisering, 
som påvisar att kvinnor via nya digitala medier kan skapa utrymmen för förhandling av 
moraliska och etiska frågor i samhället, även om de blivit exkluderade från den officiella 
diskursen i landet. Med koppling till denna teori i relation till materialet kan vi implicit 
visa att Alinejad framställs som en självständig medieaktör som försöker skapa ett 
utrymme för tystade röster att bli hörda.  
 
Analysen av Twitterinläggen visar, med teorierna i åtanke, hur Islamiska republiken Iran 
är ett stratifierat samhälle, bestående av en överordning av män och en underordning av 
kvinnor. Vidare skildras landet som en teokrati/diktatur som marginaliserar Iranska 
kvinnor från den offentliga sfären. Detta leder i sin tur till mobilisering i form av aktivism 
på en medialiserad subaltern counterpublic (Alinejads twitter): 
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4.3. Slutsatser 

Analysen av materialet ger svar på forskningens frågeställningar, som jag härmed 
kommer att redovisa:  
 

(1) Hur skildras Iran och den obligatoriska slöjan i det utvalda materialet? 
(2) Kan denna skildring förstås som en medialiserad subaltern counterpublic?   

 
1. Via att observera den sociala kontexten av Iran i inläggen, kan vi utifrån 

materialet konstatera att Iran skildras som ett stratifierat samhälle, bestående i 
över- och underordningar. Överordningen utgörs av män och underordningen av 
kvinnor. Den offentliga sfären i landet beskrivs vidare utgöra problem gällande 
kvinnors rättigheter via diskriminerande lagar, straff, och strategier. Den 
obligatoriska slöjan beskrivs ha en ideologisk betydelse och är enligt Alinejad den 
mest synliga symbolen för både religiöst diktatorskap men också könsapartheid. 
De visuella mönstren av religion i inläggen visas genom videoklipp och bilder på 
Iranska kvinnor som avlägsnar sin hijab i protest mot regimens obligatoriska 
slöjpolicy. De textuella mönstren framgår i form av kritik riktad mot den 
Islamiska republiken Iran, sharia lagarna, och inte minst slöjpolicyn som kräver 
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kvinnor att bära slöja. Källor av auktoritet är skildrade utifrån personlig auktoritet, 
antingen genom kvinnor som framkommer i Alinejads inlägg eller av Alinejad 
som utifrån egna personliga argument kritiserar Irans regim och dess  religiösa 
institutionaliserade ramverk. 

2. Skildringen kan förstås utifrån teorier om subaltern counterpublic (Fraser, 1990) 
sett ur medialiseringsperspektiv (Lövheim, 2012) då analysen av materialet har 
påvisat att det pågår en exkludering av kvinnor inom landets offentliga sfär. Detta 
bidrar vidare till ett sökande efter alternativa sfärer att tala i, som enligt Fraser 
(1990) skulle klassas som subaltern counterpublics. Frasers (1990) och Lövheims 
(2012) teorier visade sig passa väl för att fånga, beskriva och förklara hur 
Alinejad skapar ett utrymme för Irans exkluderade marginaliserade grupper via 
nya digitala medier på en subaltern counterpublic. Inläggen har presenterat hur 
Alinejad, som deltagare i den medierade offentliga sfären (twitter), är en 
oberoende agent som engagerar sig i religiösa frågor i Iran och lyfter alternativa 
representationer av Islam. Då Iranska kvinnor exkluderas från att tala i 
auktoriserad och officiell kapacitet samt utesluts från den officiella diskursen i 
landet framställer Alinejad sitt Twitterkonto som en plattform där alternativa 
röster får utrymme att uttala sig mot de religiösa auktoriteterna i landet genom 
#WhiteWednesdays kampanjen. Detta går i linje med det Lövheim (2012) säger 
om medialisering likt en process som skapar möjligheter för marginaliserade 
röster, som via digitala medier utför aktivism och uttrycker kollektiva former av 
handlingar och omformuleringar av existentiella och etiska problem.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Uppsatsens teoretiska ansats är hämtad från Frasers (1990) tankar om subaltern 
counterpublics och Lövheims (2012) tankar om medialisering. Den typ av subaltern 
counterpublic Alinejad försöker skapa är i relation till en religiös auktoritet. Inom 
religionssociologin har medialiseringsteorin använts för att titta på hur 
medialiseringsprocesser har medfört ett uppluckrande av religiösa auktoriteter och på så 
sätt skapa en form av aktivism.  
 
Teorin om subaltern counterpublics har tillfört studien perspektiv om alternativa 
offentligheter. Däremot så anser jag att teorin inte var explicit utformad efter digitala 
utrymmen. Då studien fokuserar på sociala-medie-kampanjen #WhiteWednesdays så har 
jag vidare använt mig av teorin om medialisering för att kunna konkretisera Frasers teori 
genom att fokusera på alternativa offentligheter online och hur representationer av 
religion förekommer i inläggen, detta via att titta på visuella och textuella mönster av 
religion, social kontext och källor av auktoritet. Dessa två teorier anser jag komplettera 
varandra väl för det valda forskningsområdet.  
 
Jag hämtade teorin om medialisering ur Mediatization and Religion. Nordic Perspectives 
som vidare fokuserar på hur medialisering av religion och alternativa representationer av 
religion förekommer i norden via digitala medier. Därför har jag behövt ha i åtanke att 
jag använder ett nordiskt perspektiv på ett fall om mellanöstern, Iran. 

5.2. Metodisk reflektion 

Jag har utgått ifrån en kvalitativ metod genom att studera beteendemönster i diskursen. 
Genom att kombinera det deduktiva- och induktiva tillvägagångssättet, via en abduktiv 
ansats, har jag fått en större förståelse av både material och teori. Det negativa med 
användningen av en abduktiv metod är att gränsdragningen mellan det deduktiva- och 
induktiva tillvägagångssättet ibland kan korrelera. Jag upplevde att analysen vid vissa 
tillfällen kunde luta sig mer åt det deduktiva hållet då mina teoretiska utgångspunkter 
vidare vägde tungt för att besvara forskningsfrågorna. Det gällde att, under studiens 
gångs, balansera dessa två metoder för att sedan kunna landa i en abduktiv ansats. 
Däremot har denna metod tillfört en större förståelse av både subaltern counterpublics 
(1990) och medialiseringsteori (2012), samt det utvalda materialet bestående av 
Alinejads twitterinlägg.  
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Genom kodning, kategorisering och tematisering har jag vidare kunnat finna information 
gällande de mönster som framkommer i inläggen, som vidare har hjälpt mig att se hur 
Alinejad försöker skapa en medialiserad subaltern counterpublic för dessa kvinnor.  
 
Validitetskraven jag använde mig av var intern validitet, pragmatisk validitet, 
reflexivitet, och kommunikativ validitet. Jag har utefter dessa kriterier försökt ge en 
tillräckligt täckande bild av det jag undersöker, försökt påvisa hur kunskapen i studien är 
användbar samt redogjort för min förförståelse och relation till ämnet. se 3.2.). 
Validitetskriterierna fungerade likt en mall att utgå ifrån för att mäta det jag ville mäta i 
denna studie.  
 

5.3. Empirisk reflektion 

Mitt resultat i analysen innehar både likheter men också skillnader från den tidigare 
forskningen som jag presenterade i forskningskapitlet (se 1.4.). Genom att lyfta 
kunskapen om alternativa offentligheter på en digital plattform, så visar jag på hur vi, i en 
digitaliserad värld, kan skapa oss en parallell offentlighet online även om vi blivit 
exkluderade i den offentliga sfären i landet. Detta är av relevans på grund av att öka 
förståelsen för hur en marginaliserad grupp, bestående av kvinnor, i ett samhälle med 
religiös auktoritet, Iran, kan utföra aktivism trots begränsad/utesluten auktoriserad och 
officiell kapacitet.  
 
Jag har i denna studie vidare visat hur exil-Iraniern Alinejad kan vara fortsatt involverad i 
inhemska debatter och fungera som en kanal till en internationell publik, vilket är i linje 
med Michaelsens (2018) tankar om exilens fortsatta politiska påverkan via 
gränsöverskridande medier.  
 
Fokus har även legat på kvinnors digitala aktivism och hur sociala medier kan användas i 
en global publik diskurs vilket vidare har visat bidra till en främjande miljö för kvinnors 
politiska aktiviteter. Detta kan kopplas samman till Srebernys (2015) forskning som 
påvisar hur sociala-medieplattformar kan bidra till en utvidgning av den politiska sfären 
och Van Zoonen, Vis och Miheljs (2011) forskning som presenterar hur människor 
världen över mobiliserar för att påvisa missnöje via sociala medier. Det som skiljer deras 
studie från denna studie är att jag tillfört Lövheims (2012) användning av Hjarvards teori 
om medialisering på Frasers (1990) teori, som vidare har visat hur alternativa 
representationer av religion kan förekomma på subaltern counterpublics. Detta 
överensstämmer i sin tur med Vrikkis och Maliks (2019) tankar om subaltern 
counterpublics som ett utrymme för communities of resistance. Deras fokusområde 
föreligger dock på podcasting i UK och koncentrerar sig på relationen mellan kulturell 
produktion, konsumtion och representation. Jag anser därför att denna studie har tillfört 
en ny synvinkel av subaltern counterpublics då jag utgår ifrån ett annat kontextuellt 
sammanhang (ett stratifierat samhälle med religiös auktoritet) och på en annan digital 
plattform (Twitter). 
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Piela (2013) fokuserar på muslimska kvinnor och sociala aspekterna av deras online-
interaktion, vilket jag i denna studie inte gör. Däremot har jag studerat hur Alinejad 
försöker skapa en alternativ plattform online för exkluderade kvinnor i ett muslimskt 
samhälle (Islamiska republiken Iran). Likt Pielas studie presenterar jag problem gällande 
genus, Islam och nya medier.  
 
Eftersom forskningsfrågorna vidare berör skildringen av Iran och den obligatoriska slöjan 
har det varit av stor vikt att utgå ifrån tidigare forskning som lyfter dessa perspektiv. 
Alinejad beskriver den obligatoriska slöjan som den mest synliga symbolen för religiöst 
diktatorskap, detta går i linje med Koos och Hans (2018) tankar om slöjans symboliska 
betydelse för statliga ideologier.  
 
Tohidis (2016) forskning visar hur globaliseringsprocessen, transnationell aktivism och 
nya kommunikationstekniker har influerat staten i Iran. Jag har via hennes studie funnit 
relevant bakgrundsinformation om Iran och den marginaliserade gruppen, bestående av 
kvinnorna, och sedan vidareutvecklat dessa tankar genom att använda mina teorier i 
relation till mitt utvalda material. 
 
I inläggen skildrades Iran som ett land som använder sig av regressiva genuspolicies 
vilket vidare medför konsekvenser för kvinnorna. Parallellen mellan Islamism och 
genusproblem presenteras i Tausch (2017) artikel, som i linje med denna studie 
diskuterar obligatorisk klädkod, könssegregation, återupptagandet av hårdare straff och 
utdaterade patriarkala och tribala modeller av sociala relationer. 
 

5.4. Förslag till vidare forskning 

I forskningsgenomgången var det vidare svårt att hitta liknande studier med subaltern 
counterpublics kopplat till religionssociologi. Genom att applicera Lövheims (2012) 
användning av Hjarvards teori om medialisering av religion och söka hur medialisering i 
religiösa sammanhang tar sig uttryck i det utvalda materialet och hur kvinnor exkluderas 
från officiella sammanhang, kan vi vidare förstå hur Alinejads Twitter kan klassas som en 
subaltern counterpublic utifrån Frasers (1990) teori. Det jag i denna studie inte har kunnat 
säga någonting om är vilka andra röster som sluter sig till Alinejads kampanj och hur 
stort genomslag hon har haft bland kvinnorna i Iran. Eftersom jag har begränsat mig till 
Alinejads Twitter så har jag implicit bortsett från andra individer som använder sig av 
hashtaggen, eller kampanjen, #WhiteWednesdays på deras profiler. I framtida forskning 
hade denna studie därför kunnat utvecklas genom att fokusera på alternativa 
Twitterkonton från olika Iranska aktivistiska kvinnor. Det skulle därför tillföra en mer 
nyanserad bild genom att se hur andra personer skildrar kvinnornas kamp mot slöjtvång. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att förstå hur olika former av aktivism och alternativa 
represenationer av religion skildras genom twitterinläggen. Vidare använde jag mig av 
Nancy Frasers (1990) teori om subaltern counterpublics och Mia Lövheims (2012) 
användning av Stig Hjarvards teori om medialisering av religion för att ta redo på om 
Alinejads Twitter kan ses som en diskursiv arena där hon skapar en medialiserad 
subaltern counterpublic för marginaliserade kvinnor. Frågeställningarna jag har arbetat 
utifrån är: (1) Hur skildras Iran och den obligatoriska slöjan i det utvalda materialet? (2) 
Kan denna skildring förstås som en medialiserad subaltern counterpublic? Vidare utgörs 
materialet av 100 skrivna tweets under kampanjen #WhiteWednesdays. Med hjälp av en 
kvalitativ metod med abduktiv ansats har jag analyserat materialet genom kodning, 
kategorisering och tematisering för att hitta meningsbärande enheter i inläggen. Jag 
kunde utifrån detta finna fyra teman. Forskningsfråga (1) visade att Iran skildras som ett 
stratifierat samhälle där män är överordnade kvinnorna och den offentliga sfären utgör 
problem gällande kvinnors rättigheter. Den obligatoriska slöjan framställs som den mest 
synliga symbolen för könsapartheid och religiöst diktatorskap. Forskningsfråga (2) visade 
att skildringen kan, utifrån Frasers och Lövheims teorier, förklara hur samhällen 
(speciellt med religiös auktoritet) utesluter kvinnor från att tala i auktoriserad diskurs, 
vilket vidare bidrar till ett sökande efter alternativa sfärer. Uppsatsens valda teorier kunde 
passa väl för att fånga, beskriva och förklara hur Alinejad skapar en medialiserad 
subaltern counterpublic - via nya digitala medier - för Iranska kvinnor som blivit 
uteslutna från den auktoriserade och officiella kapaciteten i landet. Inläggen har 
presenterat hur Alinejad, som deltagare i den medialiserade offentliga sfären (twitter), är 
en oberoende agent som engagerar sig i religiösa frågor i Iran och lyfter alternativa 
representationer av religion. Hon använder sig vidare av #WhiteWednesdays kampanjen 
som ett utrymme för aktivism gentemot regimens slöjpolicys.  
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Appendix 

1. For these students everyday is #WhiteWednesdays. Iranian government ignores their request for 
reforming Hijab laws and they are #WalkingUnveiled exercising social disobedience as they voice is 
ignored by the Iranian regime. #MyCameraIsMyWeapon 
(@AlinejadMasih 2019-11-14)  

 
2. Simple daily conveniences are taken away from women who do not want to obey backwards laws 
of forced Hijab. Watch this taxi driver booting a woman out of his car before getting to the 
destination because he things she should be wearing a scarf  
#MyCameraIsMyWeapon  
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-11-12)  
 
3. #WalkingUnveiled is a crime in Iran. 10 women are in prison for comimitting this crime. The two 
women in the video say they joined #WhiteWednesdays campaign as they feel imprisoned & limited 
even out of prison. They wish for freedom of imprisoned women & freedom of choice in Iran 
(@AlinejadMasih 2019-11-09)  
 
4. Two ordinary women (not police) want to force #Hijab on a young woman. The young woman 
doesn’t give in to their demands saying that they should go after corruption and theft before 
bothering about how she is dressed.  
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-11-07)  
 
5. Im honored to be a recipient of 2019 America Abroad Media award which I dedicated to 4 brave 
women who received 79 years in prison sentence for breaking the unjust rules of Islamic Republic. 
#SabaKordafshari, #MojganKeshevarz, #YasamanAryani & #MonirehArabshahi 
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-11-06)  
 
6. This is a beach in Iran in 2019.  
 
Elsewhere in the world, you go to a beach to sunbate.  
 
In Iran they have morality police (chador-clad women in the background) making sure women don’t 
remove their hijabs.  
 
Even so, this girl posed unveiled to make fun of them.  
#WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-11-04)  
 
7. You want to see how #WhiteWednesdays has struck a chord with Iran’s pro-regime men?  
 
Watch this video. They’re trying to mock women unveiling in Iran.  
 
Deep down, this is an indication that even on this religious holiday (Arbain), they’re obsessed with 
us.  
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Sucks to be them!  
(@AlinejadMasih 2019-10-30)  
 
8. #Filming this simple act of protest against #ForcedHijab & sending it to #WhiteWednesdays will 
be result up to 10 years jail but we wonät give up our civil disobedience. #WalkingUnveiled in 
public is banned by the Islamic Republic but hanging & lashing people in public is acceptable 
(@AlinejadMasih 2019-10-30)  
 
9. #MeToo movement has shaken the world and put gender equality on the spotlight. 
 
”Ever since, women have been using creative hashtags in the fight for more gender equality” 
 
 One of them is our campaign: 
#WhiteWednesdays  
 
Thank you @dwnews  
(@AlinejadMasih 2019-10-24) 10.  
 
10. Today is another #WhiteWednesdays. Our campaign against compulsory hijab in Iran is in full 
swing, despite authorities threats.  
 
This brave woman confronted a security official harassing her for her hijab.  
 
She filmed the entire incident. Bravery is in the DNA of Iranian women.  
(@AlinejadMasih 2019-10-23)  
 
11. We joined #WhiteWednesdays campaign in out school where we are forced to wear hijab from 
the age of 7. No teacher and no books teach us how to respect other’s opinions. All we learn here is 
how to force even none Muslim women to wear hijab and follow our discriminatory laws.  
(@AlinejadMasih 2019-10-23)  
 
12. #SabaKordafshari Iranian woman sentenced to 24 years in prison for protesting compulsory 
hijab, being the voice of unknown victims and challenges the Islamic Republic #WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-10-22)  
 
13. The authorities in Iran asked religious people to stop women who are #Walking Unveiled & call 
the police to arrest them. At the same time the authorities said women who make videos of their 
protest will be changed up to 10 years prison. See how women resist on #WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-10-16)  
 
14. #WalkingUnveiled in public is banned by Islamic Republic but public execution such as 
hanging is acceptable. Filming or taking photo of this simple act of protest & sending it to 
#WhiteWednesdays will be result up to 10 years prison but we won't give up our civil 
disobedience.  
(@AlinejadMasih 2019-10-16)  
 
15. 2) I was interviewed by Chris Wallace on Fox News Sunday show about our campaign against 
#Forced Hijab which is the main pilar of religious dictatorship. Women of #WhiteWednesdays 
movement got 15 years prison sentences & my brother being held hostage to keep me silent.  
(@AlinejadMasih 2019-10-13)  
 
16. "people against people" is the strategy of dictators to oppress those who don't want the 
oppressive laws. In #WhiteWednesdays campaign we are extremely happy to be supported by 
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people of different walks of life, & opinions who converge in one central theme: respecting 
diversity.  
(@AlinejadMasih 2019-10-12)  
 
17. See how women with or without hijab are respecting diversity. Islamic regime has been tearing 
Iranian families apart for 40 years, because the authorities want to use the tactic called "people 
against people" to oppress those who dot want to fallow  
#Forcedhijab  
#WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-10-12)   
 
18. I'll be on Fox news at around 6 pm to talk about how Islamic Republic kidnapped my family and 
have kept my brother hostage to silence me. This is part of campaign to terrorize brave Iranian 
women who are resisting compulsory hijab laws. I talk about women of #WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-10-09)   

 
19. Today bead of the police in Tehran announced that #WhiteWednesdays & anti compulsory hijab 
campaign in iran has been vanquished & ended. Our response: We are #WalkingUnveiled every day 
& using #mycameraismyweapon to show our resistance.We never give up fighting gender 
apartheid.  
(@AlinejadMasih 2019-10-09)  
 
20. #WomenOfFreedom Germany's ZDF TV reports long jail sentences for #WhiteWednesdays 
activists & how my family has been taken hostage by Islamic Republic. I told ZDF Women in Iran 
are fighting against the main pillars of religious dictatorship.  
(@AlinejadMasih 2019-10-08)   

 
21. Do you want to see proof of how #WhiteWednesdays campaign has been shaking clerics in the 
higher echelons of power in Iran?  

 
This senior cleric, Khatami, acknowledges that there're women walking unveiled. He thinks they're 
being paid.  

 
Women will keep being your worst nightmare 
(@AlinejadMasih 2019-10-08)   

 
22. When we are fighting against Compulsory hijab, we are actually fighting against one of the most 
visible symbol of gender apartheid. Compulsory hijab is the main pilar of a religious dictatorship. 
That is why the government of iran is scared of #WhiteWednesdays campaign.  
(@AlinejadMasih 2019-10-07)   
 
23. #YasamanAryani was taken to solitary confinement in an Islamic Revolutionary Guards cell. She 
has already received a 16 year prison sentence. This is cruel torture. Revolutionary Guards claim 
they protect Iran but they are only good at torturing innocent people.  
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-10-06)  
 
24. Germany's ZDF TV reports long jail sentences for #WhiteWednesdays activists & how my 
brother has been taken hostage by Islamic Republic to silence anti #Forced Hijab movement in Iran. 
I told ZDF compulsory hijab is the main pillar of religious dictatorship  
(@AlinejadMasih 2019-10-05)  
 
25. 3 members of my family have been detained to intimidate me into silence. Security forces 
dragged out my brother in handcuffs & interrogated my mother for 2 hours even though I haven't 
seen them for  
10 years. This is called hostage taking. Carton: Mana Neyestani #WhiteWednesdays  
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(@AlinejadMasih 2019-10-03)  
 
26. See this video I received yesterday so you will understand why Islamic Republic took my brother 
hostage. Although authorities warned that sending videos to Masih Alinejad is a crime, women keep 
joining #MyCamerals MyWeapon initiative. This is why I won't give up.  
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-10-03)  

 
27. Officials warned that removing compulsory hijab & sending footage to #WhiteWednesdays 
campaign could lead to up 10 years jail. Those who force us to we are hijab from the age of 7 are 
criminals not us. We cant stay silent. #End HostageTaking  
(@AlinejadMasih 2019-10-02)  

 
28. Although my family has been taken hostage by Islamic Republic, women inside #Iran are not 
intimated and are sending videos of #resistance against compulsory hijab. In this video two women 
fight back against morality police enforcer. #WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-09-28)  

 
29. Masih Alinejad started #WhiteWednesdays to protest a law in Iran which forces women to wear 
a headscarf or hijab.  
Now three members of her family have been arrested.  
This is called hostage taking and Islamic Republic if Iran want to silence her. 
 (@AlinejadMasih 2019-09-26)  

 
30. For the past 24 hours, I haven't slept wonderng what happened to my brother & people relatives 
arrested by security forces in Iran. The Islamic Republic wants to keep me silent, but I am going to 
get louder against these hostages takers. #WhiteWednesdays 
 (@AlinejadMasih 2019-09-26)  

 
31. Today is the fisrt day of school in Iran and we are the rebels. This year we students will get 
united against #Forced Hijab  
 
Nobody told us that rebellion is a talent we can all learn when we have been forced to wear hijab 
from age of 7. Now we make everyday like #WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-09-23)  
 
32. Today is the first day of school in Iran where girls are forced to wear hijab from the age of 7 
when the start school. If they don't wear hijab, then they won't be able to get an education. 
#WhiteWednesdays call on global feminists to condemn this child abuse & gender apartheid  
(@AlinejadMasih 2019-09-23)  
 
33. Iran's #WhiteWednesdays campaign is featured in chapter 7 of this cinematic orchestra concert, 
which is titled, "Yearning to Breathe Free." Any Andersson produced a historical concert that 
honors 800 years of women activists in 80 minutes in Orchestra Moderne NYC.  
#Womenwarriors  
(@AlinejadMasih 2019-09-21)  
 
34. Islamic Republic state TV reported a fake news claiming that I was raped by 3 men, I received a 
death threat from a well known Basiji on an interview with BBC Persian, regime clerics call me 
prostitute and much more for leading #WhiteWednesdays movement against #forcedhijab  
(@AlinejadMasih 2019-09-20)  
 
35. 2) in this interview with @i24NEWS_ENT explained how the Islamic Republic sentenced 
#MojganKeshavarz, #YasamanAryani and her mother #MonirehArabshahi all together to 55 years 
prison. The world should condemn such gender apartheid. #WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-09-20)  
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36. #Urgent This Iranian activist needs our help: her name is #MojganKeshavarz & her lawyer has 
been dismissed by judiciary, denying her chance to appeal the 23 years & 6 months jail for 
protesting #Forcedhijab & challenging Islamic Republic. Please be her her voice 
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-09-17)  
 
37. As a woman I felt disgusted when this cleric started making lewd gestures to me during religious 
ceremony. I felt scared afterwards as he followed me and mad sexual propositions. 
#MyCameralsMyWeapon #WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-09-14)  
 
38. #WhiteWednesdays: Women From the Middle East Protest Mandatory Hijab Laws as one of the 
main pillars of gender apartheid  
#WhiteWednesdays: Women From the Middle East Protest Mandatory Hijab...  
(@AlinejadMasih 2019-09-09)  

 
39. Who came to find me backstage after my talk at @WomenintheWorld?The beautiful & 
supremely talented @YaraShahidi who told me she was #Iranian which got me so excited that I 
broke into song. Join us, @YaraShahidi in our campaign to be the voice of your fellow women 
#WhiteWednesdays 
 (@AlinejadMasih 2019-09-08)  
 
40. This woman from Afghanistan removes her hijab in front of camera to support 
#WhiteWednesdays. Right now there are 10 Iranian women are in jail for protesting #Forced Hijab 
Celebrities, journalists, politicians! We need your sisterhood & support. Be our voice & make your 
video.  
(@AlinejadMasih 2019-09-08)  
 
41. Thank you so much.#WhiteWednesdays will not succeed unless a global sisterhood comes to its 
support. I call on all women & men who care about justice 2 join us. Make  
a video in support of 10women who R in jail 4 protesting #Forced Hijab in Iran. 6 of Tom got 109 
Yrs jail sentence.  
(@AlinejadMasih 2019-09-07)  
 
42. @Yas Mohammedxx Thank you so much You made me cry. This is called sisterhood. I call on all 
women to make a vide and be the voice of #WhiteWednesdays activists who are in prison right now. 
I really believe that together we are stronger 
(@AlinejadMasih 2019-09-07)  
 
43. When you see Islamic Republic officials challenge them about #Forced Hijab This is how I 
grilled Iranian Vice President @mowlaverdi & other female parliamentarians when they came to 
United Nation. Don't say hijab is the law of the country. Slavery us to be legal. #WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-09-05)  
 
44. I got goosebumps watching former Canadian Justice Minister talk about #WhiteWednesdays 
warriors unjustly imprisoned. After Turkey and Canada its time for activists everywhere to condemn 
109 years prison sentence for 6 Iranians activists for removing their hijab. Please join us.  
(@AlinejadMasih 2019-09-05)  
 
45. Yesterday a woman set herself on fire after being jailed for entering stadium. Today,  
2women from Iran tell the world what it's like to live under gender apartheid. They know the risk of 
being arrested for #WalkingUnveiled & filming for #WhiteWednesdays. @FIFAcom & #EU hear 
them  
(@AlinejadMasih 2019-09-04)  
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46. 40 Iranian women are in jail for peacefully challenging the Islamic Republic including 10 
activists of #WhiteWednesdays. The whole world keep silent but the mother of these jailed women 
are not  
silent. They joined the movement and they say NO to #Forcedhijab everyday.  
(@AlinejadMasih 2019-09-04)  
 
47. There are so many women in Iran who wear hijab but they joined the women of 
#WhiteWednesdays movement against compulsory hijab. Islamic Republic wants to turn women 
against each other, that's how they cause division in the society.  
(@AlinejadMasih 2019-09-04)  
 
48. My interview with @eldiarioes on feminist revolution in #Iran. I said: Compulsory hijab is one 
of the main pillars of religious dictatorship and the most visible symbol of gender apartheid in 
Islamic Republic. #WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-09-03)  
 
49. Share this video with as many people as you can.  
Various media outlets in the UK, Turkey, and Canada have started covering the stories of 
#WhiteWednesdays activists who're now in prison.  
Let's get the voices of these women out. They're in jail for saying no to forced hijab. 
(@AlinejadMasih 2019-09-02)  
 
50. I told @CBCNews that Iranian women continue to protest #Forcedhijab in Islamic Republic and 
continue their resistance despite harsh 109-year prison sentence given to #Sabakordafshari & other 
#WhiteWednesdays activists. We call on global feminist movement to break their silence 
(@AlinejadMasih 2019-09-01)  
 
51. See how these 2 #WhiteWednesdays activists chant our message of "NO to War , NO to 
Compulsory Hijab" in streets of Tehran. For this act #MatinAmiri & her sister #MaryamAmiri 
received 15 Yrs prison. Anyone who condemns war, must condemn Islamic Republic violence 
against woman 
 (@AlinejadMasih 2019-08-31)  
 
52. This is called solidarity. Spanish journalist openly supports #WhiteWednesdays activists 
imprisoned for saying no to compulsory hijab in Iran  
Celebrities, journalists, politicians.  
We need your support. Be our voice and make your video.  
Support our campaign against forced hijab  
(@AlinejadMasih 2019-08-31)  
 
53. This woman lives in Iran but she decided to make a video in English about the 
#WhiteWednesdays activists imprisoned in #Iran for #Walking Unveiled and how making videos of 
your protest is a crime in  
Islamic Republic.  
(@AlinejadMasih 2019-08-30)  
 
 
54. 10 women who sent videos to #WhiteWednesdays campaign are in prison and 6 of them got 109 
years prison sentences for the crime of #WalkingUnveiled and making a video. Now this is our turn. 
Now make a video and be their voices.  
(@AlinejadMasih 2019-08-30)  
 
55. Watch this heart breaking video from mother of 20-yr old #Sabakordafshari who was sent to 24 
yrs in prison. Saba used her camera to film herself #walkingunveiled to protest #ForcedHijab. Now 
it's your turn to show support by  
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filming yourself #WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-08-30)  
 
 
56. I call on the world, all #politicians including the #EU, all celebrities, #MeToo movement: In 
August, 6 women of  
#WhiteWednesdays got 109 years in prison for protesting #Forced Hijab by #WalkingUnveiled in 
public. Join us & condemn #GenderApartheid in Islamic Republic.  
(@AlinejadMasih 2019-08-29)  
 
57. @ Richard Herrey Thanks for sharing. Please make a video and talk from your heart. Use our 
hashtag and make awareness. Our government have guns and prison but Women who joined 
#WhiteWednesdays campaign in Iran used their camera to expose violence now we have to use our 
camera to be their voices.  
(@AlinejadMasih 2019-08-29)  

 
58. @YasMohammedxx Thanks sister. Please make a video and talk from your heart. Use our 
hashtag and make awareness. Our government have guns and prison but Women who joined 
#WhiteWednesdays campaign in Iran used their camera to expose violence now we have to use our 
camera to be their voices.  
 
59. @isakskogstad Thanks for sharing. Please make a video and talk from your heart. Use our 
hashtag and make awareness. Our government have guns and prison but Women who joined 
#WhiteWednesdays campaign in Iran used their camera to expose violence now we have to use our 
camera to be their voices.  
(@AlinejadMasih 2019-08-29)  
 
60. @PatriciaHeaton Thanks for sharing. Please make a video and talk from your heart. Use our 
hashtag and make awareness. Our government have guns and prison but Women who joined 
#WhiteWednesdays campaign in Iran used their camera to expose violence now we have to use our 
camera to be their  
voices.  
(@AlinejadMasih 2019-08-29)  
 
61. This simple act of removing your hijab and taking a video can make you a "criminal" in Iran. 
#Sabakordafshari was sentenced to 24 years prison for #Walking Unveiled and being voice of the 
voiceless. Now it's our turn to be her voice. #WhiteWednesdays 
 (@AlinejadMasih 2019-08-29)  

 
62. These 2 women are the Rosa Parks of Iran. They are in jail for the "crime" of #WalkingUnveiled 
& peacefully protesting the Islamic Republic. #Sabakordafshari sentenced to 24 & #YasamanAryani 
sentenced to 16 years in prison. #WhiteWednesdays call on all of you; Be Their Voices 
 
These two brave women of #WhiteWednesdays being arrested because of #WalkingUnveiled & 
peacefully protesting compulsory hijab. Both of them were under pressure in solitary confinement to 
do a false confession but they refused. Be the voice of #YasamanAryani & #Sabakordafshari 
(@AlinejadMasih 2019-08-29)  
 
63. #Sabakordafshari Iranian activist, 20, jailed for 15 years for taking off her hijab. Another 10 
activists, are in jail for protesting compulsory hijab.  
World should demand Islamic Republic to release hijab protesters. #WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-08-28)  
 
64. I am #WalkingUnveiled in Mashhad on of the most religious city in iran to protest compulsory 
hijab. This is a punishable crime but freedom is not free. Every day is #WhiteWednesdays for us.  
(@AlinejadMasih 2019-08-28)  
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65. Saba Kordafshari, is only a 20 but has been sentenced to 24 years in prison for  
#WalkingUnveiled. Intimidation is not going to stop Iranian women protesting #Forced Hijab. Here 
is another woman joining #WhiteWednesdays movement from Tabriz to say NO to 
#genderapartheid.  
(@AlinejadMasih 2019-08-28)  
 
66. Her name is #Sabakordafshari, she is only 20 but has received 24 year prison sentence. One of 
her "crime" is #Walking Unveiled. Where is the outrage in the media who seem besotted with  
@Jzarif and the nuclear deal? #WhiteWednesdays call on international community to condemn it.  
(@AlinejadMasih 2019-08-27)  
 
67. Breaking News: Twin sisters Maryam and Matin Amiri, received 15 yr prison  
sentence for protesting #Forced Hijab. Only 3 days after Fars News published their false video 
confessions against #WhiteWednesdays. They were promised to be if they give false confessions.  
(@AlinejadMasih 2019-08-25)  
 
68. These 2 elderly women removed their forced hijab in a taxi and say no to theocracy.  
You know what makes our #WhiteWednesdays campaign special?  
It's cross-generational and it is popular all over Iran.  
We receive videos from all age groups and from all corners of Iran. 
(@AlinejadMasih 2019-08-21)  
 
69. On this #WhiteWednesdays, Iranian women are delivering leaflets to ask people to mobilise with 
them.  
Recently, 3 activists of #WhiteWednesdays have been sentenced to a total of 55 years for saying no 
to compulsory hijab.  
But the spirit of civil disobedience is alive in Iran.  
(@AlinejadMasih 2019-08-21)  
 
70. Today is another #WhiteWednesdays in Iran. Our campaign against compulsory hijab is in full 
speed.  
This woman is #WalkingUnveiled at a shopping centre in Iran next to a cleric.  
No matter how much they scare women, they're bravely fighting against patriarchy. Support us.  
(@AlinejadMasih 2019-08-21)  
 
71. Madame @margotwallstrom:  
Your representatives went to Iran without questioning forced hijab.  
Meanwhile, Iran sentences 3  
#WhiteWednesdays activists to a total of 55 years because unlike your representatives, they opposed 
forced hijab.  
Did you talk about this with Javad Zarif?  
(@AlinejadMasih 2019-08-21)  

 
72. Her name is #MonirehArabshahi she is in jail with her daughter #YasamanAryani because of 
this peaceful protest. In this video she says it all. #WhiteWednesdays call on all women's rights 
activists to show their solidarity and sisterhood. Together We Are Stronger.  
These 3 women have been sentenced to a total of 55 years of jail.  
Reason? They were handing out flowers without their compulsory hijab on International Women's 
day in Iran.  

 
Elsewhere in the world, they'd be praised for their activism. #WhiteWednesdays  
World, be their voice.  
(@AlinejadMasih 2019-08-14)  
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73. Watch this video; she is in jail for such a peaceful protest. #YasamanAryani was under pressure 
to do false confession. She got 16 years jail sentence. #WhiteWednesdays call on all International 
community including the EU to condemn the harassment of civil rights activists in Iran  
 
Her name is #YasamanAryani she is one of the youngest women's right activist who joined 
#WhiteWednesdays movement against #Forced Hijab .Today Yasaman & her mother 
#MonirehArabshahi each got  
16 yrs jail sentence for their Peaceful activities. Be her voice. 
 (@AlinejadMasih 2019-08-14)  
 
74. On this #WhiteWednesdays in Iran, women say no to compulsory hijab by sending us their 
videos from all corners of the country.  
 
Compulsory hijab is the Achilles' heel of this regime. The day women millions of women got out 
without compulsory hijab would be the end of this regime.  
(@AlinejadMasih 2019-08-14)  
 
75. It's another #WhiteWednesdays in Iran. Our campaign means solidarity. Whether you're veiled 
or unveiled, everyone should be treated equally.  
Iran's judiciary has criminialised sending videos to our campaign. But women in Iran aren't 
complying.  
No to forced hijab.  
(@AlinejadMasih 2019-08-14)  

 
76. Thank you for highlighting the issue. #whitewednesdays urge all nations including #Canada a 
#EU to condemn this grave violation against peaceful activists. We're waiting for the rest 
international community to take action immediately.  
(@AlinejadMasih 2019-08-14)  

 
77. Iran's head of the revolutionary court warned that removing hijab in public & sending videos 
Masih Alinejad for #WhiteWednesdays campaign could lead to 10 years in jail.  
These women have a clear message to the Iranian judiciary system. Please listen & be their voices. 
(@AlinejadMasih 2019-08-14)  

 
78. Comparing chocolate and women is disgusting. A man asks "imagine unwrapped & wrapped 
chocolate. Which will flies attack first?" The girl answers "you insult yourself by calling yourself a 
fly". #MyCamerals MyWeapon #WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-08-11)  

 
79. Another reason why we say #IslamicRepublicMustGo  
Fatemeh Sepehr got arrested for a peaceful protest against Islamic Republic. After sending me this 
vide she signed a public statement alone 13 other activists calling for a secular democracy. 
#WhiteWednesdays  
(@AlinejadMasih 2019-08-11)  

 
80. Despite threat and arrest more Women have joined #WhiteWednesdays movement. Their chant 
is changing too. No to compulsory hijab NO to Islamic Republic. They say We are not backing 
down. We are still looking for solidarity from world leaders.  
 (@AlinejadMasih 2019-08-07)  
 
81. Authorities in Iran have sentenced 3 #WhiteWednesdays activists to 55 years for saying no to 
#Forced Hijab. They have also made it a crime for Iranians to send us videos  
But guess what? Videos are pouring in. These women are #WalkingUnveiled in Iran & saying no to 
forced hijab  
(@AlinejadMasih 2019-08-07)  
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82. Qom is Iran's most religious city, the seat of ayatollahs  
Even from there, women are sending us their unveiled videos for #WhiteWednesdays  
Iran's ayatollahs have criminalised the act of women sending us their unveiled videos. But look how 
even women in Qom are saying no to them  
(@AlinejadMasih 2019-08-07)  

 
83. It's another #WhiteWednesdays in Iran and our campaign against forced hijab is alive and 
kicking. Though government has criminalised the act of women sending us their unveiled videos, 
we've been receiving even more. The regime is scared of women  
Women's voices can't be censored  
(@AlinejadMasih 2019-08-07)  
 
84. Iranian woman respond to the authorities new threats. Officials warned that removing hijab in 
public & sending footage to #WhiteWednesdays campaign could lead to up 10 years jail. This 
woman write to me: I say NO to #ForcedHijab and NO to Islamic Republic oppressive regime. 
(@AlinejadMasih 2019-08-07)  

 
85. Women in Iran face jail for removing their hijab and #WalkingUnveiled. This is a serious 
violation of human rights. #WhiteWednesdays calls on all women in the worl to join our fight. 
Please show your solidarity and sisterhood.  
(@AlinejadMasih 2019-08-06)  
 
86. In an open letter, #WhiteWednesdays calls on world leaders to pressure Iran to seek the release 
of 3 anti compulsory hijab activists sentenced to a total of 55 years.  
@antonioguterres (UN) 
@FedericaMog (EU) 
@mbachelet (UN Human Rights) 
@Dunja_Mijatovic (COE Human rights) 
(@AlinejadMasih 2019-08-05)  
 
87. Independent reports: 
Iranian women are sharing videos of themselves removing their headscarves in public, despite a 
recent ruling they could face 10 years in jail for doing so.  
#mycameaismyweapon 
”WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-08-04)  
 
88. #WhiteWednesdays means transanational solidarity against compulsion, that is, compulsion of 
any sort. Here’s a beautiful video from @farmayavuz08, form Istanbul (Turkey). She says she wears 
hijab willingly & she also supports the right of her Iranian sisters not to wear it.  
(@AlinejadMasih 2019-08-03)  
 
89. 55-yr jail sentence given to 3 #WhiteWednesdays activists who opposed compulsory hijab and 
handed out flowers to women in Tehran’s metro. Now another brave woman hans out flowers to 
women in hijab. Only one woman throws down the flower.  
#MyCameraIsMyWeapon  
(@AlinejadMasih 2019-08-03)  
 
90. Real #Resistance on #Tehran metro. Men stage protest against 55-yr jail sentence given to 3 
#WhiteWednesdays women activists who opposed compulsory hijab.  
#MyCameraIsMyWeapon 
(@AlinejadMasih 2019-08-02)  
 
91. ”Hi Masih, the regime threatened us not to send videos to you but see how Basiji attacks this 
brave woman for #WalkingUnveiled. Please be our voice. Women will keep resisting and we support 
their fight against compulsory hijab.  
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#WhiteWednesdays 
#MyCameraIsMyWeapon 
(@AlinejadMasih 2019-08-02)  
 
92. Women in Iran are facing prison for posting photos online but women are still sending footage 
of themselves unveiled in defiance of the oppressive regime, which Alinejad is uploading on Twitter 
with the #WhiteWednesdays and #WalkingUnveiled hashtags. 
(@AlinejadMasih 2019-08-01)  
 
93. When your sisters are given cruel sentences for campaigning against compulsory hijab in the 
Middle East, it’s thee responsibility of the global feminist movement to defend them. 
#WhiteWednesdays 
(@AlinejadMasih 2019-08-01)  
 
94. These 3 women have been sentenced to a total of 55 years of jail.  
Reason? They were handing out flowers without their compulsory hijab on the Internation Women’s 
day in Iran. Elsewhere in the world, they’d be praised for their activism.  
#WhiteWednesdays 
World, be their voice.  
(@AlinejadMasih 2019-08-01)  
 
95. #WhiteWednesdays call on internation community to condemn the arrest of brave women’s right 
defender Mojgan Keshavarz who has been sentenced to 23 years imprisonment. Here she is 
peacefully protesting Iran’s degrading #ForcedHijab laws.  
(@AlinejadMasih 2019-08-01)  
 
96. Iranian women are warned they face up to ten years in prison if they post photos of themselves 
without hijav to US activists behind #WhiteWednesdays campaign 
(@AlinejadMasih 2019-08-01)  
 
97. Reuters reports on #Iranian women defy prison threats by sending videos to #WhiteWednesdays 
campaign.  
 
I told Reuters: 
 
”Today I have received lots of videos from inside Iran. And women in these videos are braver and 
angrier than before” 
(@AlinejadMasih 2019-07-31)  
 
98. Her name is #YasamanAryani she is one of the youngest women’s right activist who joined 
#WhiteWednesdays movement against #ForcedHijab. Today Yasaman & her mother 
#MonirehArabshahi each got 16 yrs jail sentence for their Peaceful activities. Be her voice.  
(@AlinejadMasih 2019-07-31)  
 
99. Another sign Iranian women aren’t scared of the regime 
 
After authorities criminalised senging videos by Iranians to #WhiteWednesdays, this woman, 
Fatemeh Sepehri, sent me this courageous video. 
 
As a religious woman whose husband is a martyr, she says ”Enough with this regime”. 
(@AlinejadMasih 2019-07-31)  
 
100. Today these 3 women received total of 55 years imprisonment in Iran for their peaceful protest 
against compulsory hijab (seen in this vide). Their crime is joinging #WhiteWednesdays campaign 
against #ForcedHijab. These women need internation support for their cruel imprisonment. 
(@AlinejadMasih 2019-07-31)   


