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Sammanfattning. 

Detta är en kvalitativ studie om slöjans roll för muslimska kvinnors identitetskapande. Vårt 

syfte var att ta reda på om det fanns någon relation mellan slöjan och de upplevda 

identiteterna samt om kvinnor i slöja är begränsade i samhället. Studien bygger på 

information från tio kvinnor, vilka alla är praktiserande muslimer. Några av dessa kvinnor har 

valt att inte bära någon slöja medan andra bär huvudbonad av olika slag. I vårt material 

framgår det att de kvinnor som bär heltäckande klädsel (hjilbab och niqab) ger uttryck för att 

ha en stark identitet som muslim, vilken går före alla andra identiteter. Detta är en tydlig 

kontrast till de intervjuade kvinnorna som bär hijab som talar om flertalet identiteter, såsom 

kvinna, mamma, arbetare etc. Många utav våra informanter berör den muslimska 

gemenskapen. Vi anser att det finns en koppling mellan denna och slöjan då tillträde och 

acceptans i vissa fall tycks bli lättare om kvinnan bär slöja. I vårt material finns även mönster 

som visar att bärandet av en heltäckande klädsel innebär vissa begränsningar i samhället. 

 

Nyckelord: slöja, identitet, muslim, samhällsgrupper 
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1. Inledning. 

Hösten 2009 kunde vi följa debatten om Alia Khalifa, en kvinna i Sverige som valt att bära 

niqab och därmed täcka hela kroppen och ansiktet bortsett från ögonen. Den främsta orsaken 

till valet av sin klädsel, menar Alia, är att komma närmare sin skapare. En annan anledning 

bakom bärandet av niqab är kärleken till sändebudet Muhammeds fruar. ”Profetens fruar är 

våra största kvinnliga förebilder som vi försöker efterlikna i klädstil men framförallt i 

uppförande och gudsmedvetenhet” (Alia Khalifa: Förbjud mig inte att vara mig själv, 

Expressen Debatt). Valet av kläder har mött stora protester från olika håll i samhället. Främst 

har debatten handlat om huruvida det anses passande att Alia bär denna form av klädedräkt i 

skolan där hon utbildar sig till förskolelärare. Alia menar att det är samhället själv som sätter 

begränsningar för individen- inte slöjan, samtidigt som hon uttalar ”förbjud mig inte att vara 

mig själv” (ibid). 

 

Denna debatt som vidrör många intressanta teman, såsom religionsfrihet, självbestämmande, 

norm och identitet har fått oss att intressera oss för just det sistnämda, identiteten. Den 

muslimska klädedräkten har utvecklats till en stark symbol i samhället, vilken bäddar för 

diskussioner kring vad det svenska samhället skall tillåta gällande religionsfrihet, förtryck och 

mänskliga rättigheter. I ett sekulariserat land som Sverige är denna symbol mycket laddad och 

redan starkt förknippad med vissa föreställningar. Att som muslimsk kvinna välja att bära 

slöja i ett sådant samhälle får oss att fundera över vilken inverkan slöjan har på kvinnans 

identiteter. Samtidigt funderar vi även över om slöjan för de muslimska kvinnorna har olika 

innebörd och påverkan på identiterna. Mycket utav den mediala information som vi idag 

matas med gällande den muslimska klädedräkten anser vi är endimensionell. Det är sällan just 

dessa slöjbärande kvinnor får komma till tals och beskriva deras egna erfarenheter och vi 

anser att deras röster är viktiga för att eventuellt nyansera bilden av den muslimska kvinnan 

och slöjbärandet. 

 

1.1 Syfte och avgränsning. 

Syftet är att försöka förstå slöjbärandets relation till formandet av de egna identiteterna och 

om slöjan påverkar kvinnornas deltagande i samhället. Vi förutsätter att identiteter delvis 

formas av individens omgivning och i de grupper som denna tillhör. Samhället är den största 

grupp människan rör sig i, deltagande eller inte bör därför ha en inverkan på identiteten. Vår 

utgångspunkt är att undersöka hur slöjan påverkar identiteten då vi tänker oss att slöjan i 
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dagens Sverige är en laddad symbol som ofta står i centrum för diskussion och därför tror vi 

den har en inverkan på kvinnornas identitet. Dock är det troligt att valet av klädsel både är ett 

resultat av och en orsak till identitetsformningen, således är det svårt för oss att dra slutsatser 

om att slöjan påverkar identiteten eller tvärtom. Då vi även förutsätter att kvinnornas familjer 

och deras nära omgivning påverkar deras identiteter och handlande har vi ställt oss frågan om 

det finns förhållanden i närmiljön, såsom vänner och familj, som påverkat kvinnornas val att 

bära slöja? 

Vår avgränsning innefattar tre unga kvinnor bärande hijab, två unga kvinnor som bär niqab 

samt två äldre kvinnor som bär hijab i kombination med hjilbab (heltäckande,fotsid dräkt). Vi 

har dessutom intervjuat tre muslimska kvinnor som valt att inte bära slöja. I uppsatsen 

använder vi ordet slöja som en samlingsterm för de olika klädedräkterna. Vi skiljer dem 

endast åt, genom namn, då det visar sig att de har olika betydelse eller symbolik för 

kvinnorna.Vi vill dessutom ta reda på vad de intervjuade kvinnorna anser att slöjan 

symboliserar. 

1.2 Frågeställningar. 

Finns det en relation mellan slöjbärande och formandet av de egna identiteterna och hur ser 

denna ut? 

Påverkar slöjan kvinnornas samhällsdeltagande? 

Vad symboliserar slöjan, enligt kvinnorna? 

 

1.3 Begrepp. 

”Slöja” 

Definieras som den av kvinnor använda duk av tunt eller genomskinlig material som draperas 

över huvudet. De vanligast förekommande slöjorna i Sverige täcker enbart huvudet men det 

finns även de som innefattar täckande av hela kroppen. Formerna för kvinnlig beslöjning 

varierar i den muslimska världen och beror på den kulturella och historiska kontexten. 

Inom islam har begreppet slöja en mångfacetterad mening och är svår att ses som ensidigt.  

Slöjan kan ha både en rumslig och religiös betydelse. Den rumsliga betydelsen innebär att 

slöjan blir som en avgränsare i det sociala rummet mellan män och kvinnor medan den 

religiösa betydelsen innebär närheten till och ett liv i enlighet med Gud (El Guindi, 1999).  

Det samlade begreppet inom islam för kvinnlig beslöjning samlas under termen khimar. De 

olika slöjorna kallas: hijab, beteckningen på den enklare duk som används för att täcka 

huvudet. niqab, en slöja som täcker ansiktet och används tillsammans med en huvudduk, 
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chador, ett långt mantelliknade plagg och slutligen burkan, som är en heltäckande fotsid dräkt 

med ansiktsslöja som främst används av muslimska kvinnor i Pakistan, Indien och 

Afghanistan (http://www.ne.se/khimar). 

 

Muslim.  

Vad menas egentligen med att vara muslim? I vår uppsats har vi valt att fokusera på två 

perspektiv av begreppet. Vi utgår ifrån att en individ kan benämna sig själv som muslim på 

antingen religiösa eller kulturella/etniska grunder. Karima Lindberg skriver i sin artikel; 

”Bland oss som kallas muslimer, eller benämner oss muslimer, är många muslimer av 

”gammal vana”, på ett ganska oreflekterat traditionellt sätt. Andra är sekulariserade och en del 

av oss är medvetet troende och anstränger oss att skilja på religion och tradition” (Lindberg, 

2001, s 58).Således kan en person mena att hon är muslim därför att hon är född i ett land där 

sharialagar gäller eller där Islam är den rådande majoritetsreligionen (etnisk ursprung). Likaså 

kan hon identifiera sig som muslim på grund av sin kultur och familjens traditioner. Med 

andra ord kan det handla om att hon är född in i ett muslimskt hem, även om hon bor i ett land 

som Sverige, där hennes föräldrar anser sig vara muslimer och det naturliga utfallet blir då att 

hon själv kommer att uppfatta sig som muslim.Slutligen har vi det religiösa perspektivet som 

handlar om att en individ inte anser att kulturell eller etnisk tillhörighet är skäl nog att kalla 

sig själv muslim. För detta krävs även att man är praktiserande inom Islam och följer 

Koranen.De kvinnor som i denna undersökning har intervjuats är alla praktiserande muslimer. 

En del av dem har, utöver detta, även kulturella och etniska rötter i arabvärlden medan andra 

är svenskfödda konvertiter. 

 

Konvertit 

Vem är egentligen konvertit?. Den generella betydelsen innefattar en person som övergått till 

annan religion eller annat samfund.  Den snävare betydelsen kräver att en person som kallas 

konvertit är den som övergått från en religion till en annan. Det vi menar när vi använder 

begreppet är att de kvinnor som blivit praktiserande inom islam, oavsett vilken religiös 

bakgrund hon haft sedan innan,är konvertit.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

För att hjälpa oss besvara våra frågeställningar presenterar vi nedan de teoretiska 

utgångspunkter som vi valt att utgå ifrån. Dels identitet och dess skapande och reproducering, 

http://www.ne.se/khimar
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samhällsgrupper och dess påverkan på identiteten. Dels slöjans symbolik och hur den har en 

inverkan på identiteten både i den egna gruppen och i samhället.  

 

Identitet 

När vi talar om identitet utgår vi från två punkter: den subjektiva bilden av identitet och den 

objektiva. 
1
Den bild som skapas objektivt är individen såsom den uppfattas av andra och den 

subjektiva är den som individen själv skapar, den som Giddens kallar självidentiteten. 

Självidentiteten är självet såsom det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes 

biografi och som skapas mot bakgrund av den samhällskontext individen befinner sig i. 

(Giddens,1999: 55.) Giddens förklarar vidare hur människan i modern tid förändrats till att bli 

en alltmer reflexiv varelse där självet beskrivs som en ständig process. Processen kan fortgå 

eftersom vi hela tiden konfronteras med olika val där vi måste ta ställning och reflektera över 

vilka vi är.  Den bild som skapas objektivt utvecklas i samspel med den subjektiva och i  

interaktionen individen har med andra eller genom att individen övertar de synsätt som andra 

har på dem.  

Identiteter är vidare som sociala aktiviteter, något som människor gör och skapar i det sociala 

samspelet sinsemellan. De iscensätts i olika sammanhang och är på så vis rörliga, 

mångfaldiga och motsägelsefulla. Det är därför viktigt att understryka att varje individ kan 

besitta flera identiteter. I vår undersökning skulle det kunna handla om identiteter såsom 

muslim, kvinna, mamma,studerande och så vidare. Det är ofta omöjligt att skilja dessa från 

varandra, istället är de flytande och överlappar varandra. Normer, föreställningar och 

förväntningar knyts till identiteter och det kommer därför att spela roll vilken identitet som 

väljs att framhävas i en viss situation. Beroende på vilken del av identiteten (eller vilken 

identitet) som framhävs och i vilken kontext som detta sker, bemöts och bemöter vi varandra 

olika. Med Goffmans sätt att tänka innebär identitet en slags mask som vi människor ständigt 

bär när vi rör oss bland andra människor. Det finns ingen sann och äkta identitet när vi 

befinner oss i det publika rummet, istället anpassas rollen enligt vissa anständighetsnormer, 

till den situation som för tillfället gäller (Goffman 2004). Goffman talar även om främre samt 

bakre regionen för att referera till de platser som människor agerar i sin roll. Med främre 

region  menas de platser samt situationer som är publika, där en individ agerar inför andra 

                                                      

1  Den subjektiva och objektiva identiteten myntades som begrepp av pragmatikern William James som innebar att 

den egna upplevelsen av ens identitet var förenat med andras upplevelser av den. 
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individer. Aktivitet i den främre regionen är ofta förknippade med upprätthållandet av vissa 

normer, i detta fall normer om slöjan i det offentliga rummet.  Dessa normer följs för att 

upprätthålla en fasad, för att visa sig anständig eller för att undvika bestraffningar. I den bakre 

regionen ( som vi kallar de privata identiteterna) tillåts människor att i tysthet bestrida de 

normer och regler som måste följas i den främre regionen (Goffman 2004).  

 

Samhällsgrupper 

Att vara kvinna och muslim förknippas med vissa föreställningar och förväntningar, och de 

skapas delvis genom att etablerade samhällsgrupper definierar dem och på så sätt sprider 

normer om hur en viss grupp bör vara. Pierre Bourdieu menar att samhället är indelade i olika 

fält och förklarar med sitt begrepp doxa att varje fält för med sig normer och föreställningar 

som inte ifrågasätts av de som tillhör det eftersom de tas för givna. Med detta vill Bourdieu 

visa hur personer från olika samhällsgrupper får olika tillgång till samhällsfältet. De som 

avviker från normen får således inte samma tillgång till samhällsfältet som personer inom den 

gällande normen. (Bourdieu,1977) 

 I sitt verk "etablerade och outsiders" förklarar Norbert Elias hur etablerade samhällsgrupper 

och nytillkomna grupper fungerar. Den etablerade samhällsgruppen som förstås som 

majoriteten är de som sätter normerna om hur den andra gruppen är och fungerar. Detta 

beteende har enligt Elias att göra med att människan har en försvarsmekanism som 

vill skydda sig från det som är okänt. Det handlar även om rädsla för hot som kan skada 

gruppens dynamik och gemenskap. För att skydda sina egna definierar den mest väletablerade 

gruppen normer både om sig själva och om den mindre gruppen. (Elias 1999). Eftersom 

samhällsgrupper består av det som liknar varandra, skapas det klara gränser och normer för 

agerande som skapar ramar för identiteterna, till det som är avvikande och dem som finns 

utanför gruppen. Att vara lika någon i gruppen innebär att man är olik någon annan. 

(Assarsson, Zackrisson 2005).  

 

Symbolik 

I Emile Durkheims religionssociologi ligger fokus bland annat på hur samhället påverkas av  

symboliska värden. Durkheim kopplar samman symboler inom religion med ritualer och 

social sammanhållning. Att respektera religiösa symboler är synonymt med att respektera 

sociala värden som är viktiga i en viss grupp. Att respektera och instämma med dessa värden 

innebär således en reproduktion av denna grupps normer och en starkare samhörighet. 

Durkheim menar att religionen på ett speciellt sätt skapar starka samhällsgrupper men att 
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symboler samtidigt har en tvingande samhällskraft och att människan agerar utifrån den 

(Durkheim 2001). Det blir viktigt för oss att förstå kvinnornas olika sätt att se på slöjan som 

en religiös symbol och hur gruppens dynamik förändras med eller utan slöjbärare.  

 

2.1 Tidigare forskning Slöja-identitet-symbolik. 

Tidigare undersökningar som gjorts om kvinnor och deras identiteter samt dess påverkan av 

slöjan kretsar mycket kring termer som ”frihet”,  ”subjekt” och ”personlig process”. Frihet 

handlar om olika uppfattningar om huruvida slöjan ger eller berövar bäraren dess frihet. I den 

personliga processen blir slöjan ett medel till att utveckla sig själv och finna vem man är och 

hur man skall leva sitt liv men är även ett viktigt redskap för att uppnå fromhet och komma 

närmare Gud. För vissa innebär slöjan en väg till fullt självförverkligande medan andra menar 

att det är just skylandet som fråntar kvinnan hennes identitet. Chahdortt Djavann ställer sig 

frågande till vad de som anser sig befriade av slöjan har befriats ifrån? (Djavann 2007). 

De unga muslimska kvinnor som författaren Pia Karlsson har kommit i kontakt med menar 

alla att valet att bära slöja är frivilligt och något som de anammat först i tonåren som en del i 

ledet av deras mognadsprocess. De säger att de i äldre ålder börjat fundera kring slöjbärande 

och  understryker slöjans betydelse för känslan av att vara en god och vuxen kvinna (Karlsson 

2007). Samtidigt talar författaren om en paradox som går att läsa mellan raderna då flickorna 

även beskriver hur andra i familjen uppmuntrat dem att bära slöja och att de själva numera 

försöker influera yngre flickor att ta på sig slöjan. De anser det dessutom opassande att inte 

bära slöja i vissa sammanhang, som exempelvis moskén eller familjesammankomster.  

 

I Koranen omnämns på flera ställen behovet för kvinnan att skyla sig; ”..Och säg till de 

troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer 

av sina behag än vad som kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker 

barmen” (Zettersteén 2003) ) ” Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och till [alla] 

troende kvinnor att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg , på så sätt blir de 

lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade” (Zettersteén 2003). 

Trots att det inte tydligt står på vilket vis kvinnan skall täcka sig blir det för många enkelt att 

tolka detta som ett behov/måste av slöja och förknippar detta med att vara en god troende. För 

de kvinnor, vars religiösa tillhörighet utgör en stor del av livet, blir det då mycket viktigt att 

bära slöja för att genom symbolik visa för andra och sig själv att hon är en god muslim. 
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Patricia Sakina Catto berättar hur hon med glädje, efter att ha konverterat till islam, sätter på 

sig sin huvudduk och påstår att man via den går ren genom allt som är orent. Hon menar att 

bärandet av slöja gjort henne till en ansvarsfull och fri individ som söker efter den inre 

sanningen (Catto 2006). Andra kvinnor menar att de känner sig fantastiskt självförverkligade i 

sin beklädnad ( Dahlberg 2003) medan Ghasemiani går till starkt motangrepp och säger att 

slöjan är en tvingande klädsel som utgår från kvinnan som en lägre stående varelse. Hon 

fortsätter ”..den är förnedrande, omänskligt obekväm, undertryckande och hämmande” (2004, 

s 10).Frånsett att tala om kvinnans identitet, som ofta handlar om att vara en god, muslimsk 

samhällsmedborgare, anser Djavann att slöjan även har betydelse för den manliga identiteten. 

Den muslimska mannens identitet är beroende av hans syster och döttrars anständighet. 

Mannens heder, utan vilken han inte är någonting, är avhängig kvinnans slöja.  

”Den muslimska mannens identitet och självbild formas i ständig skräck för den kvinnliga 

överträdelsen” (2007, s. 15). 

 

Att delta  i samhället för muslimska slöjbärande kvinnor innebär både  begränsningar och 

möjligheter, som både samhället och islam sätter upp. Att bära slöja innebär att kvinnan gör 

sig synlig som muslim i en icke-muslimsk kontext. Hon kan då bli offer för negativa fördomar 

och utanförskap (Jawaad, Benn 2003). Att ofrivilligt hamna utanför samhället på grund av 

samhällets begränsningar kan ta sig i uttryck då kvinnor aldrig riktigt tillåts att bli del av det 

nya samhället eftersom de ofta kommer i andra hand efter både de invandrande männen och 

de inhemska kvinnorna. Därmed blir det svårare för dessa kvinnor att bryta sig in på 

arbetsmarknaden (Djavann 2007). Chahdortt Djavann menar då att det inte är konstigt att 

dessa kvinnor tar sin tillflykt till slöjan där de har en stark identitet och ett givet värde samt är 

tryggt försörjda av mannen (Djavann 2007). Samtidigt riskerar vissa kvinnor att, då de tar av 

sig slöjan i försök till att bli en del av det nya samhället, bli bortstötta från den gamla 

muslimska gruppen, eftersom det då kan ses som ett hot mot de traditionella muslimska 

värderingarna ( Jawad, Benn 2003).  Ett exempel på hur islam ibland kan begränsa 

muslimernas aktivitet i samhället är konflikter i skolan eller arbetsplatsen som uppstår på 

grund av klädedräkten. Troende muslimer anser ofta att män och kvinnor bör hållas isär, i 

skolan kan detta innebära att inte tillsammans delta i skolgymnastik eller sexualkunskap. Krav 

som dessa är svåra att kombinera med det svenska skolsystemet där en tydlig könssegregering 

inte äger rum. Vissa islamiska organisationer kan till följd av detta anse det viktigt att skapa 

egna institutioner såsom skola eller moskeér för upprätthållandet av en islamisk identitet, och 

som även kan ge arbete åt den egna gruppen (Samuelson 1999).  
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Vissa muslimska kvinnor menar, i motsats till vad som ofta syns i litteraturen, att det är tack 

vare slöjan som de känner sig fria att röra sig som de själva vill i samhället och att den ger 

dem styrka att söka vilka arbeten de önskar. Detta kan ha att göra med att slöjbärandet skapar 

trygghet i arbetssituationen där beslöjade kvinnor inte behöver oroa sig att dra till sig 

orelaterade män. Här ligger dock paradoxen i det faktum att om kvinnan täcker sig i den 

västerländska kontexten kommer hon förmodligen nekas vissa arbeten eller få svårt att 

komma vidare i sin karriär ( Jawad, Benn 2003). En del uttrycker att de känner sig rena i sin 

slöja och att de kan röra sig obemärkt i det orena samhället, att slöjan är nyckeln till aktivt 

deltagande utanför hemmet som de annars inte skulle kunna uppleva (Karlsson 2007).  

Det går inte att koppla samman slöjan och dess betydelse för identiteter utan att förstå den 

mångsidiga symbolik som den utgör. Pia Karlsson menar att kvinnor, genom att bära slöja, på 

en kroppslig nivå ansvarar för samhällsordningen. Logiken menar hon bygger på 

kvinna=frestelska=frestelse=kaos (Karlsson 2007). Enligt henne handlar bruket av slöja bland 

annat om en kontroll av kvinnans sexuella attraktionskraft i ledet för upprätthållandet av 

samhällsordningen. Vidare menar hon att slöjan även agerar en slags rumsavdelare mellan 

män och kvinnor där en verklig dikotomisering inte kan äga rum. Slöjan blir således som en 

fiktiv osynlighet som hjälper människor att mötas i offentliga rum i trygghet av att inget 

”skamligt” setts eller hänt (Karlsson 2007). Även Annika Rabo menar att slöjan aldrig kan 

vara enbart en privatsak. Genom de kläder vi bär ger vi uttryck för saker och kommunicerar 

med varandra. Hon understryker också slöjans samhällssymbolik, då den , enligt henne, ger 

uttryck för patriarkaliska ideér om manligt och kvinnligt där kvinnan utgör ett hot mot den 

manliga samhällsordningen. Hon understryker att i vissa länder, såsom Jordanien och Syrien, 

är slöjan inget hinder för kvinnors aktiva deltagande i samhällslivet, tvärtemot är den själva 

förutsättningen för personlig autonomi och självbestämmande (Rabo 1997).  

 

Det finns även de som är starkt kritiska till slöjan och menar att den fråntar kvinnan rätten till 

sin egen kropp och därmed hennes frihet. Chahdortt Djavann menar att slöjan får sin mening 

genom det den döljer och skyddar. Att beslöja sina unga döttrar är att göra dem till sexobjekt, 

det man döljer visar man samtidigt och det förbjudna lockar fram begäret (Djavann 2007).  

På den internationella scenen omnämns ofta El Guindi för sitt bidrag till slöjdebatten i ”Veil: 

modesty, privacy and resistance”. El Guindi vill nyansera den stereotypa bild som väst har av 

muslimska kvinnors beslöjande och utmana västvärldens förenklade bild av slöjan. Det har, 

enligt El Guindi, undgått västvärlden att slöjan ofta spelar en roll i affirmationen av de 
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kulturella identiteterna. Slöjan är inte för dem som bär den ett uttryck för förtryck och tvång, 

såsom väst väljer att se det, utan istället en viktig del i bevarandet av den egna kulturen och 

den del av identiteten som knyts samman med kulturella arv (El Guindi 1999).  

 

2.2 Islam I Sverige. 

Den första Islamiska föreningen i Sverige bildades år 1949. Under arbetskraftsinvandringen 

på 1960- och 70-talet kom individer ifrån Turkiet och Balkan till stor del att representera 

Islam i Sverige. Men under flyktinginvandringen som ägde rum på 80- och 90-talet kom 

muslimer från spridda delar av världen såsom Iran, Irak, Syrien, Eritrea,Somalia, således har 

dagens muslimer i Sverige mycket olika bakgrunder och har funnits i landet olika länge 

(Swanberg, Westerlund 1999). Det fins två huvudinriktningar inom islam; sunni och shia. 

Majoriteten av världens muslimer tillhör sunni och så är även fallet för muslimerna i Sverige. 

Utöver detta väljer varje muslim att tolka Koranen och religionen på sitt egna sätt. Således är 

Islam en mångfacetterad religion  och kan aldrig hänvisas till som något statiskt. 

 

2.3  Slöjdebatten i Europa och Sverige.  

I Europa pågår en stor debatt kring muslimska symboler och då främst klädedräkten. Viktigt 

att poängtera är att fokus för den politiska debatten är slöjor såsom niqab och burqa, inte hijab 

eller chador.Förbud mot slöjbärandet har diskuterats livligt i Frankrike, Österrike, Danmark 

och Nederländerna. I vissa delar av Tyskland och Belgien är det redan förbjudet att bära 

burka. Frankrike röstade i september 2010 ja till ett förbud mot burka och niqab på offentlig 

plats. De som går emot förbudet kan dömas till böter. De som är mot slöjförbudet hävdar att 

det strider mot den religionsfrihet som är inskriven i Europakonventionens mänskliga 

rättigheter liksom FN:s mänskliga rättigheter (Von Hall, G (2010). Brännhett tyg, Svenska 

dagbladet ). I Sverige tycks huvudargumentet för ett förbud handla om att den heltäckande 

slöjan står för ett kvinnoförtryck som inte är förenlig med de svenska idealen, såsom 

demokrati och jämställdhet. Det talas ibland om konflikter mellan muslimer och 

majoritetsamhället, vilken Swanberg och Westerlund menar sällan verkar handla om 

muslimerna själva, som ofta är angelägna om att blir integrerade i samhället. Istället handlar 

det, menar dem, om en allmänt negativ retorik i samhället som ofta underbyggs av en negativ 

och stereotyp islambild i media (Swanberg, Westerlund 1999). 
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Att slöjdebatten i Sverige och Europa blossat upp allt mer de senaste åren kan bero på att 

islamofobin vunnit mer mark sedan terrorattacken i USA 2001. Denna händelse kan ha 

bidragit till att de redan etablerade, negativa fördomarna som finns om islam förstärkts och att 

muslimer allt mer definieras som fienden. Slöjan har utvecklats till att bli så mycket mer än 

bara ett tygstycke och är idag i allra högsta grad föremål för en politisk debatt om vad som 

ska tillåtas och inte i ett samhälle. (Thurfjell, K (2010). Belgiskt burkabeslut kan bli pilotfall, 

Svenska dagbladet).  

 

Det är viktigt att förstå hur bilden som skapats i Västvärlden av den muslimska kvinnan utgör 

en del av problemet för muslimska kvinnors integration. I Väst uppfattas en kvinna med 

sjal som förtryckt och underordnad. Denna bild bidrar till att många slöjbärande kvinnors 

egna åsikter om sitt slöjbärande kommer i skymundan och de måste ständigt förklara och 

definiera  sitt val att bära slöja inför sin omgivning. Samuelsson beskriver i ”kvinnornas 

islam” att svenska kvinnor vill ”befria” den muslimska kvinnan från slöjan och från de 

muslimska männen. De västerländska kvinnorna har en bild av muslimska kvinnor som 

förtryckta och att de längtar efter befrielse, att de vill ”bli som västerlänningar” (Fauzi, 

Samuelsson 2005, s 164). I motsats till detta frihetsperspektiv menar många muslimska 

kvinnor att det är just slöjbärandet som ger dem deras frihet. Vem har tolkningsföreträde när 

det råder så delade meningar om vad frihet är? 

 

3. Metod. 

Då vi ville försöka förstå slöjbärandet genom kvinnornas sätt att se det tyckte vi att en 

kvalitativ studie var mer passande än en kvantitativ. Vi har valt att anta ett social 

konstruktivistiskt arbetssätt då vi förutsätter att upplevelser och beteenden inte enbart kan 

härledas till individen själv utan istället måste förstås i termer av interaktion med andra 

människor och de kulturella normer som präglar en individs liv. Konstruktivistiska forskare 

betonar ofta samspelet mellan de subjektiva upplevelserna och ”interaktionsprocessen” 

mellan individer. De fokuserar även på det specifika kontext som individerna lever i och 

försöker förstå kulturella och historiska förhållanden som antas påverka individen. De är 

dessutom medvetna om forskarens egna subjektiva upplevelser och erfarenheter och hur dessa 

kan forma tolkningar av materialet (Creswell 2007). 
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Utgångspunkt i uppsatsen har varit att arbeta induktivt och vi bestämde oss tidigt för att arbeta 

utan hypotes. Islam som religion och kultur samt varför kvinnor väljer att bära slöja har för 

oss varit relativt främmande innan vi påbörjade undersökningen.  Kring den förförståelse vi 

skaffade oss har data samlats in och vi har försökte finna svar på våra frågeställningar i 

empirin som utgörs av dessa kvinnors egna berättelser. Vi har som metodologisk 

utgångspunkt, under skrivprocessen, valt att låta kvinnorna komma till tals genom citat. Detta 

för att på ett bra sätt kunna belysa hur vi kommit fram till våra tolkningar och slutsatser men 

även för att minimera risken att den mångsidighet som finns i kvinnornas erfarenheter inte 

skall gå förlorade (Franssén 1997). 

 

Vi är medvetna om att för att få en bra bild av verkligheten är det viktigt att använda sig av 

flera insamlingsmetoder. En huvudmetod samt ytterligare metoder som kompletterande 

redskap (Franssén 1997). Men på grund av den knappa tid vi har till vårt förfogande har vi 

valt att begränsa oss till enbart intervjuer.  

 

3.1 Materialinsamling & utformning av intervjufrågor. 

Materialinsamling, i form av tidigare forskning om fenomenet, skedde under de två första 

veckorna då vi sökte litteratur med utgångspunkt i identitet, islam och samhällsdeltagande. 

Under litteraturläsandets gång uppstod ett antal teman som vi ansåg relevanta för uppsatsen 

och efter ett flertal omarbetningar framstod slutligen tre huvudteman (Arv/miljö, 

Identitet/Självbild, Samhälle) som vi sedan utgick från då vi formulerade våra intervjufrågor. 

 

Våra intervjufrågor är av semistrukturerad karaktär som vi försökte utforma så att de styrde så 

lite som möjligt (se bilaga 3). På det viset öppnade det upp för möjligheten att låta varje 

informant tala någorlunda fritt om sina upplevelser. Utifrån de ovan nämnda teman skrev vi 

ner frågor som vi sedan själva analyserade för att minimera risken för mångtydighet. Vi 

frågade sedan vår handledare men även bekanta hur de uppfattade frågorna. Vi genomförde 

också en provintervju med en muslimsk kvinna och bad henne kommentera frågorna samt hur 

hon skulle ha svarat på dem. Slutligen ställde vi frågorna till oss själva och vädrade eventuella 

svar för att kunna formulera följdfrågor. 

 

Viktigt för oss i vårt skapande av frågor har varit att hela tiden minnas våra tre 

frågeställningar och vårt syfte. Vi ställde oss ofta frågan; Vad leder denna fråga till? Vad vill 

vi ha svar på? Hur kopplas den till syftet? Vi ville även ha många olika frågor som berör 
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samma ämne för att på så vis höja reliabiliteten men även för att komma åt den information vi 

behövde hos eventuellt fåordiga informanter. En viktig del av forskningsetiken är att kunna 

garantera informanterna deras anonymitet (Franssén 1997). Vi formulerade därför ett 

”kontrakt” 
2
som vi innan varje intervju gick igenom med informanten.  

 

3.2 Datainsamling. 

Vårt kriterium på intervjupersoner var att dessa skulle vara praktiserande muslimska kvinnor 

som talar svenska. Ålder, ursprung, klass eller familjeförhållanden etc. ville vi hålla fritt för 

att få så brett spektra som möjligt. Vi använde oss av tio informanter, varav sju bär slöja, 

antingen hijab, niqab eller hijab + hjilbab (fotsid klänning) och övriga tre är praktiserande 

muslimer som valt att inte bära slöja. Syftet med att intervjua även kvinnor utan slöja är att 

utöka vår förståelse för slöjan som fenomen men även för att kunna ställa i jämförelse med de 

slöjbärande kvinnornas erfarenheter. Våra analysenheter har valts genom ett snöbollsurval. 

För att komma i kontakt med våra intervjupersoner har vi använt flera tillvägagångssätt. Vi 

började med utformandet av en förfrågan om deltagande (se bilaga 1) som vi mailade ut till 

islamiska föreningar och samfund. Då detta gav få resultat satte vi upp samma förfrågan om 

deltagande på två olika universitet och ett antal förorter där vi antog att våra 

informanter kunde finnas. Vi kontaktade även Moskén på Södermalm samt två 

medborgarkontor i två olika förorter, vilka ledde oss vidare till möjliga informanter inom 

deras kommuner. Slutligen vände vi oss till en bekant inom förskolevärlden för att via henne 

nå ut till muslimska kvinnor. 

 

Våra intervjuer skedde under sammanlagt två veckor, med en till två intervjuer varje dag. 

De var alla mellan 50 och 60 minuter långa. Vi försökte att arbeta efter något som kallas 

solidariska intervjuer, vilka går ut på att visa respekt för den intervjuade och ge denne tid att 

reflektera och utveckla sina egna tankar utan att bli avbruten eller allt för mycket styrd 

(Franssén 1997). Därför kom alla intervjuer att skilja sig från varandra i form av vilka frågor 

som ställt samt i vilken ordningsföljd. Vi hade bestämt oss för att ha olika roller under 

intervjuerna, en som intervjuade och en som satt vid sidan av och iakttog informanten (dennes 

kroppsspråk, gester osv) samt förde anteckningar. I slutet av varje intervju lät vi den av oss 

som suttit vid sidan att ställa frågor som kommit upp under samtalets gång. Denna 

                                                      

2 I kontraktet intygades det att intervjupersonen behandlar all data som samlas in anonymt men även informanten 

intygar att hon deltar frivilligt och är medveten om att det som sägs kommer att spelas in. Detta gjorde vi för att dels skapa en 
trygghet hos informanterna där de har vårt ord, inte bara i tal utan även i skrift, på att de förblir anonyma. 
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arbetsdelning gjorde vi dels för att undvika att vi själva pratade i mun på varandra, för att 

minimera risken att informanten kände sig utsatt eller i underläge men även för att vi 

förutsatte att den som iakttar och lyssnar kommer på frågor som den som intervjuar kanske 

missar. Samtliga intervjuer utom en spelades in. De flesta informanter pratade fritt och 

avslappnat om deras erfarenheter, andra intog en mer passiv och underordnad roll och ville bli 

styrda genom intervjun. Denna passivitet återfanns främst hos de personer som vi upplevde 

minst reflekterade över sina identiteter. I motsats upplevde vi dem som lätt talade fritt och 

brett om sina erfarenheter som mycket starka individer med en klar bild av vad de identifierar 

sig med. 

 

3.3 Dataanalys.  

I enlighet med John Creswells metoder för analysarbete (Creswell 2007) började vi med att 

först transkribera det inspelade materialet till ordagranna texter i löpande format. Sammanlagt 

uppgick materialet till ungefär 120 sidor text. Efter det både lyssnade vi och läste igenom det 

vid upprepade tillfällen, för att bilda oss en uppfattning om vad som sagts kring fenomenet. 

Sedan bearbetade vi materialet genom kodning. Vi tog flera kopior på de utskrivna texterna 

för att kunna koda i flera omgångar och ändå behålla originalen intakta.  

 

Första steget bestod av att läsa igenom texterna och stryka under relevanta delar, såsom hur 

informanterna upplevde sina identiteter, vilka reaktioner de fått från omgivningen till följd av 

sitt slöjbärande och om de upplever sig själva som begränsade i samhället. Genom att leta 

efter signifikanta delar/meningar kunde vi sedan formulera teman som var genomgående för 

alla intervjuer. Gemensamt för dessa teman var att alla befann sig på en ganska bred och 

allmän nivå och exempel på dessa kunde vara ”arv och miljö” eller ”samhället”. Nästa steg 

blev att gå igenom materialet igen för att finna dimensioner och kvalitéer inom dessa teman. 

Vi bildade underteman såsom ”familj”, ”från samhället till individen” samt ”muslimsk 

gemenskap”. Ytterligare en genomgång gjordes och nya koder bildades som i sin tur var än 

mer specifika, innan vi var nöjda med vårt kodande.  

 

Nästa steg i analysen var att, utifrån våra teman, jämföra de olika informanternas erfarenheter 

för att se om de fanns några tydliga mönster. Vi valde att först dela in kvinnorna i olika 

grupper (baserat på vilken typ av klädsel de bar) och sedan, via en tabell, registrera hur deras 
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religiösa bakgrund sett ut, vilka reaktioner de fått från samhället, hur deras familjer mött deras 

val av att bära slöja samt om de känner sig begränsade i samhället. 

 

Bo Eneroth (Eneroth 1987) menar att man alltid tvingas välja ett begränsat antal perspektiv 

eller sätt att se på fenomenet. Således får detta inte tolkas som det enda sanna utan just ett 

perspektiv, med vilket vi fångar vissa delar av helheten. 

 

3.4 Validitetstrategier. 

En studies validitet skapas successivt under hela studieförloppet, både under datainsamlingen, 

analysen och framställningen (Creswell 2007). Vi har försökt stärka vår studies validitet 

genom att först och främst låta forskningsfrågan leda till datainsamling och analys och inte 

tvärtom. Vi är dessutom medvetna om vår egen subjektivitet och har försökt att minimera 

risken för att slutsatser är genomsyrade av detta och istället är så objektiva som möjligt. Detta 

har vi gjort genom att hela tiden föra en dialog mellan varandra om hur vi uppfattat utsagor 

men också genom att ständigt ifrågasätta vår egen världsbild och hur denna kan komma att 

påverka vår tolkning av materialet. En tredje strategi har varit att ta hjälp av någon utifrån, i 

detta fall vår handledare, för att kritiskt granska vårt arbete. Detta har förhoppningsvis lett till 

en tydligare röd tråd genom hela uppsatsen men även gett oss en nyanserad uppfattning och 

förståelse för det som undersökts (Creswell 2007). Slutligen har vi, i vår diskussion, tagit 

hjälp av redan etablerade och erkända teorier för att sätta vårt resultat i ett större sammanhang 

och öka förståelsen för det vi kommit fram till. 

 

3.5 Metodkritik. 

Vi ansåg att intervju var den bästa metoden för att få våra frågeställningar besvarade. Hade vi 

haft mer tid hade vi föredragit att göra dubbla intervjuer med varje informant. Dels för att det 

i efterhand har uppstått en del frågetecken kring det som sagts, men även för att vi märkte att 

några informanter var osäkra i rollen att bl intervjuade och eventuellt inte kände tillräckligt 

med tillit till oss för att riktigt kunna besvara frågorna på ett personligt plan. 

De semistrukturerade frågorna gav möjlighet för informanten att tala någorlunda fritt om sina 

upplevelser utan att vi avbröt och styrde för mycket, samtidigt som viss styrning var 

nödvändig då vi enbart hade 60 minuter samtalstid. 
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Identitet som tema har varit svårt att operationalisera. Det har dessutom varit svårt att ställa 

träffsäkra frågor kring ämnet. Några kvinnor har haft svårt att förstå vad vi menar när vi pratar 

om identitet och därav har vissa svar blivit svårtolkade. Vi har ett internt bortfall som uppstod 

på grund av att bandspelaren inte fungerade vid tiden för intervjun och vi fick istället 

anteckna allt som sades. Delar av den intervjun föll således bort. Att göra en provintervju före 

de riktiga intervjuerna hjälpte oss att, dels att få grepp om vad som eventuellt skulle svaras på 

frågorna och om vi behövde lägga till någon fråga, men även för att för oss bli lite varma i 

kroppen som samtalsledare. De senare intervjuerna är således bättre än de första då vi kommit 

in i rollen som intervjupersoner på ett annat sätt. Vår önskan var från början att enbart 

intervjua kvinnor som bär niqab eller burqa. Dessa har varit svåra att finna och vi har därför 

fått tänka om flera gånger under arbetets gång. Om vi hade börjat leta informanter mycket 

tidigare än vad vi nu gjorde (två veckor innan intervjuerna var tvungna att äga rum) hade vi 

förmodligen kunnat finna det vi från början sökte.Vi har sökt informanter via snöbollsurval 

och dessa har hört av sig till oss för att de varit intresserade av att medverka. Detta medför en 

risk att de kvinnor vi intervjuat har haft ungefär liknande åsikter eller erfarenheter och haft en 

önskan om att uttrycka sig. Således är det troligt att vi endast fångat en viss kategori av 

slöjbärande kvinnor och missat de som har andra erfarenheter av fenomenet.  

4. Resultat. 

 

Presentation av intervjupersoner 

I vår urvalsgrupp av tio muslimska kvinnor är det fem kvinnor som bär hijab, de flesta är unga 

och har kommit en bit på sina studier. En är gift,resten lever som singlar. De är alla födda i 

Sverige. Två kvinnor bär niqab, de är 24 och 34 år gamla. Den yngre studerar och den äldre 

arbetar i en muslimsk kontext. Den yngre kvinnan har burit niqab en kortare tid medan den 

äldre kvinnan haft heltäckande klädsel under flera års tid. Vår kontrollgrupp består av tre 

kvinnor mellan 19 och 67 år, som valt att inte bära slöja. Två utav dem studerar och den tredje 

arbetar. De säger sig inte bära slöja för att de inte känner sig redo för den samt att tron är det 

som är viktigast, inte slöjan. 

 

Undersökningen 

Vår undersökning visar på en tydlig relation mellan slöjan och de upplevda identiteterna. En 

heltäckande klädsel hos informanterna tyder på en stark muslimsk identitet hos dessa kvinnor. 

De kvinnor som bär niqab eller hjilbab talar främst om en enskild identitet, den religiösa. 
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Medan kvinnor som bär hijab anser sig ha fler identiteter, vilka kan skifta från situation till 

situation. Den religiösa identiteten är inte lika framträdande  och tycks vara mindre 

reflekterad. De av våra informanter som bär niqab menar att just den klädseln, på ett tydligare 

sätt än hijab, påminner dem om den religiösa identiteten och om det beteende som anses vara 

passande för en muslimsk kvinna. För dessa kvinnor, som nästan enbart identifierar sig som 

muslimer, blir slöjan en otroligt viktig del av dem själva.  

Majoriteten av de intervjuade slöjbärarna säger att slöjan har varit en del av en personlig 

process. För konvertiterna tycks denna process mest handla om att ta till sig islam och 

slutligen konvertera. Slöjbärandet har för dem blivit en naturlig följd till konverteringen. De 

kvinnor som vuxit upp med en praktiserande familj har istället beskrivit sin process utifrån 

slöjan. Flera av dem beskriver hur de gått från att bära hijab med ”vanliga” kläder till hjilbab 

och slutligen niqab. De ger uttryck för att var steg i förändringen av slöja även bidragit till en 

förändring av deras egna beteende. De säger att det är viktigt att vara redo för den slöja man 

skall bära och att man måste förstå vad det innebär, ”det är inget som sker över en natt”.  

 

Att slöjan medför ett beetende och förväntningar om ett beteende är en uppfattning som alla 

de intervjuade kvinnorna delar. Det skiljer sig dock i grad hur tydlig och medveten man är om 

detta. Några av våra informanter säger det rakt ut medan andra menar att de är samma person 

såväl med som utan slöjan, medan de i nästa andetag säger att kvinnor som tar på sig slöja 

också iklär sig en ny identitet. Gemensamt för samtliga är upplevelsen att slöjan inger en viss 

respekt genom att de muslimska männen bemöter dem annorlunda. Den fungerar som en slags 

avgränsare mellan dem och männen, vilket flera kvinnor finner betryggande. Det finns även 

de som menar att slöjan i sig inger en viss status inom den muslimska gruppen. 

 

Alla kvinnor som bär någon form av slöja menar att denna är viktig för att visa omgivningen 

att man är muslim. Det tycks dock finnas olika dimensioner. Dels är slöjan viktig inom den 

muslimska gemenskapen för att visa att man tillhör gruppen. Flera kvinnor anspelar på vikten 

av och tryggheten att bära slöja för att känna sig som ”de andra” i gruppen. De praktiserande 

kvinnor som inte bär slöja menar att tron sitter i hjärtat och de har inget behov av att visa utåt 

att de är muslimer. Några menar att de kanske gör det svårare för dem själva att bli del av 

gemenskapen då de inte bär slöja men säger sig samtidigt inte vara i så stort behov av att ta 

del av den. Flera uttav dem säger sig inte vara bekväma i slöjan och att de inte känner igen sig 

själva när de bär den, ”det är inte jag”.  
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Det framträder dessutom tydligt att det för konvertiterna är viktigt att visa att man är muslim 

då man vill nyansera bilden av den muslimska kvinnan och på ett bra sätt representera islam. 

De menar att det finns en negativ förförståelse om slöjan i samhället, som de vill motbevisa.  

De kvinnor som bär niqab och hjilbab talar främst om vikten att bära heltäckande klädsel för 

att göra Gud nöjd.  

 

För de kvinnor som bär slöja medför denna en känsla av att hitta sig själv eller att ”hitta hem”. 

Men även här finns det olika dimensioner. Tre av fyra konvertiter menar att det är islam i sig 

som bidragit till känslan av hemmahörande. Upptäckten av islam fick dem att känna att delar 

av deras liv föll på plats. Att bära slöja, menar dem, är en följd av att det står i Koranen och att 

när de konverterade ville de göra det ”fullt ut”. 

 

För de som bär nigab och hjilbab befinner sig slöjan på en helt annan nivå. För dem är den ett 

medel att uppnå självförverkligande men medför även en känsla av frihet och trygghet. Detta 

tycks handla om frihet från samhällets normer och en trygghet att genom klädseln skydda sig 

från, vad de själva säger är, synd i samhället. De upplever även en frihet och makt att 

bestämma över den egna kroppen och för vem man visar upp den. I kontrast till detta menar 

de informanter som valt att inte bära slöja att slöjan fråntar dem en del av deras frihet. De 

menar att med slöjan kommer ett visst ansvar som förknippas med en annan livsstil, en livsstil 

som för dem innebär en ofrihet att leva sitt liv såsom de gör idag. Exempelvis menar några av 

kvinnorna att om de skulle börja bära slöja skulle de inte längre kunna umgås med sina 

manliga vänner, inte kunna klä sig så som de vill eller gå på fester. En kvinna uttrycker en oro 

över att förlora många av sina nuvarande vänner om hon skulle bära slöja medan en annan 

säger sig tro att muslimska kvinnor utan slöja till viss mån kan vara mer fria i sin religion. De 

menar att med slöjan kommer ett ansvar och en roll som man måste iklä sig, vilken de inte är 

redo för.  

 

Samtliga kvinnor i vår undersökning anser att slöjan symboliserar islam. Några anser även att 

den symboliserar respekt. För de kvinnor som bär hjilbab och niqab blir klädseln dessutom ett 

uttryck för det absolut högsta målet man kan uppnå vad gäller muslimsk klädedräkt. De ser 

denna form av klädsel som ett slags ideal, vilket de vill efterleva. Kvinnor som bär hijab anser 

att niqab symboliserar en mycket starkt troende muslim. Det finns även åsikter om att niqab 

symboliserar avskildhet. De kvinnor som inte bär slöja ser denna avskildhet som något 

negativt och ifrågasätter detta val av klädsel medan kvinnorna själva som bär niqab istället ser 
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avskildheten som något positivt och önskvärt. Den utgör en distans mellan dem och 

omgivningen, vilket upplevs som något tryggt. 

Vår undersökning visar att, bland de kvinnor som vi mött, har arv och miljö, i form av familj 

och vänner, inte påverkar identiteten i den utsträckning som vi från början trodde. 

Undersökningen visar att de som mött mest positiva reaktioner till följd av sitt slöjbärande 

och stöd från familjen är de kvinnor, med undantag från en, som från början vuxit upp i en 

icke religiös familj och senare konverterat till islam. I motsats till detta återfinns de allra 

starkast negativa reaktionerna hos de kvinnor som bär niqab/hjilbab och vars familjer är 

praktiserande muslimer.  Samtliga slöjbärande kvinnor menar att de flesta av deras vänner 

varit stöttande medan några av konvertiterna säger sig ha glidit ifrån några gamla vänner till 

följd av den ändrade livsstilen. Detta är dock inget som någon utav dem upplevt som vidare 

negativt. 

 

Det finns ingen av våra informanter som säger sig vara begränsad i samhället till följd av sitt 

slöjbärande. Dock råder det delade meningar bland våra informanter om vilka som kan tänkas 

vara begränsade och inte. Exempelvis finns det kvinnor både utan slöja och med hijab som 

tror att niqabbärande kvinnor kan vara begränsade i samhället. De menar att dessa kvinnor 

inte kan utföra vissa yrken, att de inte kan äta mat offentligt och att folk upplever dem 

obehagliga och tankar om förtryck förekommer. Motargumentet från de heltäckande 

kvinnorna är att de redan nu är sysselsatta och inte finner några problem i det. De menar att 

ett ”tygstycke” omöjligt kan begränsa och att det i sådana eventuella situationer är samhället 

och dess fördomar som begränsar dem. Detta kan tyckas vara ett sätt för kvinnorna att 

avdramatisera den kraft som slöjan faktiskt kan utgöra. Trots att de inte upplever sig 

begränsade framgår det dock att de kvinnor som bär heltäckande klädsel inte rör sig helt fritt i 

samhället. Exempelvis befinner de sig ofta i muslimtäta områden, undviker Stockholm city, 

arbetar i muslimsk kontext eller utbildar sig på distans. Det finns även upplevelser av att ha 

blivit fysiskt attackerad på grund av sin klädsel. En av de niqabbärande kvinnorna anser att 

hijaben inte begränsar henne men medger att niqaben skulle kunna utgöra en begränsning. 

Men hon anser det inte problematiskt då hon menar att det är hennes eget val - vad hon gör 

och inte gör. 

 

Hur kvinnor som bär någon form av slöja har upplevt samhällets bemötande är lite olika.  De 

kvinnor som bär niqab talar om ett negativt bemötande i form av aggressiva ord och 

svordomar från okända människor, eller som ovan sagt, fysisk attack vid ett tillfälle. 



 

19 

Dessutom säger de sig undvika många platser som de misstänker problematiska eller för att 

det finns människor där som vill dem ont. Några av de kvinnor som bär hijab beskriver en 

viss negativ retorik i samhället. De upplever att människor har en tendens att tro att de är 

dummare än vad de är. En kvinna belyser problematiken för slöjbärande kvinnor i Sverige 

genom att påstå att dessa kvinnor måste springa lite fortare och arbeta lite hårdare för att 

komma lika långt som de utan slöja. Men samtidigt menar hon att inte allting kan härledas till 

slöjan och att man också måste se till individen. 

 

Det finns även de utav våra informanter som upplever positivt bemötande utifrån. Detta har 

kvinnor främst med hijab, men också en med burqa och hjilbab upplevt. De positiva 

reaktionerna handlar främst om att människor talar med dem och frågar varför de bär slöja, 

vilket dessa kvinnor upplever som mycket positivt. Kvinnan i burqa har varit med om att 

människor ler mot henne när de går förbi.  

 

Samtliga slöjbärande kvinnor står fast vid att de aldrig skulle ta av sig slöjan till följd av de 

negativa reaktioner de möter från samhället. Bara en person säger sig istället bli stärkt i sitt 

slöjbärande men tendensen går att finna hos flera. Den kvinna som uttryckligen säger sig bli 

stärkt menar att det för henne blir extra viktigt att bära slöja i miljöer där den annars inte är så 

vanlig. Det är för henne viktigt att motbevisa den etablerade samhällsbilden av den muslimska 

kvinnan, vilket kan uppfattas som en tydlig motståndshandling. Några andra är inte lika 

tydliga i sina uttalanden men säger att de är envisa och vill bevisa för andra att de visst kan 

arbeta och göra vad de vill trots sin klädsel. En kvinna utav de som bär heltäckande klädsel 

säger sig vara medveten om att hennes niqab utgör en avskärmning från samhället. Detta 

menar hon är självvalt och hon upplever det som en slags frihet. Niqaben hjälper henne att 

avskärma sig från det som är synd i samhället och den ger henne även en viss, önskad, distans 

till andra. 

 

5. Diskussion. 

Många utav våra informanter kopplar ihop slöjan med den muslimska gemenskapen. Enbart 

en uttrycker ett utanförskap från den muslimska, religiösa gruppen då hon inte bar slöja men 

det finns en allmän underton hos flera utav kvinnorna om att slöjan bidrar till integrering i 

gruppen.  
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”..alla bar sjal..och jag ville visa liksom att jag var en av dem inte jag var som den 

utstötta..liksom bara för att jag var utan sjal, ingen ville vara med mig, ingen trodde att jag var 

muslim nog”(informant C). 

”Alla hade slöja så då var man som en i mängden. Det blev tydligt för folk, man behöver inte 

tvivla”(informant E). 

 

Vid upprepade tillfällen talas det om gruppen och gemenskapen och om hur mycket enklare 

det blir om man bär slöja. Men det tycks finnas olika grader av behovet att tillhöra gruppen, 

bland de intervjuade kvinnorna. Kvinnor utan slöja talar sällan om den muslimska 

gemenskapen, varken som inkluderade eller exkluderade. Pia Karlsson Minganti upptäcker i 

”Muslima” tendenser på utanförskap hos de kvinnor som bryter mot uppförandekoderna som 

gäller för slöjbärande (Karlsson 2007). Några sådana tendenser går inte att finna i vårt 

material.  

 

Några kvinnor talar om hur de skulle förlora vänner eller inte kunna umgås i samma kretsar 

om de började bära slöja, vilket belyser hur gemenskap i en viss grupp samtidigt innebär 

uteslutande från en annan (Assarsson, Zackrisson 2005), där slöjan blir den avgörande 

faktorn. Här finns en klar koppling till Durkheims påstående om att slöjan kan verka som en 

tvingande symbol. En icke slöjbärande kvinna menar dock att hon redan är del av så mycket i 

samhället och inte alls i behov av den gemenskap som slöjan ger tillträde till. Hon tror att 

behovet av att bära slöja är större hos de muslimska kvinnor med invandrarbakgrund och som 

ofta möts av utanförskap i andra delar av samhället.”..det blir ett sätt att skapa sig en identitet. 

Det här med att vara invandrare och status och sådana här saker.. De kanske blir arbetslösa 

och har låg status på alla sätt och vis. Då blir de ju någon och de kommer in i ett 

sammanhang” (informant B). Chahdortt Djavann resonerar på liknande sätt då hon säger att 

många muslimska kvinnor i ett sekulariserat samhälle kommer i andra hand och att deras 

tillflykt till slöjan då inte är speciellt konstig. Där finner de en stark identitet och ett givet 

värde (Djavann 2007). I samma grad som de kvinnor utan slöja inte talar om gemenskapen, 

nämns den heller inte vidare ofta bland de informanter som bär niqab och hjilbab. Båda 

grupperna utav kvinnor tycks inte måna om den muslimska gemenskapen i samma 

utsträckning som de hijabbärande kvinnorna gör.  

 

Det är möjligt att de som bär hijab, vilka i vår undersökning främst är konvertiter, har ett 

behov av att, genom slöjan, visa sin muslimska tillhörighet då den på annat sätt inte går att se. 
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Två utav dessa kvinnor säger att de utan slöjan ser ut som vilken svensk som helst, då de är 

ljusa i hyn och att ingen därför skulle ta dem för att vara muslimer. Men det förklarar inte 

önskan och behovet av att vara del av just den religiösa gemenskapen, som dessa två kvinnor 

ger uttryck för. Varför är inte religionstillhörigheten enbart privat? Varför är dess sociala och 

kollektiva sida viktig för dessa kvinnor? Kanske bottnar det sig i det som Paul Moxnes talar 

om när han säger att försöka förstå människor oberoende av samspelet med andra människor 

och att skilja personen från gruppen är konstlat och ger uttryck för en ”extrem individualism” 

(Moxnes, 2008, s 50). Björn Nilsson menar när han säger att gruppen är den mest 

grundläggande formen av socialt och personligt stöd som människan har. Det är i gruppen 

som människor blir bekräftade och att tillhöra en grupp blir viktigt för individen för att finna 

gemenskap och mening (Nilsson 1993). Samtliga konvertiter som bär hijab är gifta med 

muslimska män och två utav dem menar att de numer umgås med fler muslimer än förr. 

Således kanske den muslimska gemenskapen är den som ligger dem närmast och är viktigast 

att få ta del av. Slöjan blir för dem ett medel att få tillträde och bekräftas av de andra i 

gruppen. 

 

5.1  Identitet. 

Oavsett om det för vissa utav kvinnorna är mer eller mindre viktigt att ta del av den 

muslimska gemenskapen uttrycker alla att slöjan medför ett givet beteende inom gruppen. 

Anthony Giddens menar att religionen utgör en kultur, vilken, likt andra grupper i samhället, 

består av gemensamma åsikter, normer och ideér som i sin tur medför en gemensam identitet 

för de människor som är del av gruppen. Det bildas ett moraliskt kollektiv där alla 

medlemmar vet hur de skall bete sig (Giddens 2007). En grupps normer är som oskrivna 

regler, vilka får sin legitimitet genom att de flesta i gruppen följer dem. Normerna skapar det 

förväntade och normala och avgör vad som är acceptabelt beteende och inte i en given grupp. 

Normer följs då de blir del av en individs identitet i gruppen men att de följs kan även vara en 

följd av de sanktioner, i form av belöning, som ofta utdelas till de medlemmar som följer 

normerna (Nilsson 1993). 

 

Att slöjan medför vissa regler och ett givet beteende framkommer tydligt i våra intervjuer. 

Kvinnorna beskriver alla att slöjan kommer med ett beteende, en slags roll som man ska 

införlivas i och att det finns förväntningar på hur den rollen ska vara. Många av dem talar om 

att för att bära slöjan måste man vara redo, förstå ansvaret och känna att man kan representera 
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den muslimska kvinnan på ett bra sätt. Det handlar om att möta andra människor med 

öppenhet, att själv inte synas och höras för mycket eller att umgås för mycket med män. 

”Niqaben bär man när man vill vara lite mer tillbakadragen.. Nu drar ju plagget i sig 

uppmärksamhet till sig, men mitt beteende ska inte göra det. Är jag en sån person som har 

behovet att visa upp mig och så, då kanske niqab inte är rätta plagget för mig”( informant J). 

” Den muslimska kvinnan som har valt att täcka sig och att bära hijab, hon har tagit på sig en 

ny identitet.. så menar jag beteende, hur man bemöter människor, hur man beter sig ute i 

samhället..” (informant G).”..det spelar roll hur du är som människa och uppför dig i 

societeten. Det är det viktigaste för en muslim med slöja, inte utan –då kan man inte veta” 

(informant D). 

 

De kvinnor vi mött som inte  bär sjal beskriver att de inte känner sig redo att axla ansvaret 

som slöjan innebär. De känner att det finns ett ansvar att med slöjan vara en föredömlig 

muslim, för sig själva och inför den egna gruppen. ” Det känns som att när man sätter på sig 

sin hijab så..det är inte bara en slöja, det är en hel...det är en attityd. Då handlar det om att jag 

inte kan vara på ett visst sätt som jag är nu..då måste jag anpassa min klädsel helt och det är 

jag inte redo för”(informant F). Eftersom slöjan kommer med ett visst beteende är det möjligt 

att vissa muslimska kvinnor inte heller vill förlika sig med bilden av en kvinna som ska vara 

på ett visst sätt, enligt dessa normer. Erving Goffman menar att det är i det sociala 

sammanhanget som individen spelar sin roll. Grupper fastställer normer om ett beteende för 

en viss roll som sedan rollinnehavaren försöker följa så gott hon kan, för att övertyga sin 

publik om sin trovärdighet. Goffman talar även om den främre och bakre regionen, vilka 

motsvarar den offentliga samt den privata arenan som en individ rör sig på. Den främre 

regionen refererar till den plats där framträdandet äger rum och där en individs sociala 

identiteter gör sig gällande. Här inkorporeras således gruppers olika normer. Goffman menar 

precis som Nilsson att normerna följs av individen för att denna skall visa sig anständig eller 

undvika bestraffningar. I den bakre regionen som finns i direkt anslutning till den främre kan 

rollinnehavaren koppla av och kliva ur sin rollgestalt ända tills nästa framträdande äger rum 

(Goffman 2004). Slöjan blir för våra kvinnor en symbol för vilken grupp man tillhör och att 

bära denna klädsel i den främre regionen innebär att de även anammar ett beteende som redan 

finns förutbestämt och hårt förankrat i själva klädesplagget.  

 

Samtidigt som flera utav kvinnorna menar att slöjan medför ett beteende säger de också att de 

är samma person om de tar av sig slöjan ”Den muslimska kvinnan som har valt att täcka sig 
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och att bära hijab, hon har tagit på sig en ny identitet.. jag har svårt att förklara, jag är lika 

livlig och sprallig med min sjal som utan så att jag tycker inte alls att jag är någon annan 

person när jag tar av mig den”(informant G). Detta kan, vid en första anblick, uppfattas som 

en tydlig paradox men Goffman menar att individen i den bakre regionen ibland beter sig på 

ett sätt som motstrider det man just anammat i den främre regionen Detta sker naturligtvis 

omedvetet och individen uppfattar sig själv allt som oftast som samma person oavsett om hon 

befinner sig i den bakre eller främre regionen. De normer hon anammar i den senare sitter 

oftast djupt rotade inom henne och är i allra högsta grad kontextberoende, de införlivas 

således omedvetet av individen när denna rör sig inom den specifika kontexten.  

 

För att kunna upprätthålla rollen på ett önskvärt sätt krävs att man ständigt reflektera över sitt 

beteende och hur man uttrycker sig i rollen (Goffman 2004). I vårt material framkommer att 

de kvinnor som bär heltäckande (bär niqab eller hjilbab) verkar reflektera mycket över hur de 

beter sig med slöjan. De uttrycker att de dagligen påminns om deras beteende genom slöjan 

och vikten av att låta det genomsyra alla beslut i vardagen. ”..min muslimska identitet är 

viktigast, för att när jag tänker hur ska jag bemöta de här människorna så tänker jag ”hur ska 

jag göra enligt islam? Är det islamiskt av mig att handla på det här sättet” (informant G). Med 

sjalen påminns man om vem man är som muslimsk kvinna, en täckande slöja innebär ett strikt 

beteende. En kvinna menar att den heltäckande klädseln är uppfostrande för den hon vill vara 

som muslim. De kvinnor som bär hijab menar att slöjan på ett naturligt sätt blivit en del av 

dem, att det inte reflekterar så mycket över den men de säger samtidigt, likt de andra, att du 

bör uppföra dig på ett visst sätt när du bär slöja och är ute i samhället. 

 

I våra intervjuer kom ordet ”process” ofta upp. De flesta utav kvinnorna beskriver slöjan som  

en del av en ständig identitetsprocess som kan te sig olika från person till person. I processen 

att utveckla jaget har slöjan således en betydande roll. I samma anda beskriver Giddens hur 

människans identiteter är en ständig process. Giddens menar med sitt begrepp ”självidentitet” 

att självet är det som reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi. Det är 

en process, snarare än ett tillstånd, som hela tiden produceras och reproduceras genom hur 

individen handlar (Giddens 1999). Vilken del slöjan spelar i identitetsprocessen skiljer sig 

dock mellan våra slöjbärande informanter. Tre olika mönster går att tyda. För de kvinnor som 

i vuxen ålder konverterat till islam utgör slöjan ett slags mål i processen att ta till sig 

religionen och identifiera sig som muslim. Det är först när de känner att de helt är redo att 

konvertera och börja leva enligt islam fullt ut i vardagen som de tar på sig sin slöja.  ”..alltså 
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jag ifrågasatte det inte..det fanns inga tvivel utan det var bara självklart att jag skulle ha det. 

Det är ju inte något som händer över en natt så när jag väl kom dit så var det liksom..nu kör 

jag” (informant A). De kvinnor däremot som vuxit upp i en muslimskt troende familj pratar 

om att vara redo att ändra sitt levnadssätt för att kunna börja bära slöja. De menar att det krävs 

att man uppnått en viss mognad och förståelse för vad slöjbärande innebär innan man kan ta 

den på sig. Slöjan blir då en symbol för ett visst stadie i individens självutveckling. Det är 

först när man är tillräckligt vuxen och mogen i sitt beteende som man börjar bära slöja. 

 

Slutligen och mest skilt från de andra, är niqab och hjilbab ett medel för dem som bär den att 

uppnå ett slags självförverkligande som ligger långt bortom vad de övriga talat om. Slöjan 

tycks vara det starkaste medlet för våra niqabbärande kvinnor att uppnå totalt 

självförverkligande. ”..jag var inte riktigt nöjd med att leva för dagen liksom, jag vet inte, det 

räckte inte. Jag tyckte inte det fanns någon mening.. för mig så var mitt slöjbärande en 

befrielse..när jag såg min spegelbild tänkte jag, wow det där är jag..” (informant G). ” ..för att 

du täcker. Då har du uppnåt det ultimata i klädsel enligt islam..du identifierar dig som muslim 

hur? Genom att man ser att du är muslim, genom din klädsel. Det är min identitet. Det är 

jätteviktigt för mig, allt annat kommer sen. Det är inte viktigt..jag var lycklig och tänkte att nu 

ser jag ut som profetens fruar. Nu har jag ändå uppnått någonting..” (informant H).  

 

Slöjan tycks vara det viktigaste inslaget i, inte bara, deras sätt att uttrycka sig själva utan även 

totalt avgörande för att känna igen sig själv och vara trygg i den de är. Samtliga utav dessa 

kvinnor uttrycker att slöjan även är ett medel för att komma närmare Gud, vilket också 

framkommer i Chahdortt Djavanns undersökning från 2007. Hon beskriver även hur kvinnor i 

niqab och burqa anser att deras klädsel ger dem befrielse men ställer sig frågande till vad de 

befrias ifrån (Djavann 2007). 

 

5.2 Samhället.  

Känsla av befrielse är även något som framförallt våra informanter i niqab talar om, men det 

förekommer även bland de kvinnor som bär hijab. På frågan om vad för slags befrielse det är 

dem syftar till är svaren entydiga. Dels en frihet att vara sig själv och slippa påtryckningar 

från samhällets normer kring hur man bör se ut och vara som kvinna och dels en frihet från 

mäns blickar och till det som en kvinna refererar till som synd i samhället. Bilden av den 

muslimska kvinnan som underställd den muslimska patriarkaliska normen där mannen är den 

överordnade, är en vanlig tolkning om hur kvinnan med slöja ses på. Några tendenser på detta 



 

25 

återfinns däremot inte i vårt material, varvid vi såg det svårt att utveckla några slutsatser om 

detta. De kvinnor som bär slöja har enligt dem aldrig haft någon man som tvingat dem, och de 

som är gifta har alla satt på sig slöjan innan dess. ”..på något sätt skyddar du dig mot 

aggressivitet och allt sådant i samhället..” (informant D). ”Alltså jag kände mig fri från all 

världens normer, samhällets normer om hur en tjej skall vara, om hur en tjej skall se ut. Den 

här pressen på utseende..” (informant G).  

 

Ytterligare en kvinna vittnar om att hennes niqab utgör en avskärmning mellan henne och 

samhället. Hon säger sig vara medveten om att klädseln är ett sätt att avskärma sig från andra, 

men att det är en distans som hon själv efterfrågar. ”..de brukar liksom ha ett avstånd till mig 

och det uppskattar jag.. den här blir som en skärm mellan mig och andra. Man avskiljer sig 

från samhället litegrann… man avskärmar sig lite ifrån det som är..en synd” (informant J). 

Niqaben tycks innebära för våra intervjuade kvinnor som bär denna klädsel en känsla av 

avskärmning från samhällsnormer och skydd mot aggressivitet och det som är ont i samhället. 

Här går att utläsa en paradox. I kontrast till de muslimer som bär hijab kan samtliga utav 

dessa kvinnor vittna om händelser där de blivit utstängda från det ”normala samhällslivet” 

såsom ifrågasättande i skolan, fysiska påhopp och aggressiv retorik från omgivingen. 

Klädseln i sig, som de menar skyddar mot de ovan nämnda, drar uppmärksamhet till sig och 

blir ett underlag för aggressivitet samt att den ständigt gör dessa kvinnor påminda om vilka 

normer som faktiskt råder i samhället. Detta berör en kvinna då hon säger att ”Men man kan 

också känna sig ofri. Man är alltid iakttagen i samhället och ibland vill man bara smälta in i 

mängden, då kan det vara jobbigt” (informant E). 

 

De allra flesta utav de intervjuade kvinnorna är överens om att negativt bemötande från 

omgivningen springer ur fördomar och normer kring hur en kvinna bör se ut och hur en 

muslimsk kvinna ”är”. ”De tror att man är någon slags diskmaskin, att man är dummare än 

vad man är..kan knappt läsa eller skriva, att man är förtryckt”. (informant E). Samma kvinna 

och två till med henne talar om vikten av att visa samhället en nyanserad bild av den 

muslimska kvinnan. De anser det viktigt att motbevisa den redan väl etablerade bilden och 

menar att slöjan är ett medel på vägen. Ibland är klädseln mer viktigt i sammanhang där den 

sällan förekommer bara för att visa utåt att kvinnan i slöja också är ”normal”.  

Norbert Elias beskriver i sin bok ”Etablerade och outsiders” hur fördomar om minoriteter 

skapas av majoritetsgruppen för att denna skall stärka sig själv. Han menar att rädslan 

och okunskapen om en viss kultur kommer från teorier om maktförhållanden, vilka bygger på 
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att den grupp som definierar ”den andre” som den avvikande gruppen också är den som har 

rätt att bestämma hur ett samhälles kunskapsbas ska se ut och utvecklas (Elias 1999).  

 

Det svenska sekulariserade samhället bestämmer att islam och muslimer inte ryms inom dessa 

ramar och retoriken i media är allmänt negativt inställd mot kvinnor i slöja. Assarsson och 

Zackrisson (2005) skriver i sin avhandling att gränser och normer skapar ramar för 

människors identiteter, till vilka vissa fasta föreställningar kommer. Således finns även en 

föreställning, i samhället, om vem den muslimska kvinnan är och sjalen blir en symbol för 

detta. Goffman refererar till samhället som publiken, vilken är den som bedömer , berömmer 

eller kritiserar den iakttagna rollen (individen). Hur väl publiken lyckas påverka 

rollinnehavaren handlar om hur stark personlighet denne har, samt hur mycket rollen avviker 

från vad som anses vara normativt beteende i samhällskontexten (Goffman 2004).  

 

Nästan alla de intervjuade kvinnorna vittnar om att dragen i Goffmans teori stämmer väl 

överrens med verkligheten. De säger att de kvinnor som i Sverige väljer att bära niqab eller  

hjilbab är mycket starka kvinnor, både på så vis att de är starkt övertygade i sin tro men även 

starka som individer som klara av att gå mot samhällsströmmen. Att de intervjuade kvinnorna 

i heltäckande klädsel avviker starkt från det såkallade normativa beteendet ger flera utav 

dessa kvinnor en känsla av att vara begränsade. Men de understryker att det är samhället som 

begränsar dem och inte klädseln. Precis som Pierre Bourdieu menar är detta fält i samhället 

där normen gåtts emot och där en person av annorlunda härkomst kan nekas tillträde.  

Den upplevda begränsningen tycks leda till två olika sorters handlingar. Den första nämndes 

kort ovan och ger uttryck för att vara en slags motståndshandling. Kvinnan i sjal väljer 

medvetet att vistas i samhällsfält där klädseln vanligtvis inte förekommer för att motbevisa 

ideér om att en kvinna i sjal inte kan utföra samma handlingar som en kvinna utan sjal. 

Assarsson och Zackrisson menar att omtolkningar och iscensättande av identiteter ständigt 

sker löpande och alltid bör förstås i relation till omgivningen. Behovet av att uppvisa sin 

muslimska identitet är olika stort beroende på om mötet är med andra muslimer eller inte 

(2005).  Det andra mönstret som återfinns i samtalen med kvinnorna är att inte låta sig 

begränsas genom att helt enkelt inte röra sig i kontext där potentiella problem kan uppstå. 

Men att undvika vissa platser blir till synes dock en begränsning i sig.  

 

Att samhället reagerar negativt och i viss mån mer aggressivt ju mer kvinnans klädsel täcker 

henne, syns tydligt i vårt data. Återigen är det möjligt att detta handlar om Elias (1999) teorier 
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om majoritet och minoritet samt en rädsla för det som anses främmande. Minoritetsgrupper 

handlar ofta om mer än om hur många personer det rör sig om. I sociologisk mening är 

medlemmar av en sådan grupp socialt missgynnade till följd av diskriminering och fördomar 

av majoriteten i det omgivande samhället (Giddens 2007). Våra data visar på klara tendenser 

till detta. De intervjuade kvinnorna i slöja har samtliga någon gång upplevt motstånd och 

ifrågasättande till följd av deras klädsel. Exempelvis berättar en av kvinnorna med svenskt 

påbrå hur hon en gång efter en arbetsintervju råkat höra de två kvinnor som intervjuat henne 

säga; ”var det hon som utgav sig för att vara svensk”? En annan kvinna praktiserade tillfälligt 

vid ett daghem och möttes av en förälder som upprört sagt att hon inte ville att ”extremister” 

skulle arbeta med hennes barn. Två tydliga uttryck för de förväntningar och fördomar som 

Giddens talar om – en svensk kvinna är inte muslim, alla muslimer är extremister. 

De fördomar som majoriteten har om minoriteten innebär, enligt Giddens, åsikter eller 

attityder som bygger på förutfattade meningar om en grupp som ofta grundas på hörsägen 

istället för erfarenhet. 

 

En mycket tydlig och intressant relation mellan samhällsdeltagande, slöja och identitet går att 

tyda i vårt material. De kvinnor som bär niqab och hjilbab uttrycker i större utsträckning 

svårigheter i samhällsdeltagandet (även om de tillskriver samhället detta problem och inte 

slöjan) och ger samtidigt uttryck för att i större utsträckning enbart identifiera sig som 

muslimer. De talar nästan enbart om en identitet (den religiösa) och hur viktig denna är för 

dem. I motsats till detta går att tyda att kvinnor i hijab oftare obemärkt kan röra sig fritt och 

bli en del av samhället och i våra intervjuer talar de om hur de identifierar sig med flera olika 

roller, där den religiösa ibland inte ens nämns. 

 

5.3 Symbolik. 

Slöjan har för samtliga kvinnor ett starkt symboliskt värde. Hijab symboliserar i första hand 

islam som religion men många menar också att den symboliserar en kvinna som skall mötas 

med respekt. Utöver detta symboliserar niqaben, enligt de intervjuade kvinnorna, även ett 

ideal och avskildhet. Även några av de kvinnor som själva inte bär någon form av slöja menar 

att niqab symboliserar ett slags ideal, men att de själva inte har ett behov av att följa det.   

Men slöjan tycks framförallt vara den största och starkaste symbolen för att en kvinna är 

muslim.  
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Durkheim menar att religiösa symboler står för centrala värden inom en grupp. Den vördnad 

som individer i gruppen känner inför symbolen bottnar sig egentligen i den respekt de har för 

viktiga sociala värden (Durkheim 2001). I våra intervjuer tycks teorin bekräftas. Ingen 

uttrycker att en kvinna med sjal är en bättre muslim än den kvinna som inte bär sjal men 

nästan genomgående skapar de intervjuade kvinnorna en bild av den slöjbärande kvinnan som 

mer respektabel än den muslimska kvinnan utan sjal. Det verkar handla om att sjalen 

förkroppsligar värden och ett socialt beteende som den muslimska gruppen värderar högt. 

Tydligare uttryckt förväntas en kvinna i sjal uppträda i enlighet med vad islam anser passande 

för en kvinna och sjalen hjälper individen att leva enligt de normer som gruppen etablerat. 

Slöjan blir en symbol för ett propert levnadsätt.  

 

Durkheim menar vidare att den kraft som tillskrivs symbolen i själva verket är ett uttryck för 

den påverkan som kollektivet utövar på individen (Durkheim 2001). Detta bekräftas av flera 

utav de intervjuade kvinnorna som inte bär slöja. Även om samtliga informanter starkt hävdar 

att det inte är slöjan i sig som gör en kvinna till en bättre muslim så tycks den vara ett mycket 

viktigt attribut. Alla de intervjuade kvinnorna som valt att inte bära slöja säger sig någon gång 

ha funderat på om de skall ta på den. Två utav tre ger uttryck för någon slags konflikt inom 

dem själva där de anser att de bör ha slöja för att det egentligen är det ”rätta” men att de 

samtidigt känner att det kolliderar med deras nuvarande levnadsätt. Alla tre säger sig också 

relativt ofta uppleva att kvinnor i moskén försöker intala dem att börja bära slöja. Detta kan 

tolkas som att slöjan tillskrivs viktiga värden och egenskaper såsom att ”individen för en 

stund kan dra sig undan det profana samhällslivet till en högre sfär” (Giddens 2007 s.424) 

men att det i själva verket istället handlar om en slags uppfostran eller socialisering av 

individen för att denna skall reproducera gruppens värden och levnadsätt.  

 

5.4 Arv & Miljö. 

Vi har inte funnit något tydligt mönster bland våra informanters bakgrunder/familjer som kan 

förklara varför vissa utav kvinnorna valt att bära hijab, andra niqab och en del valt bort slöjan. 

Förvånansvärt dock, har de starkaste reaktionerna mot slöjbärande kommit från familjer som 

själva är praktiserande muslimer. De kvinnor som i högst utsträckning säger sig varit stöttade 

hemifrån är våra konvertiter. Tilläggas bör att de familjer som reagerat starkt mot att deras 

döttrar/syskon valt att bära slöja, är familjer till kvinnor klädda i niqab och hjilbab. Vi tror att 

detta kan handla om det som Norbert Elias talar om att minoritetsgrupper och individer från 

andra kulturer anpassar sig efter de normer som råder inom majoritetsgruppen. Individer ur 
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minoritetsgruppen tar efter beteende som återfinns i den större gruppen och kan till och med 

se ner på sina egna traditioner och värderingar (Elias 1999). En kvinna berättade att hennes 

föräldrar inte tyckte att hon skulle utmana det västerländska samhället genom att bära en mer 

heltäckande slöja.  

 

Kvinnorna menar också att det motstånd de möter från den egna familjen kan grunda sig i 

olika syn på islam. De skiljer på traditionell och religiös islam och menar att föräldrarna är 

muslimer av tradition. Som Lindberg förklarade inledningsvis "Bland oss som kallas 

muslimer,eller benämner oss muslimer,är många muslimer av "gammal vana" på ett ganska 

oreflekterat traditionellt sätt. Andra är sekulariserade och en del av oss är medvetet troende 

och anstränger oss att skilja på religion och tradition" (Lindberg, 2001: 58) .  

 

Konvertiterna är de som känner det största stödet från sina familjer. Däremot talar de om 

vänskaper som sagts upp på grund av att slöjan "kommit i vägen" och lett till för många 

meningsskiljaktigheter. Detta tror vi i grund och botten egentligen inte handlar om slöjan i sig 

utan om olika kulturer, värderingar och om olika sätt att leva sitt liv.  

 

6. Slutsats. 

Syftet med uppsatsen var att genom kvinnorna försöka förstå slöjans inverkan på formandet 

av de egna identiteterna samt om slöjan påverkar dessa kvinnors deltagande i samhället. Vi 

ville även ta reda på vad våra informanter tycker slöjan symboliserar. I vår undersökning visar 

kvinnor med heltäckande klädsel en tendens till en stark religiös identitet.  Det är dock svårt 

att säga i vilken riktning relationen slöja - identitet går; är det en stark religiös identitet som 

leder till valet av slöja eller gör valet av heltäckande klädsel den starka identiteten? Det tycks 

dock vara så att de kvinnor, vilka bär niqab eller hjilbab, först tagit på sig klädseln efter att ha 

uppnått ett visst stadie i religionen. De uttrycker alla att de identifierade sig med profetens 

fruar och vill försöka efterlikna dem på det sätt de kan. Slöjan tycks även påverka kvinnans 

upplevda religiösa identitet till att bli starkare då hon har förväntningar på sig att vara en 

annan person då hon bär den. 

 

Ingen av de intervjuade kvinnorna i slöja anser sig vara begränsade i samhället men de allra 

flesta berättar om verbala eller fysiska påhopp. Detta, samt att de intervjuade kvinnorna i 

niqab är sysselsatta inom en muslimsk kontext och säger sig undvika platser som de finner 
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problematiska, anser vi peka på en begränsning av samhällsdeltagande. Hos de heltäckta 

kvinnorna finns alltså tendenser till vissa begränsningar.  

Vi tänker oss att gemenskap och delaktighet i en stor grupp som den samhälleliga bör påverka 

individens identitetsformning. Det verkar som att de kvinnor som upplevt ett samhälleligt 

utanförskap underbygger en starkare religiös identitet, som ett sätt att gå till motangrepp mot 

de etablerade normer som finns om den muslimska kvinnan.  

 

De intervjuade kvinnorna anser alla att slöjan i första hand symboliserar islam. Många menar 

också att den representerar den muslimska kvinnan och ett helt levnadssätt. Det råder delade 

meningar inom gruppen om niqabens symbolik, där några ser med tveksamhet på plagget 

medan andra talar i termer av frihet och uppmuntran samtidigt som de flesta menar att de inte 

skulle vilja bära niqab själva.   
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Bilaga 1. 

 

         Stockholm 2010-04-29 

 

Förfrågan om deltagande vid en undersökning om slöjbärande  

 

 

Vi är två tjejer som skriver en uppsats i Sociologi med syfte att försöka förstå slöjbärandets 

inverkan på formandet av de egna identiteterna och vad slöjan anses symbolisera. 

Vi vänder oss till dig då vi söker fem kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrunder som bär 

slöja, allra helst niqab eller burqa men hijab går också bra. Vi söker dessutom fem kvinnor 

som är praktiserande muslimer men som valt att inte bära slöja. Det är dock viktigt att du talar 

svenska. 

Intervjuerna kommer att bandas men samtliga informanter förblir anonyma. Vi uppskattar att 

intervjuerna tar 60 minuter och kommer att ske på ett avskilt ställe. Du som väljer att vara 

med gör det naturligtvis helt frivilligt och kan välja att avbryta intervjun när du vill.  

Våra frågor kommer att beröra ämnen som slöjans symbolik, identitet, hur du ser på det 

svenska samhället och hur du uppfattar att majoritetsamhället ser på dig som slöjbärare. 

Dina erfarenheter är viktiga för att vi skall få en bättre förståelse kring ämnet men också för 

att vi tycker det behövs större gehör från kvinnor som själva har erfarenhet av islam och 

slöjbärande.  

 

Har du några frågor och vill delta i vår undersökning, maila snarast till 

jenny.carlberg@gmail.com eller ring 0736-97 75 72, så bestämmer vi tillsammans tid och plats 

för intervjun. 

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

Med vänlig hälsning 

Weronica Prytz & Jenny Carlberg 

Studenter vid Stockholms Universitet, Sociologi 

 

mailto:jenny.carlberg@gmail.com
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Bilaga 2. 

 

Stockholm 2010-05-17 

Försäkran om anonymitet 

 

Vi, Jenny Carlberg & Weronica Prytz, försäkrar att det data som samlas in under våra 

intervjuer kommer att behandlas anonymt. Således publiceras inga personuppgifter såsom 

namn, adress eller dylikt.  

Vi använder inspelningsbar MP3 under intervjuerna men den information som lämnas 

kommer bara att behandlas utav oss och, efter färdigskriven uppsats, att raderas.  

 

Jag,                                       , deltar frivilligt i denna undersökning och är medveten om att 

den information som jag lämnar kommer att spelas in. 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor 

Ålder/Civilstatus/Sysselsättning/Utbildning i Sverige – antal år/Ursprungsland 

 

Arv och Miljö  

*
3
Med slöjbärandet som utgångspunkt, beskriv hur din omgivning såg ut under din uppväxt?  

*Vad säger koranen om slöjbärande? 

*Hur reagerade din omgiving på ditt val att börja bära slöja? /Vad var mest avgörande i ditt 

val att bära slöja? 

S: Anser du att du fritt kunnat välja att bära slöja? Är du fri att välja bort den nu? Skulle det 

uppstå några konsekvenser om du nu väljer att sluta bära slöja? Hur skulle du känna dig då? 

ES: Har du någonsin burit slöja? /Av vilken anledning har du valt att inte bära slöja? 

ES: Anser du att du fritt kunnat välja att inte bära slöja? Är du fri att börja bära den nu?  

ES: Skulle det uppstå några Konsekvenser om du nu väljer att börja bära slöja?  

Tänk dig in i situationen, hur skulle du känna dig då? 

 

Identitet/självbild  

*Hur skulle du vilja beskriva din identitet? Vilka delar av din personlighet är viktiga att 

framhäva?  

*Hur ser du på kvinnor som ej bär slöja? /Vad skulle det innebära för dig, personligen, att 

sluta bära slöja? Hur skulle det kännas/upplevas för dig? 

*Är slöjan viktig för din identitet?  Är slöjan alltid del av dina identiteter? På vilket sätt? 

*Finns det sammanhang den är mer eller mindre viktig? Inte viktig alls? 

*Vilken identitet är du mest mån om att framhäva? Vilken är starkast? 

Samhället 

 *Upplever du några reaktioner från samhället till följd av ditt slöjbärande? Hur påverkar det 

ditt val av att bära slöja? /Finns det vissa platser eller situationer där du mer än andra upplever 

det problematiskt att vistas till följd av att du bär slöja?  

*Vad symboliserar slöjan för dig?  

*Anser du att slöjan utgör en förutsättning eller begränsning för ditt deltagande i samhället?/ 

Kan du röra dig fritt i publika miljöer?  

                                                      

3  Frågor med asterix är ställda till samtliga informanter.  De frågor endast ställda till slöjbärare är märkta 

med S,ej slöjbärare med ES. 


