
L Y S S N A  T I L L  D I T T  H J Ä R T A   

M u s l i m s k a  m o d e r s k a p  o c h  m o d r a n d e t s  v i l l k o r  i  S v e r i g e  

 

Jenny Ask 



  



 

Lyssna till ditt hjärta  
Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige 

 

Jenny Ask 



©Jenny Ask, Stockholms universitet 2014 

ISBN 978-91-7649-013-6 

Omslagsbild: Tiina Tinouschka Nilsson 

 

Tryckeri: US-AB, Stockholm 2014 

Distributör: Institutionen för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap. 



Boken tillägnas de kvinnor 

som medverkar i studien.  



Innehåll 

Förord ............................................................................................................. 9 

Kapitel 1. Introduktion ............................................................................. 11 
Syfte och frågor ....................................................................................................... 13 
Teoretiska utgångspunkter .................................................................................... 14 
Det narrativa och dialogiska ’jaget’ ..................................................................... 16 
Moderskapets könade förväntningar.................................................................... 18 
Religiösa identifikationer ........................................................................................ 21 
Identifikation och plats ........................................................................................... 23 
Makt och motstånd ................................................................................................. 26 
Situerad kunskap..................................................................................................... 28 
Forskningssammanhang ........................................................................................ 31 
En intervjubaserad studie ...................................................................................... 34 
En kortare fältresa .................................................................................................. 37 
Tolkning och bearbetning....................................................................................... 38 
Etiska överväganden .............................................................................................. 42 
Studiens kvinnor ...................................................................................................... 43 
Disposition ................................................................................................................ 44 

Kapitel 2. Om mödrars upphöjdhet ....................................................... 46 
Ett ansvar att tradera islam .................................................................................. 47 
Ett ökat intresse för islam? .................................................................................... 48 
Personliga intentioner och islamiska diskurser .................................................. 49 
Moderns funktion för reproduktionen av islam .................................................. 50 
En god människa ..................................................................................................... 55 
Islam som ett övergripande verktyg ................................................................... 58 
Att bli praktiserande ............................................................................................... 60 
Att ha rätt intention ................................................................................................ 62 
Att vara rollmodell ................................................................................................... 63 
Riktig kunskap om islam ........................................................................................ 66 
Kropp, kön och femininitet .................................................................................... 68 
Moderligt tänkande ................................................................................................. 72 
Paradiset under mödrars fötter ............................................................................. 74 
Altruistiska mödrar .................................................................................................. 76 
Förlorat kulturellt och socialt kapital?.................................................................. 80 
Mödrars ambivalens ................................................................................................ 81 



Sammanfattning ...................................................................................................... 83 

Kapitel 3 Om mödrars försörjning ......................................................... 85 
Mödrars stress ......................................................................................................... 86 
Fördelningen av omsorgsarbetet .......................................................................... 91 
Tolkningar av ett muslimskt ’könskontrakt’ ....................................................... 98 
När kontraktet bryts ............................................................................................. 103 
Mödrars välbefinnande ......................................................................................... 106 
Familjen som socialt kapital ................................................................................ 111 
Ofrivilligt arbetslös ................................................................................................ 113 
Sammanfattning .................................................................................................... 117 

Kapitel 4. Normal eller nollklassad? .................................................... 119 
Den normativa femininitetens gränser .............................................................. 120 
Att förhålla sig till en granskande blick ............................................................. 123 
Att bli ”andrahandsmedborgare” ........................................................................ 126 
Sjalen som tecken ................................................................................................. 130 
I svenskhetens periferi ......................................................................................... 136 
Inte bara en fråga om klass ................................................................................ 140 
Att göra motstånd ................................................................................................. 143 
Att lära barnen att hantera rasism ..................................................................... 147 
Sammanfattning .................................................................................................... 151 

Kapitel 5. För barnens bästa ................................................................. 152 
Var ska vi bo? ........................................................................................................ 153 
Bristen på religiositet ............................................................................................ 154 
Frihet utan ansvar ................................................................................................. 157 
Tonårskrisen ........................................................................................................... 159 
Välja rätt förskola .................................................................................................. 164 
Att välja muslimskt i ”Ur och skur” .................................................................... 166 
Blå-gul islam?......................................................................................................... 168 
Att flytta till ett muslimskt land .......................................................................... 170 
Mödrars ambivalenta tillhörigheter .................................................................... 174 
Förväntningar på gästfrihet ................................................................................. 178 
Otrygghet och brist på demokrati ...................................................................... 180 
Sammanfattning .................................................................................................... 181 

Kapitel 6. Sammanfattande diskussion .............................................. 182 
Muslimsk identitet för barnens bästa................................................................. 183 
Mödrar som inte hindrar ...................................................................................... 186 
Frihet som utmanar .............................................................................................. 187 
Rasismen och den villkorade tillhörigheten ...................................................... 188 
Det generella och det specifika ........................................................................... 190 

Summary ................................................................................................... 193 



Källor och litteratur ................................................................................. 200 
Otryckta källor ....................................................................................................... 200 
Litteratur ................................................................................................................. 200 

 



 9 

Förord 

Det har varit en lång resa att skriva den här boken! Samtidigt har jag lärt mig 

mycket längs vägen och jag är inte samma person idag som när jag påbör-

jade den här studien. Även om det är ett ensamt arbete att skriva själva av-

handlingen så har andra bidragit till skrivprocessen och till att projektet har 

kunnat slutföras. Tack alla ni som stöttat och uppmuntrat mig genom åren! 

Det har betytt oerhört mycket!  

 

En etnologisk avhandling skrivs inte utan ett empiriskt material. Mitt första 

tack går därför till de kvinnor som har delat med sig av sina liv och sina erfa-

renheter i intervjuer och samtal med mig. Utan era berättelser hade det inte 

blivit någon bok! Jag vill också rikta mitt varmaste tack till alla kollegor vid 

etnologiska avdelningen på Stockholms universitet och Södertörns högskola 

som genom åren läst och kommenterat utkast. Tack! Jag har haft två inspire-

rande handledare som ledsagat mig längs vägen. Ett stort tack till Lena Ger-

holm för att du stöttat mig och alltid trott på projektet och på min förmåga att 

slutföra det. Du visade mig vägen till forskarutbildningen och hur fantastiskt 

spännande detta arbete kan vara! Jag vill också rikta mitt varmaste tack till 

min bihandledare Ann Runfors som med stor entusiasm tagit del av mitt 

arbete de senaste åren. Tack för många viktiga kommentarer och tack för allt 

stöd! Jag vill även tacka Pia Karlsson Minganti som var opponent på mitt 

slutseminarium. Tack för att du inspirerade mig att utveckla arbetet vidare på 

viktiga punkter! Och tack kära Barbro, min slutläsare, för att du väntat så 

tålmodigt på ett manus som aldrig kommer och för att du alltid bemött mig 

med positiv förväntan och ett glatt humör! Tack för att du hjälpte mig att 

tydliggöra vissa saker en sista vända. Tack också för att du är synnerligen 

generös med din tid och alltid försöker svara på både små och stora frågor!  

 

Jag vill också tacka några särskilt kära vänner och kollegor som i avhand-

lingens slutskede har läst och kommenterat hela manuset. Tack Fataneh Fa-

rahani för din kritiska läsning och ditt engagemang och för att du så generöst 

delar med dig av både tid och kunskap och tack Helena Hörnfeldt för nog-

grann läsning och viktiga kommentarer! Tack för stöd, värme, vänskap och 

alla trevliga stunder! Ni är underbara att ha som vänner! Tack också Mattias 

Frihammar som hela tiden stöttat mig att kämpa på. Tack för uppmuntrande 

hejahejarop och en och annan chokladbit som underlättat stunderna framför 

datorn! Tack också till David Gunnarsson som varit min rumskamrat de 
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senaste åren. Våra spontana diskussioner har varit både inspirerande och 

hejdlöst roliga! Tack för vänskap och stöd! Jag vill också tacka min kära vän 

Ann-sofi som tålmodigt väntat på att jag ska få mer tid för annat än avhand-

ling. Tack för moraliskt stöd och för att du är en underbar vän! Tack också 

Karin Högström, Marie Steinrud och Lars Kaijser för all uppmuntran och för 

att ni inte tröttnat på att fråga hur det går! Ett mycket stort tack går också till 

Marie Steinrud för granskning och korrigering av referenslistan i femtioelfte 

timmen och till Maria Sundin som med liv och lust tog sig an den engelska 

översättningen av summary i ett stressat läge! Jag är oändligt tacksam för er 

tid och er hjälp!! Jag vill också tacka alla i den administrativa personalen 

som genom åren hjälpt till med allt möjligt som underlättat min vardag som 

lärare och doktorand. Ett särskilt tack till Tero Frobeus, Kristina Löfstedt, 

Clara Bergström, Sigrun Helmfrid och Erik Östling.  

 

Jag vill också tacka för ekonomiska bidrag. Här vill jag tacka för flera sti-

pendier från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, för ett donationsstipendium 

samt för bidrag från Mats Rhenbergs minnesfond. Alla era bidrag hjälpte 

mig vidare i processen. Stort tack för det! Jag vill också tacka Riksbankens 

Jubileumsfond som finansierade projektet ”ORIS”, lett av professor Lena 

Gerholm, till vilket min studie också var knuten. Tack också till er som på 

olika sätt medverkade i projektet: Lena Gerholm, Maria Bäckman, Simon 

Ekström, Pia Karlsson Minganti, Jesper Fundberg, Fataneh Farahani, David 

Gunnarsson, Shahram Khosravi, Ann Runfors och Karin Högström.  

 

Till sist vill jag tacka min fina familj som stöttat och väntat tålmodigt på att 

arbetet ska bli klart. Tack mamma och Tom för att ni alltid uppmuntrat mig 

och för att ni tagit så fint hand om era barnbarn alla de sommarveckor de 

senaste somrarna då jag har arbetat så mycket. Det har betytt oerhört myck-

et! Jag vill också tacka Ivar och Christina i Göteborg för att ni ordnat med 

härliga soliga semesterveckor i Spanien där vi kunde leva storfamiljsliv och 

koppla av! Tack underbara kära Jonas för att du finns i mitt liv! Tack för din 

tålmodiga väntan och för all hjälp i vardagen! Tack för att du tagit så fint 

hand om dina bonusbarn. Det har varit ett fantastiskt stöd att veta att du finns 

där hemma! Via dig har jag också fått lära känna underbara Lukas och Line! 

Mitt sista tack går till mina tre fantastiska älsklingar, Adam, William och 

Alma. Jag är så glad att just jag får vara er mamma! Nu är dagen äntligen 

här, nu är boken klar! Nu vänder vi blad. Det blir faktiskt ett helt nytt blad i 

ditt liv Alma! 

 

               Stockholm oktober 2014 

               Jenny Ask 
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Kapitel 1. Introduktion 

I den här avhandlingen undersöker jag moderskapets innebörder och villkor 

för några muslimska kvinnor av vilka flertalet är bosatta i Stockholm. Jag 

har intresserat mig för hur kvinnorna beskriver modersrollen, sin syn på mo-

derskap och hur de berättar om sina vardagliga erfarenheter av att vara 

mammor i Sverige.1 Jag fann mitt ämne aktuellt mot bakgrund av ökad mi-

gration och samlevnad över kulturella och religiösa gränser samtidigt som 

islamofobi, segregering och växande klassklyftor sprider sig i Sverige och i 

Europa. När jag påbörjade min studie var muslimska kvinnors erfarenheter 

och perspektiv i relation till dessa frågor relativt outforskade inom europeisk 

och amerikansk moderskapsforskning. Likaså i historiska texter är mödrars 

röster oavsett religiös och kulturell bakgrund generellt frånvarande, vilket 

kan tyckas märkligt, särskilt med tanke på den stora mängd ikoniska, reli-

giösa och symboliskt laddade bilder av modern som finns (Oh 2010, Okin 

1979). De studier som tidigare skildrat moderskap ur kvinnors perspektiv i 

Sverige, Europa och USA har huvudsakligen utgått från vita västerländska 

heterosexuella kvinnors erfarenheter. De senaste decennierna har denna kun-

skapsproduktion alltmer kritiserats för att vara ensidig och begränsande ge-

nom att göra vita västerländska kvinnors erfarenheter av moderskap till norm 

och måttstock (se till exempel Collins 2007, Reyes 2001). I den moderskaps-

forskning som vuxit fram på senare år tar studier oftare sin utgångspunkt i 

mindre privilegierade kvinnors erfarenheter och perspektiv vilket har resulte-

rat i att andra frågor blivit belysta. Den här studien ansluter till den nyare 

moderskapsforskningen som i högre grad synliggör hur moderskap och möd-

rars vardagsliv formas av globala maktstrukturer och normer knutna till ex-

empelvis kön, klass, etnicitet, religion, heteronormer och rasifiering (se till 

exempel Gunaratnam 2013, Johansson 2014, Yax-Fraser 2011, Yazdanpanah 

2008 ).  

                                                      
1 Det var under arbetet med en magisteruppsats som jag kom att intressera mig för muslimska 

kvinnors erfarenheter av och tankar om moderskap i relation till migration, religion och iden-

titet. Uppsatsen som jag skrev handlade om genusförhandlingar i äktenskap mellan muslimska 

män med utomeuropeisk bakgrund och kvinnor med västerländsk/icke muslimsk bakgrund. 

Några av kvinnorna hade konverterat till islam medan andra levde samman trots olika tro och 

varierade tillhörigheter. I analysen fann jag att olika syn på islam kunde ge upphov till kon-

flikter angående formandet av barnens identiteter (Ask 2001). Arbetet med uppsatsen väckte 

mitt intresse för muslimska kvinnors erfarenheter av moderskap i en svensk sekulariserad 

kontext. 
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Det finns numera en mängd studier som ur olika perspektiv berör religionen 

islam och den heterogena grupp i samhället som benämns, identifierar sig 

eller kategoriseras som muslimer. Men trots att särskild uppmärksamhet 

riktats mot ”kvinnan i islam” – hennes roll och status i äktenskap och familj 

och hennes position i relation till religion och samhälle – finns oväntat lite 

forskning i Sverige och Europa som undersöker mödrars identifikationspro-

cesser utifrån muslimska kvinnors varierade erfarenheter och positioner. Den 

kunskap som finns är många gånger begränsad och/eller ’dold’ bakom andra 

kategorier, som exempelvis ’kvinnan i islam’, ’familjen’, eller ’barnuppfost-

ran’ och handlar mer om islams lära, normer och traditioner än om mus-

limska kvinnors vardagliga erfarenheter och livsvillkor på olika platser, i 

olika kontexter. I en europeisk kontext fanns således en begränsad forskning 

om muslimska kvinnors erfarenheter av moderskap i relation till migration, 

sekularisering, kolonialism och postkolonialism när jag påbörjade denna 

studie. Sedan dess har situationen förbättrats. Eftersom den här avhandlingen 

tar sin utgångspunkt i muslimska kvinnors subjektiva berättelser om moder-

skap och muslimsk identitet utgör den ett bidrag till detta växande forsk-

ningsfält. Analysen hämtar inspiration från flera olika forskningsområden 

som moderskap, muslimsk identitet, migration, genusforskning och postkol-

onialism. Genom att föra dem samman vill jag belysa muslimska kvinnors 

varierade identifikationsprocesser, erfarenheter och villkor i en svensk trans-

nationell migrationskontext. Då avhandlingen belyser ett i Sverige relativt 

outforskat område är min studie också ett bidrag till den svenska moder-

skapsforskningen.  

 

Studiens fokus på gruppen muslimer riskerar emellertid att reproducera en 

åtskillnad mellan muslimskt och västerländskt och muslimskt och sekularise-

rat, som om dessa kategorier inte sammanfaller eller överlappar varandra. 

Merparten av den forskning som finns om muslimer i Europa och västvärl-

den är formad av en icke-muslimsk subjektsposition som både är hegemo-

nisk och förgivettagen med konsekvensen att kunskapsproduktionen i stor 

utsträckning har kontrasterat muslimskt och västerländskt i frågeställningar, 

utgångspunkter och resultat (Said 1979). I synnerhet har muslimska kvinnors 

liv och villkor ställts mot västerländska kvinnors, utan att diskutera om en 

jämförelse mellan dessa generaliserande kategorier är relevant och utan att 

redovisa eller problematisera de normer och värderingar som muslimska 

kvinnors liv mäts mot (jfr Mohanty 2003, Schleifer 1996, jfr Spivak 2002).  

Det finns flera problem med att bedriva kulturteoretisk forskning utifrån en 

sådan dikotomi. Dels riskerar dikotomin muslimskt/västerländskt att repro-

ducera orientaliserande och essentialistiska diskurser om kultur och religion, 

dels osynliggörs kvinnors varierade erfarenheter och villkor samt hur histo-

riska koloniala maktstrukturer återverkar på dagens forskning och kunskaps-

produktion (Mohanty 2003, 2006, Spivak 2002). Att låta kvinnor komma till 
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tals och få utrymme att själva definiera sin situation, sina erfarenheter och 

sina behov blev ett mer eller mindre nödvändigt kriterium för feministisk 

forskning efter den kritik som hade riktats mot andra vågens feminism 

(Maynard 1995:9,14). Den postkoloniala kritiken har även betonat att femin-

istisk forskning måste beakta olikheter i kvinnors erfarenheter som en effekt 

av hur identiteter formas av multipla positioner som klass, kropp, rasifiering, 

religion, etnicitet, ålder och sexualitet (Collins, 1998, Crenshaw 1995). Först 

då kan kvinnors olika livsvillkor i relation till både lokala och globala makt-

strukturer belysas. Dessa kritiska insikter har varit en viktiga i utformningen 

av studiens frågeställningar och kunskapsmål. 

 

Den här studien undersöker moderskapets kulturella processer genom att 

lyssna till muslimska kvinnors subjektiva berättelser om att vara muslim och 

mamma i Sverige idag. Moderskapets innebörder och villkor betraktar jag 

som frågor att undersöka empiriskt och inte som på förhand givna essenser 

av vare sig kultur eller religion (jfr Jansson 2001:56). Mitt feministiska ställ-

ningstagande har handlat om att beakta likheter så väl som olikheter i kvin-

nornas berättelser och att belysa deras positioneringar i relation till flera 

samverkande maktordningar som även inbegriper min egen position 

(Buitelaar 2006:260, Lykke 2009:105ff, Mulinari 2005). Ett mål jag strävat 

mot är att med utgångspunkt i kvinnornas tal diskutera vilka effekter som 

olika kategoriseringar och gränsdragningar kan få och att visa vilka sub-

jektspositioner som kvinnorna intar själva och vilka de enligt egen utsago 

tillskrivs av andra. Men en viktig aspekt av analysen har också varit att dis-

kutera kvinnornas utsagor i relation till samhälleliga och globala maktstruk-

turer. Avhandlingen belyser således moderskapets konstruktion genom att 

visa hur muslimska kvinnor gör kategorier och gränser för moderskap me-

ningsfulla i en migrationskontext, men också hur generella samhälleliga 

strukturer formar och villkorar moderskap. På så vis vill jag undvika att re-

producera en statisk dikotomi mellan västerländska och muslimska kulturer. 

Syfte och frågor 

Det övergripande syftet är som redan nämnts att undersöka moderskapets 

innebörder och villkor för några muslimska kvinnor i Sverige av vilka flerta-

let är bosatta i Stockholm. Det är alltså hur kvinnorna tillskriver moderskap 

mening och hur de kontextualiserar moderskap som är mitt fokus. När jag 

har avgränsat avhandlingens problemområde har jag därför låtit de kvinnor 

som ingår i studien orientera mig mot centrala teman och sedan utvecklat 

mina frågeställningar i relation till dem. Framför allt är det tre teman som 

genomgående återkommer i kvinnornas berättelser om moderskap: betydel-

sen av kön, betydelsen av religion och betydelsen av plats. Kvinnorna an-

vänder dessa kategorier som ett slags kulturella raster när de beskriver, sorte-
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rar och förklarar erfarenheter, känslor, val och ståndpunkter. I avhandlingens 

olika kapitel använder jag därför kön, religion och plats som analytiska in-

gångar för att teoretisera och diskutera det empiriska materialet. Mitt tillvä-

gagångssätt för att besvara syftet kan därmed formuleras som att visa hur 

muslimska kvinnor talar om moderskap i relation till kön, religion och plats i 

en svensk muslimsk transnationell kontext. Jag belyser moderskapets inne-

börder utifrån hur kvinnorna använder dessa kategorier när de beskriver, 

avgränsar och positionerar sig i relation till förväntningar, ambitioner, var-

dagliga villkor och samhälleliga strukturer. Detta kunskapsmål har jag brutit 

ner i mer konkreta empiriska frågeställningar som diskuteras i de kommande 

fem kapitlen. 

Teoretiska utgångspunkter 

Två övergripande teoretiska utgångspunkter har strukturerat analyserna och 

den första är att studien ansluter sig till teorier som betraktar individens iden-

titet och subjektivitet som socialt och kulturellt konstruerad. Det innebär att 

materialet har analyserats utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på moder-

skap. Moderskap som institution och modrande som praktik får mening i ett 

komplext samspel mellan individ och samhälle inom ramen för specifika 

sociala, kulturella och historiska kontexter (Holm 1993, Rich 1986, Ruddick 

1995). I texten använder jag begreppen ’subjektsposition’, ’identitetsposit-

ion’ men oftast bara ’position’ för att visa hur kvinnornas subjektivitet kon-

stitueras i relation till olika villkor och övergripande maktordningar (Anthias 

2002, de los Reyes & Mulinari 2005, Lykke 2009:105ff). Jag använder 

ibland även begreppen ’diskurs’ och ’diskursiva’ men har inte för avsikt att 

göra en diskursanalys. Jag nöjer mig med att säga att diskurs i huvudsak 

används beskrivande för överordnade (hegemoniska) och etablerade sätt att i 

samhället tolka och tala om något specifikt. Jag gör alltså ingen distinktion 

mellan diskursivt och fördiskursivt utan menar att kvinnornas praktiker både 

kan reproducera befintliga normativa diskurser och bidra till förskjutningar 

av diskursens innehåll. Med praktik syftar jag på både tal och icke språkliga 

handlingar (Butler 1990). 

 

Studiens andra teoretiska utgångspunkt betonar aktörskap. Det betyder inte 

att jag betraktar kvinnornas agens som fri, utan jag syftar på kvinnornas re-

flekterande förhållningssätt till de möjligheter och de val som kvinnorna 

beskriver som möjliga alternativ att välja mellan (Kandiyoti 1988). Just dis-

kussioner om individens aktörskap visavi struktur, riskerar att reproducera 

en problematisk åtskillnad mellan individen som aktör och individen som 

offer. Det är en dikotomi som osynliggör relationen mellan dessa positioner 

och hur individers handlingsutrymme alltid formas av både möjliggörande 

och begränsande strukturer (Hollander & Einwohner 2004). Pia Karlsson 



 15 

Minganti påpekar att muslimska kvinnor ofta beskrivs och positioneras ”som 

den ’fria’ individens antites” och att muslimska kvinnors agens därför bör 

lyftas fram för att inte reproducera en syn på muslimer som mer formade av 

kultur än andra kvinnor (jfr Hastrup 2010).2 Först när kvinnorna erkänns som 

aktörer ”i bemärkelsen oberoende, rationella, moderna individer”, kan de 

enligt Minganti ”erkännas som fullvärdiga medborgare” enligt den domine-

rande liberala diskursen (Karlsson Minganti 2007:28f).  

 

Den aktörsinriktade analysen i den här studien lägger därmed vikt vid kvin-

nornas positioneringar som ett resultat av aktiva val i relation till de villkor 

och förhållanden som de beskriver (Anthias 2002). Det är en agens som sam-

tidigt analyseras i relation till strukturerande och begränsande villkor. Agens 

bör alltså inte förstås som någon naturlig eller ursprunglig vilja utanför sam-

hälleliga strukturer utan den tar form som specifika önskningar, intentioner 

och begär inom en subjektivitetsmatris av kulturellt konstituerade känslor, 

tankar och betydelser inom givna kontexter (Ortner 2005). Det är alltså när 

individen positionerar sig och positioneras i den sociala verkligheten som 

individens erfarenheter formas. Hur de intervjuade kvinnornas erfarenheter 

formas i samspel med omvärlden utgör därför grunden för deras subjektivitet 

(Anthias 2002, jfr de Lauretis 1996:41f, Scott 1991). Jag betraktar således 

subjektiviteten som basen för kvinnornas agens och för hur de agerar i värl-

den, samtidigt som världen definierar dem. Min utgångspunkt är också att 

människor alltid är delvis medvetna subjekt som reflekterar över sig själva 

och sina erfarenheter och de kan till en viss nivå överblicka och förstå de 

villkor som har format de omständigheter de lever under (Ortner 2005:33f).  

 

För att förstå kvinnornas agens i egenskap av mödrar har jag utgått från Sara 

Ruddicks definition av moderskap, där moderskap länkas till särskilda sätt 

att tänka och handla. Ruddick riktar blicken mot vad kvinnor gör och hon 

lyfter fram modrande som arbete och praktik (jfr Holm 1993, Jansson 

2001:21).3 Definitionen av modrande som en praktik och ett görande utgår 

från att individers tänkande formas av de praktiker som de engagerar sig i 

                                                      
2 En av Hastrups viktigaste utgångspunkter är synen på människan som en social varelse och 

på kultur som något som delas. Alla människor har lika mycket kultur. Kulturer kan enligt 

Hastrup inte göras ansvariga för människors beteenden. Det är alltid människor som handlar 

och som väljer mellan olika möjliga handlingsalternativ med varierande konsekvenser. Kul-

turer är därmed alltid under omvandling (Hastrup 2010:18,31,75,79). 
3 Ulla Holm gör en distinktion mellan mödrande och modrande. Mödrande omfattar biolo-

giska funktioner som graviditet, förlossning och amning. Modrande handlar om det omhän-

dertagande och den vård som tar vid när barnet är fött. Modrande är alltså inte uteslutande 

kopplat till kategorin kvinnor, även män kan modra. Modrande belyser också en sociali-

seringsprocess eftersom modrande är en praktik som tränas in och ofta påbörjas en sådan 

omsorgsinriktad inlärning för flickor redan när de är barn (Holm 1993:149ff). 
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(Ruddick 1995:9).
4
 Att fostra och vårda barn betraktas därför som ett intent-

ionellt arbete som formas av den verklighet modern (eller omsorgsgivaren) 

uppfattar att hennes barn befinner sig i. Ruddick lyfter fram tre styrande mål 

för modrandets praktiker som alla syftar till att tillgodose barns behov av 

omsorg: Först praktiker som skyddar barnet, därefter praktiker som främjar 

barnets mognad och utveckling och till sist praktiker som fostrar barnet till 

social delaktighet och tillhörighet (Ruddick 1995:17). Mödrars omsorgsar-

bete kan alltså tolkas som ett ’svar’ på den sociala verklighet mödrar uppfat-

tar att deras barn befinner sig i. Ruddick menar också att det är den som 

modrar som bedömer vilka ’frågor’ som är viktiga att hantera, vilka ’svar’ 

som framstår som bra lösningar samt vilka kriterier som skiljer ’bättre’ svar 

från ’sämre’ (Ruddick 1995:16). Genom att jag analyserar just de frågor och 

problemområden som de intervjuade kvinnorna menar att de hanterar riktar 

jag ljuset mot de kontexter som kvinnorna och deras barn lever i. Det hand-

lar, för att uttrycka det kort, om hur kvinnorna tolkar, beskriver, och i inter-

vjuerna, förhåller sig till den samhälleliga miljö som deras barn växer upp i. 

Mitt tillvägagångssätt för att förstå hur kvinnorna konstituerar sig som möd-

rar och muslimer har alltså gått via deras berättelser. Denna teoretiska och 

metodologiska utgångspunkt förtjänar en utförligare diskussion. 

Det narrativa och dialogiska ’jaget’ 

Min förståelse av identiteter som konstruerade genom sociala och kulturella 

processer är inspirerad av Seyla Benhabibs och Marjo Buitelaars socialkon-

struktivistiska perspektiv på jaget som narrativt respektive dialogiskt (Ben-

habib 2004, Buitelaar 2006). Enligt denna definition formas en individs 

identitet av en unik kombination av olika kulturella berättelser där den kultu-

rella dimensionen utgör något svåravgränsat, splittrat, omstritt och förhand-

lingsbart (jfr Hastrup 2010). Benhabib menar att det endast går att förstå vem 

någon annan är (eller vill vara) med hjälp av de berättelser som han eller hon 

uttalat identifierar sig med eller förhåller sig till. Benhabib beskriver denna 

identifikationsprocess så här:  

 

Att vara och att bli ett jag är att placera sig i samtalsvävar /---/. Vi föds in i 
samtals- eller berättelsevävar, från familjeberättelser och könsberättelser till 
språkliga berättelser och den kollektiva identitetens makroberättelser. Vi blir 
medvetna om vem vi är genom att bli samtalspartners i dessa berättelser. Även 
om vi inte väljer de vävar i vilka vi från första stund sitter fast eller väljer dem 
med vilka vi vill samtala, består vår handlingsförmåga i vår möjlighet att ur 

                                                      
4 Ruddicks teori om modrande som praktik är inspirerad av Wittgenstein och Habermas (se 

Ruddick 1995:xi, 9). 
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dessa berättelser sätta ihop de enskilda livshistorier som blir meningsfulla för 
oss som unika jag (Benhabib 2004:35f). 

 

En utgångspunkt är att de intervjuade kvinnorna, precis som jag själv, även 

om vi inte alltid kan välja ”samtalsvävar” fritt, ändå har möjligheten att var 

och en välja vilka delar som ska inkluderas i den egna självpresentationen 

för att ge den mening och sammanhang. Hur kvinnorna kombinerar sina 

berättelser är en effekt av deras tolkningar, erfarenheter och handlingar och 

vilka positioner de intar respektive tilldelas i olika kontexter. Med denna syn 

på identitet, som något som befinner sig i ständig förhandling och föränd-

ring, finns utrymme för motsägelsefulla positioner, ambivalens och kom-

plexitet, när kvinnorna beskriver, definierar och förklarar sig själva. Subjek-

tiviteten framträder i den enskilda kvinnans berättelse om vem hon är och 

var hon hör hemma som en effekt av identifikationer såväl som disidentifi-

kationer. Kvinnornas självpresentationer och hur de talar om sig själva ses 

därmed som ett resultat av hur de genom känslor och möjligheten att identi-

fiera sig kommunicerar med sig själva och omvärlden (Ahmed 2004, jfr 

Svensson 2007:27).  

 

Vad varken Ortner eller Benhabib lyfter fram särskilt tydligt är att individers 

positioner i ’samtalsvävarna’ inte formas på jämlika eller lika villkor. Vissa 

subjekt har större möjligheter att ’välja’ och att fritt ’kombinera’ olika berät-

telser i sin självpresentation, medan andra i högre grad måste förhålla sig till 

andras berättelser om vilka de är.  Marjo Buitelaar menar att ’det dialogiska 

jaget’ är ett användbart analytiskt begrepp i studier av intersektionella makt-

förhållanden, för att förstå hur muslimska kvinnors identiteter konstitueras i 

relation till flera samtidiga maktstrukturer (Buitelaar 2006, jfr Mirza 2013). 

Hon belyser hur identitetsprocessen, utifrån den enskilda individens perspek-

tiv, handlar om att hantera olika röster ’inom jaget’ som talar utifrån olika 

’jag-positioner’ och hur dessa kan växla beroende på sammanhang och sam-

talskontext (Buitelaar 2006:259f). De olika och ibland motstridiga rösterna 

representerar olika aspekter av ’jaget’ (Buitelaar 2006:261). Buitelaar bely-

ser hur muslimska kvinnors multipla röster och jag-identifikationer kan 

framträda i en intervjusituation och hur kvinnor som intervjuas kan ha en 

egen agenda som styr självpresentationen och dialogen. När en enskild indi-

vid presenterar sig orienterar hon sig alltid mot hur hon tänker sig lyssnarens 

perspektiv. Individens subjektivitet är därför alltid konstituerad i ett dialo-

giskt samspel med olika och varierande diskursiva kontexter beroende på 

vem kvinnan talar med. Buitelaar menar också att vissa diskursiva röster 

som adresserar det ’dialogiska jaget är mer framträdande och penetrerande 

än andra. Det innebär att individens sociala position har betydelse för vilka 

’jag-röster’ som kan komma till uttryck och vilka som förblir tysta eller tys-

tade (Buitelaar 2006:261, jfr Farahani 2010, jfr Mulinari 2005).  
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Den narrativa aspekten av identitetskonstruktionen möjliggör en aktörsinrik-

tad analys och visar kvinnorna som ’kulturbyggare’. Genom att belysa deras 

positioneringar i relation till kön, religion och plats, visar jag hur kvinnorna, 

utifrån tillgängliga subjektspositioner, söker och producerar mening och 

sammanhang. I denna studie handlar det konkret om hur kvinnorna beskriver 

sitt ”personliga, subjektiva engagemang i de praktiker, diskurser och institut-

ioner som ger betydelse (värde, mening, och känsla)” åt moderskap och hur 

deras berättande tar form i mötet med omvärlden (de Lauretis 1996:41, Ort-

ner 2005). I min genomgång som nu följer ska jag visa hur kön, religion och 

plats används som analytiska ingångar i den här studien. Som redan nämnts 

är mina analyser inspirerade av postkolonial feministisk teori som beaktar 

olika maktordningars samverkan och olika strukturers varierade betydelser 

för hur identiteter formas lokalt och situationellt (Ahmed 2006, Lykke 

2009:107, Mohanty 2006). Det innebär exempelvis att betydelsen av kön 

generellt inte kan analyseras enbart för sig utan bör förstås i relation till hur 

andra maktordningar tar sig uttryck och formar könsidentiteter i specifika 

lokaliserade kontexter. För att tydliggöra begreppens historiska och teore-

tiska sammanhang presenteras de emellertid också separat.  

Moderskapets könade förväntningar 

När de intervjuade kvinnorna beskriver och avgränsar moderskap och mo-

dersroll förhåller de sig till olika förväntningar på kvinnlighet och vad det 

betyder att vara (muslimsk) kvinna. En viktig del av den aktörsinriktade 

analysen är att visa hur kvinnorna hanterar och förhandlar könade förvänt-

ningar på mödrar.5 I ett historiskt perspektiv har kön och kropp varit nära 

kopplade till varandra i synen på moderskap och på kvinnors roll i repro-

duktionen. Min analytiska förståelse av kön som begrepp överskrider di-

stinktionen mellan kön (den biologiska kroppen) och genus (sociokulturella 

betydelser som tillskrivs kroppen) och jag betraktar könade identiteter som 

en effekt av görande och diskurs (Butler 1990, Haraway 1988, jmf Lykke 

2009:81).6 Hur den biologiska kroppens funktioner kopplas samman med 

moderskap (som exempelvis graviditet, förlossning och amning) är således 

inte självklart av intresse för den här studiens analyser. Snarare riktar jag 

mitt intresse mot hur kvinnor talar om och förhåller sig till institutionen mo-

derskap och det omsorgsarbete som mödrar vill respektive förväntas utföra 

                                                      
5 Jag gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av de förväntningar som de intervjuade 

kvinnorna kopplar till moderskap. Jag har enbart fördjupat min analys kring sådana förvänt-

ningar som kvinnorna förhöll sig till under våra samtal. 
6 Donna Haraway menar att när genus (det sociokulturella könet) enbart fokuseras finns det en 

risk att det biologiska könet sätts inom parentes och inte problematiseras. Den biologiska 

kroppen görs till en tom sida för sociala och kulturella (genus)inskriptioner (Haraway 1988). 
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(jfr Rich 1986). Termen könade förväntningar fångar kvinnornas känslo-

mässiga föreställningar om moderskap och har en nära koppling till en kon-

kret vardagsverklighet och de genusstrukturer som formar den. Förväntning-

ar kan betraktas som kulturellt och socialt accepterade krav, det vill säga 

krav som av många uppfattas som ’rimliga’ krav, sådana som kan eller bör 

infrias utifrån ett genusnormativt perspektiv. Med begreppet könade förvänt-

ningar syftar jag på emotionellt förkroppsligade genusnormer som utgör 

mallar eller föreskrifter som kvinnorna tolkar, beskriver och förhåller sig till. 

Könade förväntningar placerar exempelvis mödrars handlingar under grans-

kande lupp och kvinnors avsteg från genusnormer knutna till moderskap kan 

leda till sociala sanktioner i olika grad (Lawler 2000, Ruddick 1995, Shahi-

dian 1999).  

 

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är förväntningar på mödrar och mo-

derskap resultatet av historiska och kulturellt specifika föreställningar om 

kön och sexualitet och hur begreppen kvinna, man, barn och familj fylls med 

mening och organiseras i relation till varandra samt i förhållande till pro-

duktion och reproduktion (Rubin 1975). Kvinnlighet, som kvinnlighet gene-

rellt har blivit definierad och avgränsad i historien, har en tydlig koppling till 

kvinnokroppen, barnafödande och reproduktion. Kvinnor som av någon an-

ledning inte får barn eller frivilligt avstår från moderskap har i ett historiskt 

perspektiv vanligen betraktats som ofullbordade. Statsvetaren Maria Jansson 

menar att ”för många framstår…frågan om att vara mor eller inte som ett 

minst lika normgivande och skuldbeläggande ämne som diskussionerna om 

hur moderskap skall utövas” (Jansson 2001:24). För många kvinnor världen 

över är det av ekonomiska, strukturella och kulturella/religiösa skäl till ex-

empel inte möjligt att välja bort moderskap. Även om 1900-talets kvinnorö-

relser jämte ökad tillgång till preventivmedel har bidragit till en försvagad 

koppling mellan kvinnlighet och moderskap i en euro-amerikansk kontext, 

framstår föräldraskap fortfarande som i högre grad könat med ett kvinnligt 

genus än ett manligt och mer knutet till kvinnors kroppar än till mäns.7 Jag 

betraktar därför de intervjuade kvinnornas positioneringar i relation till mo-

derskap som sammankopplade med en institutionell nivå av könade moder-

skapsdiskurser.  

 

Förväntningar på mödrar och vilka värden mödrar förväntas upprätthålla har 

även en koppling till hur nationell identitet och medborgarskap konstrueras. 

Kvinnor ses som både kulturbärare och kulturbyggare, dvs de förväntas föra 

vidare en grupps identitet, kultur och religion genom att överföra kulturella 

och/eller religiösa värden och normer till sina barn (Anthias & Yuval-Davis 

                                                      
7 I och med feministiska/emancipatoriska kvinnorörelser som påverkat familjemönster och 

könsroller och utvecklingen av moderna reproduktionsteknologier har kvinnlighetens kopp-

ling till reproduktionen försvagats de senaste decennierna. 



 20 

1989, jfr Salih 2000:322). Begreppet kulturbärare har en underliggande es-

sentialistisk förståelse av kultur/religion som något statiskt man har eller bär 

på. Denna syn på kultur skiljer sig från ett i samtiden mer använt kulturbe-

grepp som vill belysa konstruktion och förändring. Avhandlingens analyser 

bygger på den senare förståelsen av kultur och analyserar kulturell identitet 

som en process (se t ex Hastrup 2010). Mödrars antaget centrala betydelse 

för att upprätthålla gruppers etniska, kulturella och/eller religiösa identitet är 

en effekt av att sexualitet, äktenskap och familj avgränsas och organiseras på 

sätt som tillskriver mödrar denna roll och funktion (Salih 2000:322). I en 

strävan att försöka säkerställa ’sin’ grupps gränser och ’renhet’ menar Floya 

Anthias och Nira Yuval-Davis att samhällen övervakar reproduktionen då 

hur den är organiserad får konsekvenser för gruppens identitet men också för 

samhällets framtid. Styrning kan ske genom kontroll av kvinnors kroppar 

eller genom att begränsa kvinnors rörelsefrihet eller handlingsutrymme. Stat-

lig styrning av reproduktion och familj kan också utövas i form av familje-

politik och statliga välfärdsprogram (Anthias & Yuval-Davis 1989, Lawler 

2000).  

 

Förväntningar eller krav grundade i föreställningar om ’den goda modern’ 

eller ’barns bästa’ är därmed normativa och produceras i specifika rumsliga, 

historiska och politiska sammanhang. Som Steph Lawler påpekar har mo-

dern i en europeisk-amerikansk kontext inte bara betraktats som ansvarig för 

det enskilda barnets utveckling utan också för vilka slags samhällsmedbor-

gare hon fostrar. Därmed tillskrivs hon ett ansvar för hur morgondagens 

samhälle kommer att se ut: ”Her task is to produce the good, well-managed 

self, which will uphold democracy” (Lawler 2000:2). Ruddick lyfter i det här 

avseendet fram ”the ’gaze’ of others” för att beskriva mödrars ambivalenta 

och konfliktfyllda position (Ruddick 1995:21,111, jfr Shahidian 1999). Hon 

hänvisar här till att mödrar förväntas forma sina barns identiteter i enlighet 

med de sociala och kulturella normer som definierar social acceptabilitet i 

den grupp modern tillhör. Hur definierar då Ruddick en grupp och vad me-

nar hon med social acceptabilitet? 

 

A mother’s group is that set of people with whom she identifies to the degree 
that she would count failure to meet their criteria of acceptability as her fail-
ure. The criteria of acceptability consists of the group values that a mother has 
internalized as well as the values of group members whom she feels she must 
please. Acceptability is not merely a demand imposed on a mother by her 
group. Indeed mothers themselves as part of the larger social group formulate 
its ideals and are usually governed by an especially stringent form of accepta-
bility that nonmothers in the group may not necessarily adhere to. Mothers 
want their children to grow into people whom they themselves and those clos-
est to them can delightedly appreciate (Ruddick 1995:21). 
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Vad som räknas som socialt acceptabelt varierar emellertid inte bara mellan 

olika grupper utan också inom dessa (jfr Benhabib 2004, Salih 2000:321, 

Ruddick 1995:21). Poängen som Ruddick vill föra fram, enligt min tolkning, 

handlar om att mödrar ofta känner ambivalens inför de värden de förväntas 

överföra till sina barn (jfr Farahani 2007:237f). Om andras förväntningar 

råkar i strid med moderns egen uppfattning om vad hennes barn behöver för 

att få rätt skydd och omsorg, då kan hon hamna i en smärtsam konflikt (jfr 

Shahidian 1999, Ruddick 1995:22). Hammed Shahidian som studerat mo-

derskap i relation till migration menar att mödrars ambivalens kan förstärkas 

av migrationsprocesser eftersom kvinnor hamnar i en situation där de behö-

ver förhandla värden de själva vuxit upp med i relation till värden de förvän-

tas tillägna sig och överföra till barnen i det samhälle de flyttat till (Shahi-

dian 1999:212f). Kvinnor med migrationsbakgrund och migrationserfaren-

heter kan hamna i en situation där de behöver förhandla motstridiga genus-

normer och förväntningar från omvärlden och där de ständigt förhåller sig 

till andras granskande blickar (Farahani 2007, Karlsson Minganti 2007, 

Ruddick 1995, Shahidian 1999). De potentiella konflikter, som mödrar kan 

ställas inför, som Ruddick och Shahidian diskuterar, kan utspela sig i en mer 

begränsad kontext som den egna familjen, i relation till andra grupperingar 

som kvinnan känner tillhörighet till men också i relation till övergripande 

samhälleliga normer. Det handlar också om hur mödrar i förlängningen antar 

att barnen formas av olika miljöer och vad det får för konsekvenser. När jag 

använder kön som en analytisk ingång vill jag undersöka hur kvinnorna be-

skriver kopplingen mellan kön, samhälleliga normer och moderskapets prak-

tiker. Vilka genusnormer eller könade förväntningar formar kvinnornas po-

sitioneringar och moderskapets praktiker? Och tvärtom, vilka praktiker upp-

rätthåller, formar och förändrar innebörder av kön och könade identiteter?  

Religiösa identifikationer 

En syn på moderskap som ett intentionellt arbete har hjälpt mig att inta en 

lyssnande position i relation till hur kvinnorna beskriver religionens betydel-

ser för deras moderskap och identiteter. Som en utomstående forskare som 

inte delar kvinnornas religiösa världsbild är jag, som Jonas Otterbeck formu-

lerar det ”beroende av de troendes formuleringar av sin religion” för att för-

stå vad religionen betyder för dem (Otterbeck 2000:32).8 På ett övergripande 

plan betraktar jag islam som ett diskursivt fält där olika aktörer agerar och 

där kvinnorna som jag har intervjuat ingår. De som är en del av detta fält har 

i olika grad ambitionen att påverka andra i bestämda riktningar utifrån sina 

                                                      
8 Otterbeck påpekar också att den som beskriver inte kan ”förutsätta en ahistorisk eller kultu-

rellt obunden religion”. Även betraktaren befinner sig ”i en kulturell kontext vilket ytterligare 

problematiserar en beskrivning” (Otterbeck 2000:32). 
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tolkningar av islam (jfr Buitelaar 2006:260, jfr Otterbeck 2010:13). Inte bara 

teologiska auktoriteteter utan även mödrars omsorgsarbete drivs av intent-

ionen att forma sina barn i en viss riktning genom socialisering av bestämda 

normer och värden.  

 

För att kunna analysera modrande som ett görande och en process som inbe-

griper kvinnornas tolkningar av islam gör jag en distinktion mellan en teore-

tisk, normativ definition av islam, där islam som teologi ”definierar vad och 

hur en muslim är” och en social definition, det vill säga ”en definition av 

muslim som social identitet” (Otterbeck 2000:101). Att ha en social identitet 

som muslim innebär att man tillhör en muslimsk grupp och inte aktivt ”tar 

avstånd” från muslimsk tillhörighet (Otterbeck 2000:101). Den senare defi-

nitionen tillåter, till skillnad från den förra, en stor mångfald och variation i 

och med att den inte är normativ för hur muslimer ska vara utan öppnar för 

en analys av vad muslimer gör med islam.9 Otterbeck citerar W.C. Smith, en 

kristen teolog och islamforskare som i mitt tycke formulerat en enkel och 

användbar princip för hur religion kan studeras utifrån ett etnologiskt per-

spektiv: ”Islam är vad muslimer säger att islam är” och ”Koranen betyder 

vad muslimer anser att den betyder” (Smith 1980:488). En muslim behöver 

med andra ord ”inte uppfylla den normativa bilden för att tillhöra gruppen” 

(Otterbeck 2000:102). Gränserna mellan den normativa och den sociala de-

finitionen är dock inte alltid tydliga. Precis som Otterbeck påpekar förhåller 

sig muslimer till både den normativa och den sociala definitionen då ”före-

ställningar om hur man är”, är influerad av ”religiösa ideal” för ”hur man 

bör vara” (Otterbeck 2000:102). Muslimers självbild påverkas av den nor-

mativa definitionen eftersom den anger riktlinjer för hur muslimer bör agera. 

Den normativa definitionen kan därmed förstås som något muslimer aktivt 

förhåller sig till. 

 

Avsikten med min studie är emellertid inte att jämföra kvinnornas kunskaper 

om islam med etablerade teologiska definitioner utan jag betraktar kvinnorna 

som aktörer som jämte teologer har makt att påverka hur de vill förmedla 

islam i sitt omsorgsarbete. Min utgångspunkt är i linje med vad Otterbeck 

skriver. Jag vill visa att de individer som ingår i denna studie: 

 

/---/ de facto äger – sin religiositet och att vi inte kan lämna över rätten att de-
finiera hur deras religiositet ser ut eller ska se ut till andra, till exempel reli-
giösa experter, om vi tar studier av makt, diskurs och institutionalisering på 
allvar /---/. Det innebär följaktligen att det från detta perspektiv inte går att se 
en övergripande, ordnande, enhetlig islam. Istället har vi ett diskursivt fält 

                                                      
9 Samtidigt ska man komma ihåg att islam som teologi kan se ut på olika sätt inom olika 

teologiska traditioner. Inte heller teologiska definitioner kan alltså betraktas som slutgiltiga 

eller som representerande en enhetlig islam. 
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som kan kallas islam som en mängd aktörer agerar på, varav några har ambit-
ionen att formulera islam och påverka andra. Formuleringen av islam blir fö-
remål för maktspel i tid och rum som aldrig kommer att avslutas, nå sin full-
ändning eller sanning med mindre än att religionen försvinner eller att Gud 
framträder och avslutar all diskussion (Otterbeck 2010:11ff). 

 

Jag betraktar den religiösa kunskap som kvinnorna förmedlar som bunden 

till och formad av de sociala och kulturella kontexter de identifierar sig med. 

Denna utgångspunkt öppnar min analys för att religionen kan tolkas och 

brukas på olika sätt. Det innebär att kultur är ett begrepp som överordnas 

religion i min analys. Eller snarare att tolkningar av religion alltid filtreras 

och formas genom kulturella processer (jfr Geertz 1966). Dessutom, ef-

tersom varken kulturer eller religioner är enhetliga och gränserna för vad 

som ska tillhöra den ena eller andra kategorin alltid kan utmanas, kan ingen 

skarp gräns dras mellan dem (jfr Kandioyti 1996, Otterbeck 2000:26ff, 

Svensson 1996). I den här studien belyser jag alltså främst den sociala defi-

nitionen av muslimsk identitet, det vill säga jag analyserar hur kvinnorna 

beskriver och gestaltar sig själva som muslimer och som (muslimska) möd-

rar. Samtidigt visar jag hur de förhåller sig till en normativ definition av 

’muslim’ när de talar om riktlinjer för hur (goda) muslimer bör vara och 

uppträda. 

Identifikation och plats 

I spåren av migration har transnationella relationer, när individer lever i och 

mellan två eller flera länder, blivit allt vanligare bland svenska medborgare. 

Nationsöverskridande relationer och flöden utgör därför centrala villkor och 

förutsättningar i samtiden för hur lokala identiteter formas och förändras 

(Basch, Glick Schiller & Szanton Blanc 1994, Brah 2002, Salih 2003). Den 

här studiens huvudsakliga fokus gäller en svensk geografisk kontext men 

belyser också hur flertalet av kvinnorna upprätthåller betydelsefulla relation-

er till länder och gemenskaper utanför Sveriges nationsgränser.  

 

När det transnationella perspektivet på migration introducerades någon gång 

på 1980-talet innebar det något nytt. Den tidigare forskningen var framför 

allt präglad av en nationell förståelse av migration. Nationell förankring och 

bofasthet betraktades som det normala och utgjorde en självklar och oreflek-

terad utgångspunkt medan förflyttningar över nationsgränser sågs som till-

fälliga och problematiska. Ett nationellt fokus innebar också att man främst 

intresserade sig för invandringen i sig liksom för invandringens konsekven-

ser i mottagarlandet (Gustafson 2007:17). Ett transnationellt perspektiv på 

migration har istället riktat sitt fokus mot migranters erfarenheter och per-

spektiv och mot deras nationsöverskridande relationer och identifikationer. 
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Denna förskjutning av kunskapsmålet förde med sig ett ökat intresse för 

migrantens aktörskap. Till exempel har man velat visa hur individens rörlig-

het över nationella gränser blir meningsskapande och betydelsebärande för 

hur identiteter formas. Generellt skildras också transnationella migranter 

som mer aktiva jämfört med i den tidigare migrationsforskningen. Den äldre 

forskningen tenderade också att tänka på migrationsflöden som en rörelse 

som sker mellan två distinkta lokala sammanhang i form av ett ’här’ och ett 

’där’. Den transnationella forskningen har uppmärksammat att en sådan 

uppdelning kan vara reducerande i synen på migranters identitetsprocesser. 

Den som stannar kvar på en plats är inte nödvändigtvis fixerad i tid och rum 

och den som förflyttar sig frikopplas inte alltid från det geografiska och kul-

turella sammanhang som lämnas (Ahmed m fl 2003, jfr Farahani 2007, Salih 

2003). Gränsen mellan ’här’ och ’där’ är snarare otydlig och flytande och 

individer skapar sina identiteter i relation till både verkliga och imaginära 

gemenskaper och platser (Anderson 1993, Clifford 1997, Salih 2003). Dessa 

insikter har också inneburit att transnationella perspektiv på migration inte 

bara begränsas till människor som själva migrerar eller reser mellan länder. 

Alla kvinnor som deltar i den här studien har inte själva migrerat men är 

ändå delaktiga i transnationella processer och de lever liv som i varierande 

grad har transnationella inslag.10 En viktig aspekt i sammanhanget är att mi-

granters livsprojekt ofta formas i relation till ”transnationella möjlighetshori-

sonter” (Lundqvist 2007:186). Jag använder detta begrepp för att förstå de 

intervjuade kvinnornas berättelser om tillhörighet, hemkänsla och exklude-

ring och hur transnationella band och relationer ger erfarenheter som påver-

kar deras syn på moderskapets möjligheter och begränsningar på olika plat-

ser, inom och utanför Sveriges gränser.  

 

Frågor som rör konstruktionen av identitet i relation till hem, nation och 

hemland måste emellertid även belysas i relation till koloniala diskurser som 

fortfarande påverkar människors rörelser och förflyttningar över gränser. När 

jag har analyserat kvinnornas transnationella identifikationer har jag därför 

även använt mig av postkoloniala perspektiv på relationen mellan plats och 

identitet. Vem har möjlighet att förflytta sig? Vem blir tvingad att lämna? 

Vem som har möjligheten att avstå? Vem kan ’smälta in’ och känna sig 

hemma (Ahmed et al. 2003, jfr Alinia 2008)? Under vilka omständigheter 

sker människors förflyttningar (Brah 2002)? Svaren på sådana förhållanden 

formar olika subjekts erfarenheter av hem och tillhörighet i relation till olika 

platser. Att tänka på platser som sociala rum och som mer präglade av vissa 

kroppar och positioner än av andra har varit en viktig analytisk ingång för att 

                                                      
10 Utifrån ett transnationellt perspektiv bör frågor som handlar om identitet och tillhörighet 

förstås i relation till ”de transnationella sammanhang som migranter ofta ingår i”. Perspektivet 

vill generellt undvika att begränsa analysen av migration till en nationell kontext eller till 

frågor om integration i denna (Gustafson 2007:32). 
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förstå de villkor som de intervjuade kvinnorna beskriver (Ahmed 2004). 

Platser där människor lever och interagerar är inte neutrala utan formade av 

olika maktordningar som ger vissa subjekt mer handlingsutrymme än andra. 

I den vardagliga sociala interaktionen reproduceras dessa maktordningar 

eftersom individer kopplas samman med bestämda platser och identitetspo-

sitioner baserade på föreställningar om var dessa individer hör hemma (Ah-

med 2004). Denna sammankoppling mellan plats och identitet är en effekt av 

föreställda gränser och gemenskaper mellan de individer som inkluderas i ett 

’vi’ och de som på grund av vissa attribut eller kännetecken inordnas i kate-

gorin ’de andra’ (Ahmed 2004, Anderson 1993, jfr Molina 2011:24 ). Sorte-

ringen av människor och kroppar sker med hjälp av kulturella kategorier som 

religion, kön, klass, sexualitet, etnicitet, vithet, ålder och funktionalitet där 

föreställningar om normalitet fungerar som sorterande raster i det sociala 

landskapet (Ahmed 2006, de los Reyes & Mulinari 2005, Hübinette & Lund-

ström 2011). Denna sortering inte bara ordnar utan värderar och hierarkiserar 

individer och grupper. Människor som anses vara annorlunda eller avvi-

kande i förhållande till normativa diskurser får svårare att ’smälta in’ och 

dessa individer har inte heller samma möjligheter att vara med och forma det 

sociala rummet. De kan också råka ut för sociala sanktioner beroende på hur 

de anses avvika (Ahmed 2006, jfr Gunaratnam 2013, Göransson 2012, 

Lundström 2007).  

 

En förståelse av platser som sociala rum formade av kulturella kategorier 

som ras, etnicitet, kön, klass, sexualitet och religion, och hur olika positioner 

organiserar och separerar individer socialt och rumsligt, aktualiserar frågor 

som rör hemkänsla, tillhörighet och kulturellt medborgarskap. Sara Ahmed 

formulerar detta förhållande som att ”the world extends the form of some 

bodies more than others, and such bodies in turn feel at home in this world” 

(Ahmed 2006:129). En förutsättning för att kunna känna tillhörighet är där-

med att individen upplever sig vara på ’rätt’ ställe; ”in place” och ”at home” 

(Kern 2005). När det gäller kulturellt medborgarskap i Europa menar Ahmed 

att nationen som en föreställd gemenskap befolkas av vita kroppar som be-

stämmer icke-vita kroppars positioner som mindre normativa i relation till 

nationsskapandet (Ahmed 2006:138f, jfr Anderson 1993). De kroppar som 

anses höra till nationen beskriver hon som omarkerade kroppar medan de 

icke-vita, icke-heterosexuella blir markerade kroppar (Ahmed 2006, jfr 

Shuman 1993). Min analytiska ingång till platser som sociala rum är att reli-

giösa markörer som sjal kan fungera markerande på samma sätt som ras, när 

kvinnor med sjal, genom gestaltning av muslimsk identitet, löper risk att bli 

markerade i relation till nationen (Ahmed 2004, 2006, Cooke 2008, Joshi 

2006, Scott 2007).11 Genom att belysa den transnationella aspekten av kvin-

                                                      
11 Jag använder ett rasbegrepp som är grundat i en konstruktivistisk förståelse av ras. Denna 

definition skiljer sig från en äldre essentialistisk och rasistisk definition av ras som en biolo-
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nornas liv och hur de identifierar sig i relation till flera samtidiga kontexter 

och platser, minskar risken att jag som forskare ’låser fast’ kvinnorna i en 

passiv och underordnad position.  

Makt och motstånd 

Jag skrev tidigare att detta är en aktörsinriktad studie. Vad menar jag då med 

aktörskap och agens i relation till frågor som handlar om makt och mot-

stånd? Vad räknas som motstånd? Dessa frågor är centrala inom både genus-

kritiska och postkoloniala studier och förtjänar en utförligare diskussion 

givet avhandlingens fokus. I många kontexter som domineras av icke-

muslimer kategoriseras och beskrivs muslimer i kulturreduktionistiska ter-

mer och muslimska kvinnor betraktas som offer för religiöst och patriarkalt 

förtryck. Även moderskap i sig har, som jag redan nämnt, ofta kritiserats 

som en förtryckande institution som begränsar mödrars frihet och handlings-

utrymme. Utifrån ett etnologiskt perspektiv på kvinnornas dialogiska identi-

fikationsprocesser blir det relevant att undersöka kvinnornas strategier och 

förhållningssätt i relation till diskurser och strukturer som begränsar, men 

också vad som beskrivs som begränsande. En fråga som en aktörsinriktad 

analys av makt och motstånd vill belysa handlar om hur individer som posit-

ioneras som underordnade besvarar och förhåller sig till det.  

 

Begreppet motstånd förekommer mer frekvent i dagens forskning än tidi-

gare. Begreppet används också i olika betydelser och för olika syften och 

enligt Jocelyn Hollander och Rachel Einwohner (2004) råder en viss be-

greppsförvirring.
12

 Den handling som jag i den här studien tolkar som mot-

                                                                                                                             
gisk och naturlig kvalitet hos människor. Att begreppet ras åter har aktualiserats som ett ana-

lytiskt begrepp beror på att varken kultur eller etnicitet (två begrepp som fick ersätta ras-

begreppet i tolkningen av skillnader) kan förklara det skillnadsskapande som är baserad på 

rasistiska tolkningar av fysiska attribut som mörk hudfärg, mörkt hår, mörka ögon, det vill 

säga fysiska attribut som anses avvika från en normativ vithet (de los Reyes & Molina 2003, 

Molina 2011). 
12 Syftet med Hollander och Einwohners artikel är att reda ut och klargöra hur begreppsan-

vändningen ser ut, vilka definitioner av motstånd som finns, i vilka diskussioner det råder 

konsensus och när man är oeniga. De identifierar sju olika former av motstånd. Alla former 

definieras av att de på olika sätt kombinerar relationen mellan aktörens intention och motta-

garens respektive observatörens erkännande/bekräftelse av handlingen som motstånd. Arti-

keln visar att man i stort sett är överens om att motstånd alltid inkluderar någon form av hand-

ling (a sense of action) som innebär någon form av invändning, opposition eller protest (a 

sense of opposition) i förhållande till en ordning som på något sätt utmanas, störs eller un-

dermineras. Man är mindre överens när det gäller betydelsen av en intention bakom den sub-

versiva handlingen, och om en motståndshandling måste föregås av en intention eller inte. 

Man har även olika uppfattningar om huruvida en motståndshandling kräver andras erkän-



 27 

stånd kan vara både verbala och icke verbala handlingar så länge det är en 

aktivitet som utmanar, rubbar, tar avstånd ifrån eller alternativt försöker för-

ändra en given maktordning. Det är en definition som även rymmer vardag-

liga och triviala handlingar som inte är lika synliga eller uppenbara för om-

världen som politiska aktioner och demonstrationer. Motstånd kan även ta 

sig subtila uttryck eftersom människor agerar utifrån sin situerade position 

och vilka möjligheter den erbjuder. Det vill säga beroende på sammanhang 

och situation varierar möjligheten att artikulera motstånd, till exempel of-

fentligt. Ibland kan en viss handling eller identitet behöva döljas för omgiv-

ningen om ett publikt motstånd skulle kunna skada personen i fråga. Mot-

stånd kan i sådana situationer uttryckas privat eller i hemlighet (Hollander & 

Einwohner 2004:540). Om en handling identifieras som motstånd eller inte 

beror också på hur maktrelationen mellan informanten och forskaren ser ut 

och om man delar samma förförståelse av ett visst fenomen. Samma typ av 

handling kan till exempel betyda olika saker i olika kontexter, som bruket av 

den muslimska sjalen. En forskare som är ‘outsider’ i relation till sitt forsk-

ningsområde kan missa att uppmärksamma en viss handling som ett uttryck 

för motstånd trots att det är så handlingen bör betraktas. Som en effekt av sin 

outsiderposition och sin begränsade kännedom om den specifika kulturella 

kontexten kan forskaren därmed missa intentionen bakom handlingen och 

vad den betyder i det specifika sammanhanget (Hollander & Einwohner 

2004:543f).  

 

Att som Hollander och Einwohner undersöka hur motstånd tolkas och an-

vänds ger en ökad medvetenhet om vilka former av motstånd som uppträder 

i olika kontexter och vilka förhållanden som (o)möjliggör olika motstånds-

handlingar. Motstånd är relationellt och socialt konstruerat och formas av 

interaktioner mellan aktören, mottagaren och tredje part inom ramen för 

olika sociala och kulturella kontexter. Att förstå hur interaktionen ser ut mel-

lan dessa tre och hur de är delaktiga i konstruktionen av olika slags motstånd 

är alltså avgörande för att få syn på och förstå motståndets form och gestalt-

ning. En handling kan både vara motstånd och befästa samma maktstrukturer 

som handlingen vill förändra. Denna dualism framträder särskilt i vardagen i 

situationer där syftet med motståndshandlingen passerar mottagaren obe-

märkt. Detta brukar refereras till som ambivalens.
13

 Här bör en analys av 

makt och motstånd även beakta vad individer kan vinna respektive förlora i 

socialt och kulturellt kapital genom en viss handling. Aktörer kan också ut-

                                                                                                                             
nande av handlingen som just ett uttryck för motstånd eller inte. För en utförligare diskussion 

hänvisar jag till den utmärkta artikeln (Hollander & Einwohner 2004). 
13 Denna komplexa relation omskrivs även som ”accomodation” (se t ex Weitz 2001), ”com-

plicity” (se Ortner 1995), ”conformity” (St Martin & Gavey 1996) och  ”assimilation” (Faith 

1994). Vad samtliga författare framhåller i sina texter är att en enskild handling både kan 

betyda motstånd och anpassning i relation till olika maktaspekter/maktrelationer (se Hollander 

& Einwohner 2004).  
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mana sin position inom en viss struktur utan att göra motstånd mot en mer 

övergripande ordning ((Hollander & Einwohner 2004:550). Motståndets 

former kan också variera situationellt eftersom en individ kan välja att göra 

motstånd i vissa situationer men undvika att göra det i andra. En nyanserad 

analys av maktförhållanden måste, som jag ser det, uppmärksamma det 

komplexa samspelet i motståndet och hur motstånd alltid formas i spänning-

en mellan motstånd och anpassning. Det är särskilt viktigt när det gäller stu-

dier av strukturer som underordnar kvinnor, detta för att undvika att repro-

ducera en bild av kvinnor som passiva objekt för monolitiska förtryckssy-

stem. Med ett nyanserat maktbegrepp är det möjligt att belysa de subtila och 

varierade former som motstånd kan ta sig och hur individen hanterar begrän-

sande normer och underminerar asymmetriska maktrelationer. Min uppfatt-

ning är att motstånd och förtryck aldrig är monolitiskt (Mohanty 2003). 

Ändå finns det en tendens i dominerande diskurser att dela upp en befolk-

ning i underordnade och överordnade, maktlösa och dominerande. En sådan 

syn på maktrelationer bortser från ett interaktionistiskt perspektiv på makt 

som en effekt av görande och som en multidimensionell konstruktion av 

flera olika maktordningar (jfr Molina 2011).  

Situerad kunskap  

En utgångspunkt för avhandlingen är att kunskap alltid är situerad och jag 

har analyserat och bearbetat mitt material med vetskapen att min forskarnär-

varo och min position i det svenska samhället är relevant för hur kvinnorna 

presenterar och framställer sig själva i relation till mig. Hur relationen mel-

lan mig och informanten formas under intervjun är med andra ord relevant 

för den kunskap som produceras (Alcoff 1991, Bhavnani 1995, Haraway 

1988, Mulinari 2005). För etnologens del handlar det om att ”maximera” en 

”medvetenhet om de politiska implikationerna” av den forskning som bed-

rivs och att försöka ”agera utifrån denna medvetenhet” som Barbro Blehr 

formuerar det (Blehr 2001:10). Linda Alcoff lyfter särskilt fram den proble-

matiska relationen mellan en forskare som befinner sig i en mer privilegierad 

position än de individer hon eller han forskar om och hon slår fast att: 

”where one speaks from affects the meaning and truth of what one says (Al-

coff 1991:6, Mohanty 2003, Spivak 2002). En viktig etisk aspekt som rör 

denna studie kommer just ur den ojämlika maktrelation som villkorar kun-

skapsproduktionen om muslimer i Europa och Väst. Det handlar bland annat 

om vem som ges förutsättningar att forska om och bli expert på vem. Min 

studie är således inskriven i en historisk maktrelation i och med att den ingår 

i en lång rad av studier där vita européer bedriver forskning och producerar 

kunskap om den som utifrån koloniala maktstrukturer har positionerats som 

den Andre. Att producera situerad kunskap innebär att beakta effekten av 

detta maktförhållande.  
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I analysen av kvinnornas utsagor har jag strävat efter ett reflexivt förhåll-

ningssätt i relation till min forskarroll och mina olika positioner i det svenska 

samhället och hur min ’lokalisering’ har format interaktionen mellan mig 

och kvinnorna.  

 

Ibland framkallade jag vad Oscar Pripp benämner en tredje närvaro (Pripp 

1999, 2001). Det innebär att den intervjuade förhåller sig till hegemoniska 

diskurser och maktförhållanden genom att svara på frågor som inte explicit 

uttalas av forskaren men som framkallas av dennes närvaro och det forskaren 

i stunden representerar för den som intervjuas (jfr Buitelaar 2006). Det är en 

situation infiltrerad av ojämlika maktrelationer som aktiverar motberättelser 

från den som intervjuas. Onekligen betraktades jag som en representant för 

det svenska majoritetssamhället och jag uppfattade vid flera tillfällen att 

kvinnorna använde intervjusituationen som en möjlighet att beskriva och 

kritisera förhållanden i samhället som de ville förändra och som de kanske 

antog att jag var en del av. I den tillskrivna positionen de gav mig såg kvin-

norna möjligen en makt att påverka som de själva av olika orsaker inte hade 

tillgång till. Bakom deras önskan att informera mig kan ha funnits – jämte en 

önskan att korrigera fördomsfulla och förminskande föreställningar om mus-

limer – även ett hopp om att jag skulle synliggöra för dem viktiga frågor på 

ett sätt som gynnade dem. En anledning till att kvinnorna medverkade i stu-

dien är troligen den möjlighet de såg att omförhandla en på förhand definie-

rad och stereotyp bild av muslimer som de kände sig begränsade av. Inter-

vjuerna gav kvinnorna en potentiell möjlighet att underminera och omför-

handla bilden av den muslimska kvinnan och uppfattningen om islam som en 

förtryckande religion (jfr Karlsson Minganti 2007:12, jfr Mulinari 2005).  

 

Samtidigt kan det finnas alternativa förklaringar till att informanten ger ett 

visst svar. En forskare kan aldrig veta genom vilka glasögon han/hon blir 

betraktad av dem som intervjuas. Att tolka kvinnornas utsagor enbart som 

effekter av min forskarnärvaro vore att tillskriva mig själv en alltför säker 

och överordnad subjektsposition. Det är inte bara forskaren som positionerar 

informanterna utan informanterna är också upptagna av att positionera fors-

karen (jfr Farahani 2010, Mulinari 2005). Maktrelationen mellan forskare 

och informant kan skifta avsevärt beroende på situation och sammanhang 

och vilka villkor knutna till kön, klass och sexualitet som formar interaktion-

en. Det blev tydligt för mig när jag blev inbjuden att besöka en av informan-

terna under deras semestervistelse i Marocko. Det blev tydligt att kvinnan 

som jag kallar Fatima förhöll sig till mig som en frånskild kvinna i behov av 

extra omsorg. Jag hade nyligen gått igenom en skilsmässa och mot bakgrund 

av att vi hade etablerat en vänskaplig kontakt intog Fatima en omhänderta-

gande position gentemot mig. Eftersom Fatima själv har drivit och engagerat 

sig i verksamheter som syftar till att stödja och stärka kvinnors positioner i 

samhället agerade hon troligen också utifrån en yrkesmässig kompetens. 
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Snarare än att bara bli positionerad som forskare, sågs jag som drabbad av en 

dålig och splittrande familjekultur. I kontrast till min underordnade position 

som frånskild kvinna kunde Fatima och hennes familj utgöra en positiv mot-

bild och gestalta en omslutande, varm och trygg familjemiljö där man håller 

ihop och där mannen tar sitt ansvar.  

 

Hur ett ’vi’ skapas eller sönderfaller i en intervjusituation varierar också 

beroende på forskarens och informanternas varierade positioner och i relat-

ion till vilka erfarenheter som är delade respektive inte delade. Våra samtal 

har inte enbart präglats av min outsiderposition i relation till kvinnorna. Vi 

delar också vissa erfarenheter som kvinnor och som mödrar. Genom dessa 

erfarenheter skapades identifikation och en vi-gemenskap där vi kunde ut-

byta, jämföra och diskutera liknande erfarenheter (jfr Farahani 2010, Muli-

nari 2005). I slutändan är det dock jag som forskare som bearbetar materi-

alet, som väljer ut citat och som bestämmer den färdiga textens innehåll och 

utformning. När jag tolkar intervjumaterialet och skriver om kvinnorna så 

deltar jag i konstruktionen av deras subjektspositioner. Mitt tolkningsföre-

träde kan bli särskilt tvivelaktigt om min text onyanserat bekräftar och för-

stärker en befintlig stereotyp bild av muslimska kvinnor (Alcoff 1991, 

Bhavnani 1995, Polite 1998, Ristilammi 1994). En kritik som förts fram på 

det postkoloniala fältet är att ett fokus på skillnader, baserade på erfarenhet-

er, befäster en dikotomi mellan ’vi’ och ’dem’. Det ’vi’ som reproduceras 

utgör en vit norm i relation till ’den Andre’ som konstrueras som ett problem 

(Maynard 1995:17ff). Det räcker alltså inte att beskriva skillnader mellan 

kvinnors erfarenheter av moderskap om syftet är att avtäcka och dekonstru-

era maktaspekter i sociala relationer. Situerad kunskapsproduktion bör inne-

hålla reflektioner över hur skillnad skapas som en effekt av övergripande 

globala maktstrukturer (Haraway 1988). En analys som vill belysa maktre-

lationer måste därför skilja på ’vardagens levda erfarenhet’ och ’erfarenhet 

som en social relation’ (Brah 1992, 1995, jfr Scott 1991). Det första begrep-

pet refererar till en persons biografi och vad som skildras som personliga 

erfarenheter, det andra till kollektiva berättelser och hur avgränsade grupper 

positioneras i sociala och strukturella termer (jfr Maynard 1995:15). Ingen 

av dessa nivåer kan helt reduceras till den andra. 

 

Med hjälp av postkolonial feministisk kritik diskuterar Linda Berg vilka 

möjligheter som finns att representera andra, särskilt hur representationen av 

”de som inte har tillgång till offentligt talutrymme” ska gå till och hon sätter 

fingret på en viktig fråga när hon skriver: ”Hur kan skillnad representeras 

utan att endast reduceras till densamma” (Berg 2007:44,48)? Men problemet 

behöver inte, som jag ser det, vara skillnaden i sig, utan snarare den bety-

delse och förklaringsgrund vi tillskriver skillnaden och den kontext som vi 

skriver in skillnaden i. Därför har jag strävat efter att kontextualisera kvin-

nornas erfarenhetsberättelser för att visa vilka strukturella villkor som gör 
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olika gestaltningar av religiös/kulturell skillnad möjliga (jfr Anthias 2002, 

Brah 1995). Jag har strävat efter att belysa både det generella och det speci-

fika. För att undvika felaktig representation har jag också strävat efter en 

dialog med de intervjuade kvinnorna – försökt att tala till och med dem sna-

rare än för dem (jfr Alcoff 1991:23).  

Forskningssammanhang 

Studien hör hemma i flera forskningssammanhang: Moderskapsforskning, 

forskning om migration och forskning om muslimer. I första hand har jag 

inspirerats av studier som undersöker mödrars och muslimers identifikat-

ionsprocesser och hur identiteter formas och förändras av sociala, kulturella 

och historiska villkor. Det finns en lång tradition inom etnologin att belysa 

människors identiteter och erfarenheter utifrån ett vardagsnära perspektiv. 

Etnologiska undersökningar lyfter ofta fram den enskilda individens själv-

förståelse i relation till samhälleliga förändringar och visar ett uttalat intresse 

för individens aktörskap och sätt att skapa mening i en komplex och förän-

derlig värld. Den här studien placerar sig bland annat i ett sådant etnologiskt 

forskningsfält.  

 

Ett annat fält som studien placerar sig i är moderskapsforskning och särskilt 

när det gäller den svenska moderskapsforskningen utgör min studie ett bi-

drag med sitt fokus på muslimska kvinnors erfarenheter. Här har jag inspire-

rats av studier som utforskar relationen mellan moderskap och kvinnors sub-

jektivitet och hur moderskap påverkar kvinnors identifikationer i mötet med 

omvärldens könade förväntningar. Det finns ett fåtal etnologiska studier som 

undersökt moderskap och barnafödande. Här vill jag nämna Helene 

Brembecks (1998) forskning om unga mödrars identitetsprocesser i 90-talets 

Sverige och Susanne Nylund Skogs (2002) narrativa analyser av kvinnors 

förlossningsberättelser. Brembecks studie visar hur moderskap framställs 

som en möjlig position bland andra positioner, något som också blir synligt i 

mitt material. Om Nylund-Skog fokuserade förlossningsberättelser så har jag 

intresserat mig mer för moderskap som institution och hur kvinnorna förhål-

ler sig till denna institution. Min analys av moderskap fokuserar alltså i 

högre grad det som sker efter förlossningen i det omsorgsarbete som då tar 

vid. Även om jag själv inte gör en narrativ analys så har Nylund Skogs tolk-

ningar av vad tystnader kan berätta, haft betydelse för mina analyser av vilka 

villkor som möjliggjort respektive ’förhindrat’ berättelser att komma till 

uttryck. Även Charlotte Hagströms etnologiska studie om faderskap (1999) 

bör nämnas. Även om vi har olika empiriska fokus har Hagströms studie 

varit en intressant jämförelse genom att belysa genusmönster i en icke mus-

limsk kontext. Ylva Elwin-Novaks (1999) avhandling i psykologi, som uti-

från ett genuskritiskt perspektiv belyser och diskuterar två centrala moder-
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skapsdiskurser i en svensk kontext, har varit användbara för mina analyser 

av hur kvinnorna hanterar olika förväntningar i relationen mellan moderskap 

och yrkesliv. Jag har även inspirerats av internationell forskning som belyser 

moderskap och modrande i relation till muslimsk identitet, migration och 

rasifiering. Jag återkommer i de olika kapitlen till min presentation av denna 

forskning. 

 

Den här avhandlingen placerar sig också i ett forskningsfält som forskar om 

muslimer i Sverige. Här har jag inspirerats och tagit del av både etnologiska 

undersökningar och studier inom andra ämnen. Två etnologiska studier som 

empiriskt och teoretiskt befinner sig förhållandevis nära min egen undersök-

ning är Pia Karlsson Mingantis och Fataneh Farahanis respektive avhand-

lingar, som båda analyserar muslimska kvinnors identitetsprocesser i spåren 

av migration och kolonialism.  Karlsson Mingantis (2007) studie av hur unga 

troende muslimska kvinnor förhandlar genus i relation till religiös identitet 

har fungerat som en perspektiverande studie, i relation till min egen under-

sökning, av kvinnor som befinner sig i ett annat livsskede. Till skillnad från 

de kvinnor som ingår i Karlsson Mingantis studie är de kvinnor jag har in-

tervjuat inte organiserade i muslimska föreningar. Karlsson Mingantis analys 

av kvinnors aktörskap och hur religion kan fungera som en överordnad iden-

tifikationspunkt är en relevant insikt för hur jag närmat mig mitt eget materi-

al. Fataneh Farahanis (2007) diskursinriktade studie av svensk-iranska kvin-

nors konstruktion av sexualitet i en svensk diasporakontext är precis som 

min egen, baserad på intervjuer med kvinnor. Farahanis intersektionella och 

historiskt förankrade analyser av hur olika maktordningar samverkar i for-

mandet av de intervjuade kvinnornas identiteter liksom hennes genomgående 

reflexiva förhållningssätt i analysen har varit värdefulla för mitt eget arbete. 

I detta etnologiska sammanhang bör även David Gunnarssons pågående 

avhandlingsarbete om guidade visningar av moskén på Södermalm i Stock-

holm nämnas (Gunnarsson 2006).  

 

Det finns även flera etnologiska studier som i likhet med min egen belyser 

konstruktionen av muslimsk identitet men delvis utifrån andra teoretiska 

perspektiv. Lena Gerholm har i flera artiklar utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv undersökt muslimska mäns identitetsförhandlingar rörande kropp, 

kön och sexualitet i en svensk sekulariserad kontext (2002, 2005, 2009) och 

Anna Månssons (2002) och Madeleine Sultans Sjöqvists (2006) undersök-

ningar analyserar svenska konvertiters konstruktioner av muslimsk identitet. 

Kristina Gustafssons (2004) avhandling som behandlar värdekonflikter i 

samband med starten av en muslimsk friskola har också bidragit med värde-

fulla insikter och jämförelser kring flera teman som även behandlas i min 

studie, som exempelvis hur relationen mellan muslimsk identitet och en se-

kulariserad svensk kontext är formad av vissa önskvärda normer. Flera relig-

ionshistoriska studier har möjliggjort jämförelser och inspirerat mina ana-
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lyser. Här vill jag nämna Jenny Berglunds (2009) avhandling om muslimska 

friskolor samt Jonas Otterbecks (2000, 2010) forskning om muslimska ung-

domars identitetsprocesser i Sverige idag. Mattias Gardells studie om isla-

mofobi (2010) har bidragit med kunskap om islamofobi i en svensk samtida 

kontext och hur den fungerar som en dominant kunskapsregim.  

 

Ett tredje fält som denna avhandling kan placeras i är migrationsforskning. 

Främst har jag intresserat mig för forskning som utifrån postkoloniala per-

spektiv analyserar hur föreställningar om svenskhet konstrueras och vid-

makthålls i relationer av över- och underordning genom att skapa den Andre 

som en negativ kontrastbild till det vita, svenska, västerländska. Jag har in-

spirerats av flera etnologiska studier som belyser identitetsprocesser i relat-

ion till migration alternativt visar hur positioner av underordning skapas och 

vidmakthålls men också utmanas och förändras. Oscar Pripps (2001) av-

handling om assyriska och syrianska företagare i Södertälje visar hur till-

skrivna identiteter och negativa, ’tunga’, diskurser om så kallade ’invand-

rare’ formar deras identiteter och självpresentationer. Inte minst Pripps be-

grepp den tredje närvarande har varit relevant för att förstå hur materialet 

formats av intervjusituationen och min egen position på fältet (Pripp 1999). 

Ann Runfors (2003, 2006) samt René León Rosales (2010) studier av hur 

’invandrarskap’ respektive ’invandrarpojkars maskulinitet’ formas och upp-

rätthålls i en mångkulturell skolkontext har med sina etnografiska skildringar 

förmedlat konkret kunskap om hur bestämda etnocentriska förförståelser och 

ideal kommer till uttryck i praktiken och begränsar möjligheterna att se och 

jämlikt möta människor med annan kulturell och religiös bakgrund än den 

som lärarna definierar som ’svensk’. I detta sammanhang vill jag även 

nämna sociologen Rickard Jonssons avhandling (2007) om hur maskulinitet 

skapas och upprätthålls i skolan. Även Per-Markku Ristilammis (1994) stu-

die av Rosengård belyser effekterna av tillskriven identitet och visar hur 

stigmatiserande och ensidigt negativa diskurser om miljonprogramsförorter 

påverkar och reducerar människors men också platsers identitet(er) och hur 

förståelsen av ’individen som bebor’ och ’platsen som bebos’ vävs samman 

och fungerar utestängande/instängande. Ristilammis studie har med andra 

ord konkretiserat förståelsen av plats som ett socialt rum (jfr Ahmed 2006). 

Helena Hörnfeldts (2009) avhandling om normalisering och utvecklingstän-

kande i svensk barnhälsovård visar hur barnhälsovårdens föreställningar om 

det ’normala’ barnet resulterar i att barn med invandrarbakgrund i högre grad 

faller ut som avvikande i utvecklingskontroller och att detta beror på att de 

mäts mot en vit, svensk medelklassnorm som utesluter andra barns erfaren-

heter och villkor. Hörnfeldts studie har också kunnat belysa en svensk kon-

text präglad av vissa bestämda utvecklingsdiskurser för hur synen på barn, 

barndom och föräldraskap har formats. 
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En annan studie som bidragit till mitt analytiska tänkande om hur konstrukt-

ionen av muslimsk femininitet kan förstås och problematiseras i relation till 

platser som sociala rum är sociologens Catrin Lundströms (2007) avhand-

ling. Fokus är hur några kvinnor med latinamerikanskt utseende och/eller 

ursprung positionerar sig i förhållande till svenskhet. Utifrån ett diasporaper-

spektiv dekonstruerar Lundström ”sammansatta kategoriseringar och fasta 

gränsdragningar” och visar hur de unga kvinnornas identifikationer kan för-

stås i relation till rasifierande diskurser om (icke-)svenskhet” (Lundström 

2007:74). Jag har även inspirerats av etnologiska studier som belyser identi-

tetsprocesser och skillnadsskapande utifrån normkritiska perspektiv. Här vill 

jag nämna Linda Bergs (2007) och Agnes Ers (2006) respektive undersök-

ningar om biståndsarbetare i Nicaragua samt Rumänien, Charlotte Hyltén-

Cavallius (2007) analys av svensk hemslöjd och Anna Lundstedts (2005) 

diskursinriktade studie om invandrarkvinnor och textilt hantverk. I detta 

sammanhang vill jag också ta upp några studier som utifrån postkoloniala 

perspektiv belyst relationen mellan Öst- och Västeuropa. Sofi Gerbers 

(2011) studie undersöker östtysk identitetsformering efter det att Tyskland 

återförenades och Karin Söderholm Lindelöfs studie (2006) fokuserar hur 

unga välutbildade kvinnor konstituerar sig som feminina subjekt i transition-

ens Polen. Lindelöfs studie belyser, precis som min egen, hur heterosexuell 

femininitet formas i relation till en specifik heterosexuell ordning.  

 

Under mitt avhandlingsarbete har jag även inspirerats av några avhandlingar 

som utifrån normkritiska perspektiv studerar produktionen av normalitet och 

avvikelse i relation till sexualitet. Fanny Ambjörnssons (2004), Ingeborg 

Svenssons (2007) och Michelle Göranssons (2012) queerteoretiska studier 

har visat hur individer som avviker från den heterosexuella normen i sam-

hället osynliggörs och stigmatiseras. Studierna visar hur heteronormer 

materialiserar sig i det offentliga rummet men också hur de skapar bestämda 

förutsättningar för människor att finnas och vara. Både Ambjörnsson, Gö-

ransson och Svenssons avhandlingar visar hur individens handlingsutrymme 

formas och begränsas av samhälleliga normer knutna till (hetero)sexualitet 

men också till kön och klass.  

En intervjubaserad studie 

Mitt huvudmaterial består av semistrukturerade djupintervjuer med åtta mus-

limska kvinnor som bor i Sverige. Övrigt material består av ett kortare fält-

arbete hos en informants familj i Marocko sommaren 2007. Jag har även 

använt tryckt material i form av två föräldrahandböcker som riktar sig till 

muslimska föräldrar samt ett begränsat internetmaterial. Men främst är detta 

en intervjubaserad studie. I detta metodavsnitt ska jag inledningsvis redogöra 

för studiens material och tillkomst samt berätta om mina metodologiska val 
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och empiriska avgränsningar. Jag diskuterar även materialets karaktär, om-

fång och räckvidd i förhållande till studiens kunskapsmål och går därefter 

vidare och beskriver mitt tillvägagångssätt vid bearbetning och tolkning. 

Syftet är att redogöra för forskningsprocessen i sig, att reflektera över olika 

kunskapsteoretiska aspekter samt att diskutera vilka faktorer som haft sär-

skild betydelse för den här studiens resultat och kunskapsproduktion. En 

studie innebär alltid avgränsningar som också får konsekvenser för den kun-

skap som produceras.  

 

Intervjuerna är huvudsakligen utförda mellan 2003 och 2008 och komplette-

rande intervjuer och samtal gjordes under 2010, 2011, 2013 och 2014. 

Materialet består av bandade transkriberade intervjuer och fältanteckningar 

från samtal med åtta kvinnor i åldrarna 21 till 45 år samt fältanteckningar 

från ett åtta dagar långt besök i Marocko.
14

 Flertalet av kvinnorna har inter-

vjuats mer än en gång och som mest fyra gånger och totalt består intervju-

materialet av sexton intervjuer och utöver det samtal. Utöver de mer for-

mella intervjuerna har jag haft återkommande men mer informella samtal 

med en av kvinnorna. De formella intervjuerna har oftast ägt rum i kvinnans 

bostad eller på hennes arbetsplats. Vid tre tillfällen har intervjuerna utförts 

på caféer och fem intervjuer har utförts på några av Stockholms kvinnocen-

ter vilka fungerar som en social mötesplats för kvinnor i närområdet. Under 

intervjuerna har jag haft en förberedd frågelista med teman som jag har 

’checkat av’ mot intervjuns slut. Några av de teman som antingen jag eller 

kvinnorna tog upp var modersroll och förväntningar på moderskap, äkten-

skap och familjesituation, vardagens organisering, muslimsk identitet i Sve-

rige, normer och värden, kön och sexualitet, arbete och försörjning, hem-

känsla och tillhörighet, diskriminering och islamofobi. Jag har emellertid 

inte följt en fastställd intervjuguide utan intervjuerna har haft en samtalslik 

karaktär och i största möjliga utsträckning har de utvecklats spontant utifrån 

formulerade teman och den intervjuades behov och intresse (jfr Fägerborg 

1999:58, Hartman 2004:281, Kvale 1997:117ff). Ofta har kvinnorna före-

kommit mig och introducerat sådana frågor och samtalsämnen som jag själv 

tänkt ta upp. Studien anknyter härmed till ett av målen för kvalitativ forsk-

ning vilket är att studera den mening kvinnorna själva knyter till sin situation 

och genom tolkningar av deras berättelser nå kunskap om ”deras subjektiva 

sätt att se på världen” (Hartman 2004:273, Kvale 1997:117ff).  

 

Urvalet består av kvinnor som själva definierar sig som muslimer och är inte 

baserat på graden av religiositet eller födelseland. Här har jag utgått från 

                                                      
14 De bandade intervjuerna har inledningsvis transkriberats ordagrant. De citat som finns med 

i avhandlingen har däremot redigerats för läsbarhetens skull. Redigeringen har framför allt 

bestått i att rensa bort ovidkommande upprepningar och att reducera mängden ord som ’lik-

som’ och ’typ’.  
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Seyla Benhabibs definition av ”frivillig självtillskrivning”, ett av de kriterier 

hon ställer upp som krav på ett demokratiskt medborgarskap (Benhabib 

2004:41). Att de kvinnor som valde att medverka också skulle känna ett visst 

intresse för studien och ämnet har jag sett som ett viktigt kriterium utifrån 

hur avhandlingens kunskapsmål är formulerat. Urvalet är således styrt av 

vilka kvinnor som kunde tänka sig att delta. Mitt enda egentliga krav var att 

kvinnorna själva definierar sig som muslimer och ansåg sig ha något att be-

rätta om moderskap. Avgränsningen innebär att jag kommit i kontakt med 

kvinnor som förhåller sig på olika sätt till muslimsk identitet såväl som till 

moderskap men merparten av de intervjuade kvinnorna identifierar sig som 

troende muslimer. Eftersom jag har riktat mitt sökarljus mot bruket av kate-

gorier, mot hur individer intar respektive värjer sig mot specifika identitets-

positioner, och haft förmånen att få lyssna till flera muslimska röster har 

variationer i tolkningar av islam och av muslimsk identitet kunnat synliggö-

ras (Anthias 2002, jfr Maynard 1995:9,14).
15 

Kvinnornas skiftande sociala, 

nationella, kulturella och religiösa bakgrunder och deras varierade erfaren-

heter, positioneringar och tolkningar har på så vis öppnat vägen för en möjlig 

dekonstruktion av de stereotyper som vidhäftar muslimsk identitet.  

 

Jag har fått kontakt med kvinnorna på olika vägar, både genom den så kal-

lade ’snöbollsmetoden’ och genom att själv söka upp kvinnor.
16

 Snöbollsme-

toden har kritiserats för att den skulle resultera i ett homogent och ensidigt 

material. Jag anser emellertid inte att materialet präglas av en sådan bias då 

kvinnorna som jag har intervjuat har varierande bakgrunder och intar olika 

positioner. Två av kvinnorna har tagit kontakt med mig på eget initiativ då 

studien har väckt intresse hos dem. Dessa träffar har också resulterat i långa 

samtal som inspelats på band. Den ena kvinnan har jag intervjuat vid fyra 

olika tillfällen med intervjuer spridda under cirka två års tid. Några av våra 

träffar ägde rum på olika caféer. Med den andra kvinnan genomförde jag en 

längre intervju på cirka två timmar på hennes arbetsplats. En av kvinnorna 

förmedlade kontakt med ytterligare en kvinna som jag intervjuade i hennes 

hem. Fyra kvinnor träffade jag och intervjuade i samband med sex besök 

som jag gjorde på två kvinnocenter belägna i Stockholms kommun.17 Dessa 

                                                      
15 Anthias framhåller vikten av att belysa både interkulturella och intrakulturella maktord-

ningar. Det innebär att en analys bör synliggöra skillnader som finns både inom en viss 

’grupp’ men också mellan olika ’grupper’. Det finns likheter och skillnader som skär tvärs 

över kulturella och religiösa gränser, klasspositioner och så vidare (2002). 
16 Snöbollsmetoden består i att nya kontakter uppstår slumpvis genom att personer som inter-

vjuas ger tips om andra möjliga informanter att kontakta. 
17 Dessa båda kvinnoverksamheter som jag besökte bedrevs med ekonomiskt statligt stöd och 

riktade sig huvudsakligen till invandrade kvinnor med målet att erbjuda både ökade möjlig-

heter till integration i det svenska samhället och till socialt umgänge och gemenskap med 

andra kvinnor med liknande erfarenheter. Verksamheten som bedrevs på daglig basis hade 

även inslag av återkommande aktiviteter som exempelvis syjunta, matlagning, cykelutflykter, 
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besök resulterade i två bandade intervjuer medan det övriga intervjumateri-

alet består av fältanteckningar. Jag fick även kontakt med muslimska kvin-

nor via en muslimsk websida där jag lade ut en kontaktannons. Flera kvinnor 

svarade och en bestämde sig för att delta i min studie. Vår korrespondens 

består av en brevväxling via e-post då hon under en period svarade på mina 

frågor och delgav mig sina reflektioner kring moderskap, familjeliv, mus-

limsk identitet och barnuppfostran. Kontakten med en kvinna förmedlades 

tack vare en gemensam bekant. Henne träffade jag två gånger. Första gången 

träffades vi för att bekanta oss och för att jag skulle presentera mig själv och 

min forskning. Vid det andra tillfället genomförde jag en cirka fyra timmar 

lång intervju med henne i hennes hem. En stor del av denna intervju finns 

inspelad på band. Bland informanterna finns det en kvinna som jag emeller-

tid har träffat fler gånger än övriga kvinnor och som fungerat som en nyckel-

informant under avhandlingsarbetet. Vi har under åren som gått haft många 

samtal och vi håller fortfarande kontakt. Inget av detta material finns emel-

lertid dokumenterat på band, enligt hennes önskan, utan i anteckningar som 

jag har gjort i nära anslutning till våra träffar. Det var henne jag blev inbju-

den att besöka i Marocko sommaren 2007.  

En kortare fältresa 

Det visade sig att flera av kvinnorna inte bara bor i Sverige utan även regel-

bundet vistas i Marocko som de betraktar som ännu ett hemland.18 Marocko 

framträder som en både reell och imaginär ’möjlighetshorisont’ för några av 

kvinnorna när de blickar framåt i tiden (jfr Lundqvist 2007:186ff). Jag blev 

inbjuden av Fatima att komma till Marocko och erbjöds i och med det möj-

ligheten att få en fördjupad kunskap om den transnationella aspekten i kvin-

nornas liv. Genom fältresan fick jag en klarare förståelse för Fatimas relation 

till sitt ursprungliga hemland och hur det kan gå till när kvinnor upprätthåller 

band till flera hemländer och hur erfarenheter av transnationella relationer 

och identifikationer kommer till uttryck i beskrivningar av moderskap, barn-

uppfostran och tillhörighet. Jag genomförde inte några regelrätta intervjuer 

med Fatima under min vistelse i Marocko utan interaktionen mellan oss hade 

en annan karaktär än de intervjuer jag gjort med henne i Sverige. Familjen 

öppnade sitt hem för mig under sin semester och jag möttes av stor gästfri-

het. Vi tillbringade dagarna tillsammans och samtidigt som vi ägnade oss åt 

                                                                                                                             
svensk och engelsk språkundervisning, dataundervisning, gymnastik. Man anordnade även 

föreläsningar kring bestämda teman med inbjudna gäster. Verksamheterna belägna i förorten, 

i västra respektive norra Stockholm, var ständigt nedläggningshotade. Åtminstone den ena 

verksamheten har nu upphört i brist på ekonomiskt stöd. 
18 Två kvinnor har kommit till Sverige som flyktingar och har inte haft samma möjligheter 

eller vilja att återvända till sina respektive hemländer Irak och Turkiet. Fyra av kvinnorna har 

någon slags familjeanknytning till Marocko och tre av dem reser regelbundet mellan länderna. 
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andra göromål som att laga mat eller äta samtalade vi om äktenskap, barn-

uppfostran, moderskap, mödravård, demokrati, skilsmässa, sexualitet, famil-

jeliv, karriär, patriarkalt förtryck, rasism, religion, tillhörighet och bristande 

hemkänsla. När tillfälle gavs skrev jag ned och reflekterade över dagens 

samtal och händelser. Fatima var införstådd med att jag skrev en avhandling 

och att jag förde anteckningar.  

Tolkning och bearbetning 

Möjligheterna att nå kunskap om hur tolkning och överföring av islam går 

till i praktiken är begränsade utifrån ett material som huvudsakligen är base-

rat på intervjuer och samtal. Eftersom fostran och socialisering av barn sker 

både medvetet övervägt och genom mer oreflekterade handlingar nås denna 

typ av kunskap bäst genom ett långvarigt fältarbete i kombination med inter-

vjuer. Den här studiens materialavgränsning ger därför främst kunskap om 

hur kvinnorna identifierar sig, presenterar sig och positionerar sig i olika 

frågor som rör moderskap och modersroll. I följande avsnitt ska jag redogöra 

för vilka metodologiska angreppssätt jag arbetat utifrån när jag tolkat det 

insamlade materialet. Att arbeta med intervjuer är en etablerad etnologisk 

metod som lämpar sig särskilt för att nå kunskap om en individs identifikat-

ioner och hur han eller hon förstår sig själv och sin omvärld. När människor 

berättar om sig själva så konstituerar de sig samtidigt som subjekt (jfr Ben-

habib 2004:35, Drakos 1997, Nylund Skog 2002). Jag har analyserat hur 

kvinnorna beskriver sina val och handlingar, vilka berättelser de känner igen 

sig i och vilka de tar avstånd ifrån eller vill förändra (jfr Benhabib 2004:37). 

Detta innebär att kvinnorna inte bara berättar om sig själva, utan de förhåller 

sig också aktivt till det de berättar om. Berättelser är med Benhabibs termi-

nologi alltid omstridda redogörelser. När en individ beskriver något specifikt 

identifierar hon också detta specifika som en viss typ av handling genom hur 

hon värderar den i sin utsaga. Den kulturella innebörden i individens posit-

ionering konstitueras med andra ord genom att individen också värderar 

händelsen via ett slags ”berättelser av andra ordningen”. Dessa ’andra berät-

telser’ utgör en slags normativ ram till det som skildras genom att anvisa hur 

utsagan bör förstås (Benhabib 2004:26). Genom att tolka kvinnornas berät-

tande utifrån denna analytiska ingång kan relationen mellan subjektiva berät-

telser om moderskap och samhälleliga normer studeras. 

 

Jag har emellertid inte gjort en narrativ analys eller någon etnopoetisk tran-

skribering (jfr Drakos 1997, Nylund Skog 2002). Primärt har jag betraktat 

kvinnornas språkliga utsagor som text (jfr Johansson 2010). Det är alltså inte 

kvinnorna som är analysobjektet utan de utsagor som intervjuerna består av. 

Här har jag inspirerats av moderskapsforskaren Maria Janssons analysmetod: 
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En /---/ åtskillnad mellan text och subjekt dragen till sin spets är objektifie-
rande i sig om omsorgen om de talande människorna bakom texten försvinner. 
Det handlar om att skilja enskilda personer från texten utan att beröva dem 
subjektsstatus. /---/ Genom att spela in intervjun på band, transkribera den, 
göra den till ’papper’ ökar upplevelsen av avstånd mellan de talande subjekten 
och texten. Texten blir ett fruset ögonblick, berättelser om händelser och erfa-
renheter stannar medan den som talat fortsätter att leva, utveckla, förändra, 
tolka och tolka om de refererade händelserna och erfarenheterna. På så sätt är 
det skillnad mellan text och den erfarenhet/det minne som den intervjuade bär 
på (Jansson 2001:53f). 

 

En viktig insikt är att berättelsen är frusen i intervjuögonblicket men att den 

som berättat fortsätter att leva och utvecklas (jfr Briggs 1986:99). Berättel-

sens produktion av mening är situerad och andra betydelser kan tillkomma 

alternativt ersätta tidigare tolkningar om händelsen kommer på tal vid ett 

annat tillfälle. Jansson åskådliggör även att en människas identitet konstrue-

ras av olika berättelser beroende på vilka specifika erfarenheter som färgar 

berättandet ’där och då’ i intervjusituationen. Berättandets flertydighet speg-

lar även den process som tar form i samspelet mellan individens personliga 

erfarenheter och tolkningar och den identitetsposition hon tillskrivs av andra. 

Berättelsen kan få nya lager av betydelser som en effekt av nya erfarenheter 

och nya sätt att tolka en tidigare händelse. Jag har varit vaksam i analyserna 

av kvinnornas utsagor och hela tiden strävat efter att kontextualisera och 

situera berättelsen med hjälp av de berättelser av andra ordningen som ramar 

in skildringen av en viss händelse (Benhabib 2004:26). 

 

I tolkningsprocessen då intervjuerna omvandlats till text har jag riktat mitt 

intresse mot de begrepp och kategorier som kvinnorna använder och hur 

begrepp avgränsas, kontextualiseras och problematiseras. Begrepp och kate-

gorier som kvinnorna använder för att organisera, förklara och legitimera 

olika positioner och förhållningssätt kan både uttalas och därmed vara expli-

cit artikulerade, men de kan också vara mer eller mindre underförstådda. De 

begrepp som är outtalade eller underförstådda kan exempelvis utgöra det 

sammanhang, den kontext där de uttalade begreppen får sin mening i en 

ömsesidig relation, som i relationen mellan normalitet och avvikelse eller 

mellan frihet och tvång. Dessa begrepp konstituerar varandra i en ömsesidig 

relation. Genom att informanten uttalar det ena begreppet aktiveras också 

relationen till det andra. En analytisk poäng med att separera det explicita 

och det underförstådda är att de diskursiva meningssammanhang som omger 

och formar begreppen framträder. Individer kan använda samma ord eller 

samma fras på liknande sätt men utan att mena exakt samma sak. Uttrycket 

kan samtidigt vara ”shared and not shared” (Gullestad 1992:21f).  Exakt 

samma ordbild kan följaktligen få delvis olika innebörder beroende på vilken 

position som kvinnan för tillfället talar utifrån, hur hon använder uttrycket 

och hur hon ramar in sin berättelse.  
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I analyserna gör jag generellt även en viss åtskillnad mellan beskrivning och 

gestaltning som jag betraktar som två former av artikulationer som kommer 

till uttryck i intervjuerna. En beskrivning är detsamma som en explicit arti-

kulation, kopplat till ett bestämt tema i intervjun som vi diskuterar eller ett 

konkret svar på en fråga jag ställt. Det avser alltså något som uttalas. Med 

begreppet gestaltning, som är ett vidare begrepp, vill jag även fånga ett mer 

implicit meningssammanhang som kan framträda i intervjun oavsett vad vi 

talar om som jag anser vara kopplad till centrala teman i min analys. En im-

plicit artikulation kan, men behöver dock inte vara, oreflekterad eller omed-

veten från den intervjuades sida. Det kan vara associationer och kopplingar 

som kvinnorna gör när de återger vardagliga händelser men också upprep-

ningar, tonfall, gester och kroppsspråk. Gestaltning är till exempel ett an-

vändbart begrepp för att förstå den sociala organiseringen av sexualitet och 

hur sexualitet görs betydelsebärande.19 Föreställningar om sexualitet och 

sexuella normer är inte alltid explicit artikulerade men kan skymta fram i ett 

samtal även när andra erfarenheter och situationer diskuteras. Begreppet 

gestaltning kan även ge kunskap om vilka sätt att tänka och vara på som 

framstår som normativa och legitima respektive överskridande och utma-

nande i en viss kontext.  

 

Att sexualitet framstår som en omstridd fråga visar sig genom kvinnornas 

sätt att positionera sig i intervjuerna. Sexualitetens laddning kunde gestaltas 

genom en tystnad som utmärkte sig i relation till andra teman som vi kunde 

samtala om på ett mer öppet och otvunget sätt (jfr Farahani 2009, Mulinari 

2005, jfr Nordin 2007). Denna tystnad betraktar jag som en analytisk ingång 

som kan berätta något om de villkor som ramar in intervjusituationen såväl 

som hur sexualitet görs meningsbärande i relation till olika kontexter. I 

denna förståelse har det alltså betydelse vem som talar med vem och hur och 

när och utifrån vilken position. En annan relevant fråga som intervjun kan 

väcka hos den som intervjuas är: Vad händer med det jag berättar och vad 

kommer det att användas till? Därför är tystnaden en gestaltning av 

(makt)förhållanden som är lika analytiskt intressant som en mer explicit 

artikulation (jfr Farahani 2009, Mulinari 2005, Nylund Skog 2002). Som 

Farahani påpekar är det viktigt att reflektera över de förhållanden i intervjun 

som skapar tystnad. Farahani refererar till Foucault och till begreppet ar-

cheology of silence för att avtäcka och förstå vilka aspekter av en informants 

berättelse som förblir tystade och varför (Farahani 2009:85f, Farahani 2010, 

jfr Foucault 1990, jfr Fröhlig 2013:54ff). 

 

                                                      
19 Med sexualitet syftar jag här på en slags allmän förståelse som snarare gäller sexuella hand-

lingar och normer, till exempel föräktenskaplig sexualitet och hur den organiseras, än sexuell 

läggning och sexuell identifikation. 
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Vid omvandlingen av intervjumaterialet till text finns även vissa förhållan-

den att beakta gällande materialets form och hur materialet kan tolkas. Det 

transkriberade intervjumaterialet skiljer sig från de intervjuer som består av 

enbart fältanteckningar (jfr Johansson 2010:21). Till att börja med är de ban-

dade intervjuerna ett rikare material att arbeta med då jag som uttolkare lät-

tare kan följa kvinnornas förhållningssätt och positioneringar samt hur sam-

talsämnen växer fram, växlar och avslutas. Det är möjligt att ’återvända’ till 

intervjusituationen genom att lyssna igenom banden och följa samtalens 

dynamik, pauseringar och tonfall och hur interaktionen ser ut mellan mig 

som forskare och de kvinnor som intervjuas. Tyvärr är det bara ett fåtal 

kvinnor som har känt sig bekväma med att bli inspelade på band. Under de 

intervjuer kvinnan avböjt har jag istället antecknat både under samtalet och 

efteråt. Dessa anteckningar är i högre grad resultatet av en sortering som 

skett redan vid intervjutillfället, det vill säga av vad jag då ansåg vara värt att 

skriva ner. Denna urvalsprocess är givetvis begränsad av hur jag tolkade 

intervjusituationen och således formad av min position och av mina erfaren-

heter. Som Eva Fägerborg påpekar är fältanteckningen till skillnad från det 

bandade materialet ”frusen på den kompetensnivå forskaren hade” vid inter-

vjutillfället (Fägerborg 1999:68).20 Dessa samtal är därför inte möjliga att 

återvända till eller att rekonstruera i samma utsträckning som det bandade 

materialet.21 I den mån det har främjat analysen har jag därför valt att lyfta 

fram det transkriberade intervjumaterialet med konsekvensen att några kvin-

nor får en mer framträdande roll i avhandlingen. Deras röster hörs helt enkelt 

tydligare än de andra kvinnornas. Jag har emellertid hela tiden strävat mot att 

visa och diskutera de olika subjektspositioner som materialet rymmer. Jag 

betraktar inte det bandade intervjumaterialet som att det i högre grad än fäl-

tanteckningarna avspeglar någon ’sann’ verklighet (Johansson 2010:21). När 

kvinnornas röster ’talar’ i texten, så är deras röster i etnografin, oavsett om 

materialet är bandat eller inte, resultatet av ett analytiskt urval. Kvinnornas 

röster kan därför inte ”höras på ett direkt, ofiltrerat sätt” (Rosales 2010:35). 

 

Avsikten med studien är inte att presentera generaliserande slutsatser om hur 

muslimska kvinnor är som mödrar eller hur de lever som muslimer. Samti-

digt vill jag hävda att analysen ger kunskap som överskrider de intervjuade 

kvinnornas självpresentationer. Mitt teoretiska grundantagande är att kvin-

nornas subjektivitet konstrueras i relation till samhälleliga diskurser och att 

                                                      
20 Eva Fägerborg hänvisar i denna discussion till Charles Briggs bok Learning how to ask. A 

socio-linguistic appraisal of the role of the interview in social science från 1986 (Briggs 

1986:99). 
21 All transkribering är en analytisk akt som Barbro Klein formulerar det (Klein 1990). Jag 

menar alltså inte att de transkriberade intervjuerna på något sätt är otolkade eller mer auten-

tiska än anteckningarna, snarare konstaterar jag bara att fältanteckningarna som material är en 

mer fragmentarisk och ofullständig gestaltning av intervjusituationen och att jag har beaktat 

detta förhållande i min analys. 
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deras personliga utsagor därför berättar något generellt om den samhälleliga 

kontext som de lever i:  

 

It is within the domain of collective production that individual experience be-
comes possible. If therefore a given experience is possible, it is also subject to 
universalization. What we perceive as ‘personal’ ways of adapting to the so-
cial are also potentially generalizable modes of appropriation (Haug 1999: 
44). 

 

Kvinnornas berättelser kan, menar jag, fungera som ’fönster’ eller ’titthål’ ut 

mot en större samhällskontext genom att ’släppa in’ kunskap om vilka sam-

hälleliga strukturer och villkor enskilda kvinnor brottas med i sina självpre-

sentationer. Även utifrån ett fåtal berättelser kan en diskursiv ordning av 

betydelse för många fler än just dessa kvinnor blottläggas. 

 

I analysen gör jag på empirisk grund en åtskillnad mellan de kvinnor som är 

troende och de som inte beskriver sig som särskilt religiösa eller praktise-

rande när jag anser det vara relevant. Flertalet av kvinnorna som ingår i stu-

dien talar emellertid om sig själva som troende eller praktiserande muslimer. 

Termen praktiserande muslim används av många för att separera de som 

praktiserar religionen från de som är sekulariserade (se Karlsson Minganti 

2007). Termen praktiserande har emellertid kritiserats från olika håll ef-

tersom en strikt gränsdragning mellan praktik och icke-praktik är svår att 

upprätthålla. Även i mitt material problematiseras termen praktiserande av 

flera kvinnor och det framgår också att religionen kan praktiseras i olika 

grad och på olika sätt i olika skeden i livet. Eftersom flera av kvinnorna lyf-

ter fram just religiositeten och tron så har jag valt att använda termen tro-

ende. Som forskare har jag ett ansvar att försöka förstå på vilket sätt kvin-

nornas tolkningar av islam blir meningsskapande för moderskap och för 

barnens fostran. Här har jag tagit intryck av Karlsson Minganti som betonar 

”vikten av att ta religiös islamisk identitet på allvar” och att se den ”som en 

väsentlig (och av de studerade själva överordnad) källa till identifikation och 

meningsskapande” när så tycks vara fallet (Karlsson Minganti 2007:34, jfr 

Mirza 2013).  

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare som medverkar i studien är informerade om studiens 

övergripande frågeställning samt införstådda med att intervjuerna och samta-

len är utförda i forskningssyfte och de har samtyckt till att intervjumaterialet 

kan komma att användas och citeras. Informanterna är även informerade om 

sin rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Etnologisk forskning som 
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baseras på människors personliga livsberättelser och erfarenheter kan ibland 

bestå av känsligt och personligt material. Vissa delar av intervjumaterialet 

har ej tagits med i avhandlingen enligt den intervjuades önskemål. Då dessa 

uppgifter inte har varit explicit kopplade till studiens syfte och frågeställ-

ningar har detta inte inneburit något problem för analysen. Alla personer 

som presenteras i avhandlingen är anonymiserade för att skydda intervjuper-

sonernas identitet och integritet. Anonymiseringen innebär att ingen av de 

intervjuade kvinnorna är presenterad under sitt riktiga namn utan alla är om-

skrivna under pseudonym. Även om intervjupersonerna beskrivs och citeras 

och framträder som individer i texten vill jag påminna om att det inte är de 

intervjuade kvinnorna i egenskap av personer som är studiens analytiska 

fokus utan de positioner och villkor som framträder i berättandet, och som 

formar kvinnornas erfarenheter av och syn på moderskap. Här intar jag 

samma forskningsetiska hållning i förhållande till kunskapsmål, forsknings-

material och informanter som en rad andra etnologer (se till exempel Ers 

2006:40, Hyltén-Cavallius 2007:39, Hörnfeldt 2009:43). 

Studiens kvinnor 

De åtta muslimska kvinnor som medverkar i studien heter Halima, Zahra, 

Sabah, Ayse, Müge, Fatima, Sofia och Nejma. Alla kvinnorna har svenskt 

medborgarskap och var när intervjuerna utfördes mellan 20 och 45 år gamla. 

Sex av kvinnorna är födda i muslimska familjer men två kvinnor, Sofia och 

Nejma, har konverterat till islam i vuxen ålder. Det som förenar kvinnorna är 

att alla identifierar sig som muslimer varav flertalet också beskriver sig 

själva som troende eller praktiserande. Det är bara en kvinna som inte näm-

ner islam eller talar om sig själv som troende. Kvinnornas positioner kan 

annars indelas i olika grupperingar beroende på vilken aspekt av deras iden-

titeter som är i fokus; bakgrund, familjesituation, antal barn, utbildning och 

arbetssituation.  

 

Hälften av kvinnorna är födda i Sverige och hälften har migrationsbakgrund. 

Men oavsett bakgrund ingår alla kvinnorna i transnationella nätverk. De 

upprätthåller regelbundna kontakter med länder och familj utanför Sverige 

och flera av kvinnorna reser också regelbundet till antingen sitt eget eller till 

sina föräldrars födelseland eller bor växelvis där och i Sverige. När det gäller 

kvinnornas olika bakgrunder menar jag ändå att det går att göra en grov in-

delning av kvinnorna i två grupper. De som är födda i Sverige (oavsett fa-

miljens bakgrund) och de som har migrerat till Sverige i vuxen ålder. I den 

första gruppen som är födda i Sverige finns Sofia, Halima, Zahra och Müge. 

I den andra gruppen som har migrerat finns Nejma, Sabah, Ayse och Fatima. 

Men jämfört med Nejma, Sabah och Ayse som flyttade till Sverige först som 

vuxna befinner sig Fatima i en mellanposition då hon kom till Sverige som 
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barn, tretton år gammal. Fatima har därför vuxit upp en stor del av sitt liv i 

Sverige och hon har också gått i svensk skola. 

 

Kvinnornas familjesituation skiljer sig åt. Här kan en indelning göras mellan 

ensamstående föräldrar och de kvinnor som lever tillsammans med sina män 

och gemensamma barn. Hälften av kvinnorna lever i vad som brukar beskri-

vas som traditionella kärnfamiljer: Halima, Zahra, Sabah och Fatima. Ayse, 

Nejma och Sofia är ensamstående föräldrar och har efter sina skilsmässor 

tagit ett stort ansvar för barnens omvårdnad. Antalet barn varierar från ett 

barn till fem i åldrar från bara några år till nästan vuxna barn. En kvinna, 

Müge, är ensamstående, har inga barn och bor fortarande hemma men hon 

ville ändå vara med i min studie. Eftersom mitt kunskapsmål även rör mo-

derskap som institution har hennes intervjuer kunnat belysa synen på moder-

skap utifrån hennes position som dotter. 

 

Kvinnornas sociala situation varierar även den. Hälften av kvinnorna har 

eftergymnasial utbildning från högskola eller universitet. Några av kvin-

norna har långa högskoleutbildningar som Sabah, Zahra, Halima och Ayse. 

De andra har avslutat antingen högstadiet eller gymnasiet. Jag har inte frågat 

kvinnorna hur de vill positionera sig klassmässigt och jag har inte heller 

velat låsa kvinnorna vid en bestämd klasstillhörighet genom att tillskriva 

dem en bestämd klassposition. Jag betraktar klass som ett rörligt begrepp 

eftersom en individs klasstillhörighet varierar beroende på vilken aspekt av 

personens liv och erfarenheter som betonas inom olika kontexter.22 Jag 

kommer emellertid att diskutera kvinnornas berättelser i relation till samhäl-

leliga förhållanden som belyser deras positioner i relation till olika strukturer 

i det svenska samhället, även klass. Kvinnorna utgör med andra ord en mer 

eller mindre heterogen grupp vad gäller födelseland, kulturell och religiös 

bakgrund, migrationserfarenheter, familjesituation, utbildning och religiös 

tro.  

 Disposition 

Avhandlingen är disponerad i sex kapitel. Kapitel två Om mödrars upphöjd-

het visar att flertalet av kvinnorna talar om moderskap som något upphöjt 

samt hur konstruktionen av ett upphöjt moderskap sammankopplas med 

konstruktionen av muslimsk identitet. Med utgångspunkt i mödrars till-

skrivna roll som kulturbärare visar jag här modrandets betydelse för hur 

                                                      
22 Faktorer som inom sociologisk teori antas spegla en individs klasstillhörighet är ekono-

miska resurser, utbildning, typ av yrkesarbete, kulturellt kapital och habitus, social kompe-

tens, bostadstyp, bostadsstandard och bostadsområde (se till exempel Bourdieu 1998). Andra 

faktorer som kan vägas in är hälsa och möjligheten att åka på semester. 
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islam och muslimsk identitet traderas. Jag belyser vilka föreställningar, 

egenskaper och praktiker som upprätthåller mödrars upphöjdhet och formar 

identiteten god muslim. Kapitlet fungerar också som ett introducerande kapi-

tel både av kvinnorna och till frågeställningar som återkommande behandlas 

i den fortsatta analysen.  Kapitel tre Om mödrars försörjning handlar om hur 

kvinnorna förhåller sig till två centrala diskurser kring moderskap i det 

svenska samhället: arbetsdiskursen och närhetsdiskursen. Den grundläg-

gande frågan som kvinnorna förhåller sig till handlar om huruvida moder-

skap kan eller bör kombineras med yrkesarbete eller inte. Kvinnorna intar 

olika positioner där den ena handlar om att kombinera moderskap och yrkes-

liv och den andra om att stanna hemma med barn och bli försörjd. Med ut-

gångspunkt i hur kvinnorna reflekterar över sin identitet som muslimer, sitt 

eget moderskap och det egna yrkeslivet visar kapitlet hur ’arbets’- respektive 

’närhetsdiskursen’ kommer till uttryck och hur tolkningar av kön, religion, 

individ, familj och samhälle fogas samman. I kapitel fyra Normal eller noll-

klassad? visar jag hur kvinnornas erfarenheter av diskriminering och orienta-

liserande diskurser villkorar moderskapets konstruktion och hur erfarenheter 

av exkludering påverkar hur kvinnorna föreställer sig barnens framtid i Sve-

rige. Kapitlet undersöker dels kvinnors berättelser om den skillnad som de 

menar tillskrivs dem av andra på grund av deras muslimska identitet, och 

dels hur kvinnorna besvarar detta tilltal. I det femte kapitlet, För barnens 

bästa, undersöker jag hur kvinnorna beskriver sina transnationella 

(o)möjlighetshorisonter i relation till modrande, plats och identitet. Den till-

skrivna annorlundaheten utgör ett grundläggande villkor för hur kvinnorna 

förhåller sig till och föreställer sig barnens bästa i relation till muslimska 

respektive icke muslimska platser. I det sjätte och avslutande kapitlet sam-

manfattar jag avhandlingen samt diskuterar några av de frågeställningar och 

resultat som presenterats tidigare.  
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Kapitel 2. Om mödrars upphöjdhet 

Intervjuerna innehåller uttalanden som handlar om respekt för mödrar och 

om muslimska mödrars upphöjda position. När Sofia och Nejma ska förklara 

den speciella status de menar att muslimska mammor har använder de ut-

trycket ”paradiset ligger framför mödrarnas fötter”. Även Fatima vill tydlig-

göra den muslimska mammans upphöjda position när hon påpekar att den 

som ”inte visar respekt för sin mamma visar ingen respekt för islam”. I in-

tervjuerna finns även utsagor som kopplar samman mödrars status med islam 

och yttranden som tillskriver mödrar en reproduktiv funktion för islam. 

Denna funktion framträder när kvinnorna talar om ett ansvar att föra vidare 

religionen till sina barn. Det här kapitlet utforskar de föreställningar, normer, 

värderingar och praktiker som upprätthåller denna syn på mödrar och 

modrande men också huruvida andra skildringar av moderskap kommer till 

uttryck.23  

 

När kvinnorna talar om moderskap som en åtråvärd position som skänker 

muslimska mödrar hög status och respekt länkar de samman kön, moderskap 

och religion och aktualiserar därmed problemställningar kopplade till bruket 

av dessa begrepp. Att muslimska mödrar anses ha en särskild upphöjd status 

är en effekt av hur kön, religion, sexualitet och reproduktion avgränsas och 

organiseras i förhållande till varandra och hur moderns roll och funktion 

betraktas och värderas (jfr Anthias & Yuval-Davis 1989, Salih 2000:322). 

Med denna utgångspunkt och mina iakttagelser ovan är det tre övergripande 

frågor som diskuteras i detta kapitel. Den första frågan rör mödrars till-

skrivna position som religionsförmedlare eftersom kvinnorna talar om ett 

ansvar att överföra muslimsk identitet till sina barn. Jag börjar med att visa 

hur detta ansvar beskrivs med exempel på hur kvinnorna förmedlar betydel-

sen av muslimsk identitet. En utgångspunkt för min analys är att kvinnorna, i 

egenskap av att vara föräldrar, har en central roll för hur islam reproduceras. 

Beroende på hur de tolkar, beskriver och gestaltar muslimsk identitet (inte 

minst för sina barn) deltar de aktivt i praktiker som bidrar till social repro-

                                                      
23 Normer (som är baserade på föreställningar) syftar på vardagliga regler, strukturer och 

skeenden som framstår som legitima, självklara och naturliggjorda. Värderingar avslöjar en 

rangordning där något överordnas något annat och praktiker syftar på göranden och handling-

ar, både kroppsliga och verbala. Praktik är därmed ett begrepp som innefattar och reproduce-

rar (men också kan förändra) föreställningar, normer och värderingar. 
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duktion och/eller förändring av kulturella och religiösa värden. Den andra 

frågan handlar om tradering av religiösa och kulturella värden och hur kvin-

norna avgränsar det muslimska. Vad vill de tradera vidare? Vad beskriver 

kvinnorna som specifikt muslimskt och mot vilken fond får muslimska vär-

den sina konturer? Vilka slags människor vill de forma barnen till? Dessa två 

frågor är kopplade till en tredje fråga som rör mödrars upphöjdhet som kö-

nad position i relation till muslimsk identitet. Med denna fråga undersöker 

jag hur kvinnorna använder kategorierna kön och religion när de talar om 

mödrars ansvar och upphöjdhet och hur deras tal formas i samspel med olika 

moderskapsdiskurser. Vad är det muslimska kvinnor/mödrar förväntas upp-

rätthålla och reproducera i barnuppfostran och familjeliv för att erhålla en 

upphöjd status?  

Ett ansvar att tradera islam 

När kvinnorna förhåller sig till egna intentioner och andras förväntningar om 

att överföra islam och muslimsk identitet till sina barn positionerar de sig 

som kulturbärare (jfr Karlsson Minganti 2007:99, 124f). Både termen kul-

turbärare och termen överföra har emellertid en tendens att framställa den 

som traderar och den som tar emot religionen som förhållandevis passiva. 

Innehållet i det som ska överföras tenderar att framstå som statiskt, oförän-

derligt och välavgränsat. Ett begrepp som bättre fångar det görande och den 

tolkningsprocess som både förälder och barn är delaktiga i är socialisering 

(jfr Otterbeck 2010:178, Scourfield et al. 2013:20f). När de intervjuade 

kvinnorna talar om att ”föra vidare” islam beskriver de en socialiseringspro-

cess över tid som berör både dem själva och deras barn. Ett exempel på hur 

detta ansvar kan beskrivas hämtar jag från en av mina intervjuer med Fatima. 

Fatima kom till Sverige när hon var 13 år gammal och har vuxit upp här 

sedan dess. Hon är gift med en muslimsk man som också är född i Marocko 

och de har tre gemensamma barn, som alla är födda i Sverige. När jag frågar 

Fatima hur hon ser på sin roll som mamma och vilka värden som är viktiga 

när det gäller barnens fostran svarar hon: 

 

Jag försöker att inte predika för dem, men jag har ett ansvar att tala om för 
flickorna, jag har ett ansvar som muslim, att de får lära sig vad de får göra, 
vad islam säger, att ge dem en muslimsk identitet. 

 

I just denna utsaga förhåller sig Fatima till religiösa riktlinjer. Det framgår 

också att hon tillskriver sig själv en viktig funktion för hur barnens inlär-

ningsprocess framskrider. Enligt islamiska texter ses varje människa som 

född till muslim men hur den muslimska identiteten formas och utvecklas är 

avhängigt familjens uppfostran och den sociala och kulturella miljö som 
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barnet växer upp i. Hur barnens identiteter formas beror med andra ord på 

den religiösa kunskap som förmedlas i hemmet. Islamiska källor har också i 

detalj beskrivit de ömsesidiga plikter som strukturerar relationen mellan 

föräldrar och barn, inklusive religiösa modrandepraktiker vars syfte är att 

fungera vägledande för föräldrar när det gäller religiös fostran (Scourfield et 

al. 2013:21f). Det är tydligt i intervjuerna att kvinnorna förhåller sig till 

islamiska texter och till islamiska riktlinjer för hur denna socialiseringspro-

cess bör gå till. Att flera av kvinnorna berättar om ett ökat intresse för islam i 

samband med sitt föräldraskap skulle därför kunna förstås som en följd av 

den religiösa moderskapsdiskursens normativa kraft och av hur moderskap 

framträder som institution (Rich 1986).  

Ett ökat intresse för islam? 

Zahra är en av de kvinnor jag har intervjuat som tydligast beskriver en för-

ändrad relation till islam i samband med sitt föräldraskap. Zahra är en gift 

välutbildad kvinna i 30-årsåldern. Även hon har vuxit upp i en muslimsk 

familj, men till skillnad från Fatima är Zahra född i Sverige. Hennes föräld-

rar är emellertid födda i Marocko. Vid tiden för intervjun bor Zahra med sin 

man, som också är muslim, och deras gemensamma barn, en pojke på fyra 

år, i en mindre svensk stad. När jag besöker Zahra en sen vinterkväll har 

pojken precis somnat och hon bjuder in mig i vardagsrummet där hennes 

man serverar oss te. När jag frågar Zahra hur hon ser på sin roll som mamma 

svarar hon att hon ”har ansvar för något stort, ett islamiskt ansvar att föra 

vidare islam”. Hon berättar att islam ”alltid har varit viktigt” för henne och 

att hon ”alltid trott på gud” men att religionen fått en mer central roll i hen-

nes liv sedan hon fick barn. Zahra uttrycker ett intensifierat intresse för islam 

i samband med att hon får sitt första barn. Müge som är 22 år, och född i 

Sverige, föreställer sig en liknande förändring den dag hon blir mamma. Hon 

säger att hon tror på Gud men beskriver sig inte som särskilt religiös men 

hon föreställer sig ändå att religionen kan komma att få en större roll i hen-

nes liv i samband med moderskap.  

 

Även om det inte finns ett direkt eller förutsägbart samband mellan relig-

ionsutövning och föräldraskap finns forskning som tyder på att intresset för 

religiös kunskap och praktik kan öka i samband med familjebildning (jfr 

Otterbeck 2010:169,185). Muslimer som tidigare inte praktiserat islam i 

någon större utsträckning kan visa ett ökat intresse för religionsutövning i 

samband med att de blir föräldrar och de som redan är praktiserande kan få 

ett förnyat och fördjupat förhållningssätt till sin religion, vilket är just vad 

Zahra och Müge beskriver. Detta nyväckta intresse i samband med föräldra-

skapet framkom också i den muslimska journalisten och producenten Sukrat 

Kavaks radioprogram på temat: Har barn religionsfrihet? Ska jag lära mitt 
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barn min tro?24 I programmet närmar sig Kavak frågan om hur islam bör 

traderas utifrån hennes eget ökade intresse för islam och muslimsk identitet i 

samband med moderskap.  

 

Vad ett ökat intresse för religionen i samband med föräldraskap kan bero på 

vill jag diskutera genom att undersöka hur kvinnornas omsorgsarbete formas 

i samspel med normativa religiösa moderskapsdiskurser. De intervjuade 

kvinnornas utsagor om moderns roll för religiös tradering bekräftar vad tidi-

gare studier visat. Även om mödrars ansvar att föra vidare islam inte alltid 

beskrivs i termer av en religiös plikt så visar både mina intervjuer och tidi-

gare forskning att familjen framträder som den viktigaste arenan för barnen 

att lära sig centrala värden och ofta är det just moderns roll i denna sociali-

seringsprocess som lyfts fram (jfr Gustafsson 2004:73ff, Karlsson Minganti 

2007:124f, Salih 2000:322, Sultán Sjöqvist 2006:108).25 Men även om flerta-

let av kvinnorna betonade moderns roll i de flesta samtal så kunde de också 

tala om tradering av muslimsk identitet som ett gemensamt ansvar för båda 

föräldrarna vilket visar att kvinnorna aktivt förhåller sig till, tolkar och om-

tolkar den normativa religiösa moderskapsdiskursen (jfr Månsson 2004:87, 

Otterbeck 2010:118f). 

Personliga intentioner och islamiska diskurser 

Samtidigt som kvinnorna länkar samman religiös tradering och moderskap 

så uttrycker de också ett personligt ställningstagande när de säger att de 

”vill” föra vidare islam till sina barn. Zahra betonar hur mycket det betyder 

för henne som mamma att islam blir en viktig del av sonens liv. De andra 

troende kvinnorna uttalar sig på liknande sätt. Som muslimer, påpekar de, är 

de skyldiga att informera sina barn om islam samtidigt som de också vill ge 

barnen en muslimsk identitet och tillhörighet. För att analytiskt närma mig 

talet om en religiös plikt eller ett muslimskt ansvar att lära ut islam gör jag 

en skillnad mellan personliga ståndpunkter och intentioner och religiösa 

diskurser.26 När kvinnorna beskriver modersrollen utifrån egna erfarenheter 

                                                      
24 Radioprogrammet sändes i P1 20130531. 
25 Jag återkommer till en mer fördjupad diskussion av ansvarsfördelningen mellan föräldrarna 

i nästa kapitel. 
26 Här kan man ifrågasätta möjligheten att göra en sådan distinktion. Hur känns en personlig 

ståndpunkt igen och vad kan betraktas som uttryck för diskurser? Utifrån mitt teoretiska 

perspektiv betraktar jag dem som sammankopplade. Men i min analys av den språkliga fram-

ställningen har jag noterat när utsagan formuleras som en intention som går att diskutera i 

termer av agens (”jag tycker”, ”jag vill”, ”jag anser” etc.) eller om moderskapets utformning 

skildras som ett yttre krav eller förväntan, som exempelvis i talet om plikter och ansvar. Det 

är också i utrymmet mellan dessa båda positioner som kvinnornas ambivalens i relation till 

moderskap framträder. 
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och önskningar formuleras deras berättelser och uttalanden ibland som per-

sonliga ställningstaganden. I denna mening betraktar jag kvinnornas 

modrandepraktiker som ett intentionellt arbete (Ruddick 1995). Med den 

ingången menar jag att det är relevant att diskutera kvinnornas modrande-

praktiker, inte bara i relation till islam, utan även i relation till modrandets 

villkor i samhället generellt. Syftet med distinktionen mellan intention och 

diskurs är att synliggöra modrande som en aktiv och meningsskapande pro-

cess som måste förstås i relation till vad mammor anser vara det bästa för 

sina barn. Men bortom intentionen är kvinnornas uttalanden även normativa 

och sammansmälta med en samhällelig, politisk och religiös kontext som 

sträcker sig utanför den personliga sfären. Utsagor som ”ett islamiskt an-

svar” och ”islam säger” är tolkningar av en mer auktoriserad tro där kvin-

norna förhåller sig till islamiska riktlinjer för hur muslimska mödrar gene-

rellt bör agera för att praktisera och tradera religionen på ’rätt’ sätt. När 

kvinnorna tolkar och beskriver sådana riktlinjer (till exempel när de definie-

rar en viss handling som korrekt sätt att vara muslim och mamma på) posit-

ionerar de sig i relation till diskursens innehåll och då är det också möjligt att 

få syn på förskjutningar av diskursen. Innan jag fortsätter att diskutera vad 

ansvaret att tradera islam innebär ska jag kortfattat ge några exempel på hur 

religiösa islamiska normer för moderskap kan framträda på en mer diskursiv 

nivå. 

Moderns funktion för reproduktionen av islam 

En offentlig arena där en normativ religiös moderskapsdiskurs kommer till 

uttryck, och som flera av de intervjuade kvinnorna nämner under våra sam-

tal, är internetforum som riktar sig till muslimer med syftet att ge informat-

ion, råd och vägledning i olika frågor. På Islamguidens hemsida beskrivs 

exempelvis mödrars funktion för reproduktionen av islam. Där går det att 

läsa att föräldrars viktigaste uppgift som muslimer är att fostra barnen till 

”goda muslimer” och att förutsättningen för att lyckas med denna uppgift är 

rätt partner: 

 

Med början i hemmet kan vi verka för islams framtid. Ett stort ansvar! Ett all-
varligt åtagande som börjar redan med valet av hustru och man. Att välja en 
kvinna är att välja sina barns framtid. Är hon en fin och välpraktiserande 
kvinna kommer hon att vara det ankare barnen och du själv behöver i varda-
gen. /---/ Hemmet är kvinnans och barnens borg, där de kan söka skydd i en 
otrygg värld. /---/ Kvinnan är naturligt den som tillbringar mest tid med bar-
nen. Och det är därför hennes karaktär är så viktig. Styrkan i hennes tro och 
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förmågan att följa kommer att få direkt effekt på barnen. Den som väljer 
hustru måste tänka sig henne som blivande mor i första hand.27 

 

I den här beskrivningen av föräldraskap, där tilltalet efter tredje meningen 

enbart riktas mot mannen (fadern), framställs kvinnans (moderns) betydelse 

för barnens fostran som central genom att hon sammankopplas med hem och 

barn (hemmet är kvinnans och barnens borg) och författaren slår även fast att 

det är i hemmet en förälder verkar ”för islams framtid”. Även om mödrars 

ansvar inte uttryckligen beskrivs som överordnat fäders går det att skönja en 

diskursiv koppling mellan mödrars ansvar för barns fostran och islams fram-

tid. Reproduktionen av islam förutsätter enligt denna beskrivning att mödrar 

traderar islam på ’rätt’ sätt, vilket beror på hennes karaktär och styrkan i 

hennes tro.  Det görs tydligt för läsaren att islam tillskriver modern en viktig 

roll. I första hand avgränsas hennes funktion i relation till barnafödande och 

reproduktion av islam, något som underförstått skall ske inom äktenskapets 

ramar. Citatet reproducerar en essentialistisk beskrivning av könets relation 

till modrande och hänvisar muslimska mödrar till ett religiöst inriktat om-

sorgsarbete i hemmet. 

 

Ett annat exempel på hur normativa religiösa moderskapsdiskurser framträ-

der är i handböcker för barnuppfostran som riktar sig till muslimska föräld-

rar. Ett exempel på hur moderns roll definieras på ett liknande sätt som på 

Islamguidens hemsida syns i följande citat som är hämtat från en handbok 

med titeln The Child in Islam: 

 

Considering the high status given to the mother in Islam – higher than the fa-
ther’s, and second only to Allah in deserving respect – it is easy to see why 
Muslim women usually desire children and why they are happy to stay at 
home and care for them (Tarazi 2001:58). 

 

Här syns också en koppling mellan mödrars höga status och moderskapet i 

islam, där belöningen för modrandets omsorger är respekt. Även i detta citat 

ges den ideala modersrollen en rumslig avgränsning som innebär att hemmet 

blir den främsta platsen för kvinnor att utöva sitt moderskap. Den offentliga 

sfären kopplas på motsvarande sätt till manligt kön som en följd av att pap-

pan i familjen tillskrivs ett försörjaransvar: 

 

The Muslim father’s role in the lives of his children is likewise of great im-
portance. The Qur’an and hadith establish him as the head of the family, the 
economic provider, and the educator, the source of authority. Perhaps the fa-

                                                      
27 Citatet är hämtat från följande webadress: http://islamguiden.com/ovrigt/barnuppfostran-

khutba.html. (2013-03-15). 
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ther’s role is presented so clearly, more clearly than the mother’s role, because 
it is less instinctive for a man and he needs more social guidance for this role 
than a woman does for her role as a mother (Tarazi 2001:64).

28
  

 

Detta citat reproducerar implicit en föreställning om kvinnors moderlighet 

som något naturligt till skillnad från fadersrollen som beskrivs som en social 

process och som något pappor måste lära sig. Omsorg konstrueras som en 

könad egenskap och kompetens biologiskt sett. En sammanfattande kom-

mentar för samtliga tre citat jag valt att diskutera är att kön, moderskap och 

religion avgränsas så att modern och fadern tillskrivs olika status, samt ges 

komplementära roller med olika kompetenser. I ett historiskt perspektiv är 

den rumsliga uppdelningen i en privat och offentlig sfär ett exempel på hur 

en generell diskurs i konstruktionen av moderskap respektive faderskap 

kommer till uttryck i eller sammanfaller med en muslimsk religiös diskurs 

(jfr Anthias & Yuval-Davis 1989). Anledningen till att jag valt just dessa 

citat är att de representerar uppfattningar som kvinnorna på olika sätt förhål-

ler sig till i intervjuerna. 

 

Hur positionerar sig då kvinnorna i relation till dessa könade förväntningar 

på muslimska mödrar? Till att börja med beskriver de moderskap som något 

de behövde lära sig och växa in i och därmed destabiliserar deras erfarenhet-

er av moderskap den religiösa diskursens föreställning om mödrars naturliga 

och medfödda omsorgskompetens (jfr Rich 1986). Detta framkommer till 

exempel tydligt i följande citat: 

Jag tror att det är, alltså, det hände väldigt mycket när jag fick mitt första barn 
men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det var… annat än att det var, det 
tog tid att bli mamma, längre tid än vad jag, alltså jag trodde jag skulle bli 
mamma över natten, nu fick jag barnet, nu är jag mamma, men så det tar tid 
och jag tror att det är först när jag fick mitt andra barn som man börjar känna 
sig trygg i modersrollen.  

 

När kvinnorna talar om ett ansvar att tradera islam reproducerar de en tradit-

ionell islamisk diskurs men de reproducerar även en generell moderskaps-

diskurs som tillskriver mödrar ett ansvar för reproduktionen av en viss 

grupps sociala och kulturella identitet (jfr Anthias &Yuval-Davis 1989). Det 

är samtidigt en könad struktur som kvinnorna på olika sätt utmanar och för-

håller sig till, inte minst när det gäller modersrollens rumsliga avgränsning. 

Samtidigt som de troende kvinnor talar om ett ansvar att tradera islam tolkar 

de ansvaret på lite olika sätt och jag ska nu ge två exempel på olika sätt att 

förhålla sig till modersrollen.  

                                                      
28 Hadith kan beskrivas som tradition. Det är Muhammeds sed (sunna) som förmedlas via 

hadither och de berättar hur Muhammed brukade hantera olika konkreta situationer (Simonsen 

1994:103). Hadith kallas för khabar inom shi’itisk islam och denna är mer omfattande än 

inom sunnitisk islam (Otterbeck 2000:38f).  
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Det första exemplet hämtar jag från Sofias intervjusvar. Till skillnad från 

Zahra, Müge och Fatima, är Sofia inte född i en muslimsk familj utan valde 

att konvertera till islam när hon var tjugo år. Sofia är idag i trettioårsåldern 

och ensamstående mamma till två döttrar i förskoleåldern. Hon är omgift 

med en muslimsk man som vid tiden för intervjun lever i ett annat land. So-

fia delar upp mäns och kvinnors roller och ansvar utifrån en komplementär 

tolkning av kön och hon hänvisar till islam för att ge legitimitet åt sina reso-

nemang:  

 

Min roll i familjen är i obestämd ordning att ta hand om hushållssysslor, ta 
hand om barnen och skydda mig själv, mina barn och hemmet från att drabbas 
av andras avund, avsky och lust, för att uttrycka mig enkelt. Att detta är min 
roll i familjen som muslimsk mamma och fru betyder inte att mannen bara ska 
ta hand om det som rör familjen utanför hemmet. Han ska följa vår Profet 
Mohammeds exempel och ställa upp och hjälpa till i hemmet när han har tid 
och möjlighet. I islam så ses mamman som en drottning i hemmet, på ett posi-
tivt sätt. Paradiset ligger under hennes fötter och hon är stommen i familjen på 
insidan av hemmet. 

 

I Sofias beskrivning görs kvinnor huvudansvariga för hemsfären. Sofia till-

skriver mammor värden som i ett historiskt perspektiv kodats som kvinnliga, 

som ansvar för familj, omsorg och hemmets skötsel. För Sofia representerar 

dessa värden något positivt och hon lyfter flera gånger fram moderns upp-

höjda position som ”drottning i hemmet”. Sofia förhåller sig till en könad 

kompetens som jag vill förstå i termer av att kvinnor äger ett omsorgskapital, 

det vill säga specifika (könade) kunskaper och färdigheter om hur omsorgs-

arbete ska utföras. Det handlar om ett omsorgskapital som framför allt till-

skrivs mödrar och om ”kvinnors tidiga och livslånga insocialisering i att ta 

ansvar för andra människors behov av omsorg” (Yazdanpanah 2008:41).29 

Som Soheyla Yazdanpanah konstaterar, beskrivs denna färdighet, detta kapi-

tal, som ”en viktig del av moderskapet” (Yazdanpanah 2008:195). Det är 

också tydligt att Sofia skildrar ett moderskapsideal mer än egna vardagliga 

erfarenheter mot bakgrund av hur hon beskriver sin privata livssituation som 

ensamstående mamma. Hur Sofia förstår och hanterar detta glapp mellan 

ideal och levd verklighet återkommer jag till i nästa kapitel. 

 

                                                      
29 Begreppet omsorgskapital har jag hämtat från Yazdanpanah som inspireras av Bourdieu 

och hans begrepp kulturellt kapital. Enligt Bourdieu består det kulturella kapitalet av olika 

aspekter: det objektiverade, det institutionaliserade och det förkroppsligade. Det objektiverade 

kulturella kapitalet kan bestå av artefakter som böcker, antikviteter, tavlor, att ha god smak 

etc.  Det institutionaliserade kapitalet består av formella och meriterande utbildningar, aka-

demiska kvalifikationer och bildning. Den förkroppsligade formen handlar om sätt att handla 

och vara, om långvariga mentala och förkroppsligade dispositioner, vad Bourdieu benämner 

habitus (Broady 1990:226f, Yazdanpanah 2008:38). 
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Ett annat exempel hämtar jag från intervjun med Halima. Halima är jämn-

gammal med Zahra, Sofia och Fatima och mamma till två flickor i förskole-

åldern och vid tiden för intervjun är hon gravid med sitt tredje barn. Halima 

är precis som Zahra, Müge och Sofia född i Sverige och hennes föräldrar har 

marockanskt ursprung. Halima är gift med en muslimsk man som är född i 

Marocko men som flyttade till Sverige med anledning av sitt äktenskap med 

Halima. Halima är mycket engagerad i frågor som rör moderskap och relig-

ion och hon har tagit kontakt med mig på eget initiativ efter att ha hört talas 

om min studie. Hon verkar vara entusiastisk över mitt forskningsämne och vi 

får genast bra kontakt. Halima intar en annan position än vad Sofia gör. 

Halima berättar att hennes man helst ville att hon skulle bli hemmafru i sam-

band med att deras första barn föddes men Halima ville hellre förvärvsar-

beta. Hon förklarar så här: 

 

Därför att grejen är den att jag tror att jag behöver…jag behöver göra det som 
är kul för mig, för att jag ska kunna vara en så bra mamma som möjligt. Och 
jag tror inte att jag hade varit en mycket bättre mamma om jag hade varit 
hemma. Tvärtom! 

 

I detta citat utmanar Halima en tolkning av moderskap som avgränsar mo-

dersrollen till hemmets sfär. Exemplen från Sofias och Halimas intervjuer 

visar att kvinnornas positioneringar kan vara motsägelsefulla och att kvin-

norna både reproducerar och utmanar hegemoniska diskurser när de beskri-

ver sina egna vardagsliv och prioriteringar. Några av kvinnorna försvarar i 

högre utsträckning kvinnans position i hemmet medan andra förhåller sig 

kritiskt till genusnormer och till föreställda gränser mellan mäns och kvin-

nors roller och ansvar liksom till könets koppling till en privat respektive 

offentlig sfär.  Det som förenar nästan alla kvinnornas positioneringar i in-

tervjuerna är emellertid deras hänvisningar till islam.  

 

Nu ska jag återvända till kvinnornas tillskrivna roll som religionsförmedlare 

och närma mig betydelsen av att tradera muslimsk identitet och visa hur 

kvinnorna talar om muslimska värden. Vilka slags människor vill kvinnorna 

forma barnen till? Vad mer exakt är det som ska traderas? Det jag ska disku-

tera är hur modrandets praktiker och mål länkas till islam och till muslimsk 

identitet, men jag ska också belysa hur dessa praktiker pekar bortom den 

muslimska identitetens avgränsningar. Jag ska med andra ord närma mig 

sådana värden som dels omtalas som kulturellt eller religiöst specifika eller 

som kontextualiseras med hjälp av islam och dels diskutera dem i relation till 

moderskap generellt. Vilka värden kan förstås som kulturellt och religiöst 

specifika? Vad i kvinnornas utsagor belyser mer universella värden och vill-

kor? Jag tar min utgångspunkt i hur kvinnorna beskriver fördelarna med 

muslimsk identitet och hur deras definitioner av och associationer till mus-
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limskt framträder. I det analytiska arbetet har jag också arbetat med en vi-

dare fråga som handlar om hur kvinnorna fyller modersrollen med innehåll 

samt undersökt vilka konkreta begrepp och värdeord de använder.  

En god människa 

En fråga som jag ställt i alla intervjuer handlar om vilka värden kvinnorna 

vill ge sina barn, eller med en annan formulering, vilka slags människor 

kvinnorna vill forma barnen till. Min fråga har alltså inte varit uttryckligen 

kopplad till islam. Samma citat som tidigare från Fatimas intervju exemplifi-

erar vilka värden det handlar om för henne och hur de kopplas ihop: 

 

Respekt för vuxna, för andra religioner, att de lär sig att respektera människor 
oavsett hur de ser ut, vad de tror på. Jag försöker att inte predika för dem, men 
jag har ett ansvar att tala om för flickorna, jag har ett ansvar som muslim, att 
de får lära sig vad de får göra, vad islam säger, att ge dem en muslimsk identi-
tet. 

 

Fatima är en av de kvinnor som upprepade gånger nämner demokratiska 

värden och vikten av att lära barnen ett respektfullt förhållningssätt gentemot 

andra människor. I utsagan associerar Fatima demokratiska värden till mus-

limsk identitet. För att vara muslim måste man enligt Fatima förstå innebör-

den av alla människors lika värde. Just ordet respekt är något som flertalet av 

kvinnorna nämner. Zahra gör kopplingen mellan respekt och islam explicit 

när hon formulerar sitt ansvar som att hon ska ”föra vidare ett islamiskt tän-

kande till barnen” och i nästa mening förtydligar att detta tänkande i första 

hand handlar om kärlek och respekt: ”Att älska Allah är det allra viktigaste, 

för lär han sig det så lär han sig att respektera andra”. Zahra introducerar 

även moraliska värden när hon säger att ”man måste lära barnen vad som är 

rätt och fel, inte acceptera att de är elaka mot andra barn, utan det måste 

markeras”. Flera av kvinnorna lyfter också upp öppenhet, ärlighet och närhet 

som tre viktiga värden. De vill att barnen ska känna sig trygga och att de ska 

kunna anförtro sig och berätta om något hänt. ”Jag vill att min dotter alltid 

ska känna att hon kan prata med mig” förtydligar Fatima och berättar att hon 

alltid har kunnat prata med sin mamma om allting. Zahra säger att det vik-

tigaste hennes mamma har lärt henne är att ”alltid vara ärlig”. Även Sabah 

vill lära barnen att ”alltid tala sanning och vara ärliga, det är jätteviktigt” 

understryker hon, och kopplar därmed samman öppenhet, ärlighet och moral. 

Nejma formulerar sig på ett liknande sätt: 

Lära honom vad som är rätt och vad som är fel, vad som är moraliskt rätt, man 
måste stå för sina åsikter. Han ska bli en individ, han måste lära sig att an-
vända sin egen kapacitet, att tänka själv och fatta rätt beslut. 
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Nejma beskriver även individualistiska värden som centrala. En individual-

istisk aspekt blir än mer tydlig i intervjun med Halima när hon berättar att 

det viktigaste för henne som mamma är att ”skapa två harmoniska flickor”. 

Hon skrattar till och förklarar att hennes barn är ”väldigt viljestarka” och just 

döttrarnas starka vilja beskriver Halima som något positivt eftersom hon 

menar att de kommer att ha nytta av denna egenskap längre fram i livet. 

Halima berättar också att hon ”givetvis” önskar att de ska ”utbilda sig” och 

att ”de ska bli framgångsrika” och ”lyckliga”. Men framför allt betonar 

Halima vikten av att ge barnen en självständig, trygg och stabil identitet. Det 

viktigaste är att barnen ”kan klara sig själva” och att de har ”en bra grund att 

stå på” och ”det är väl väldigt svenskt kanske” kommenterar hon med ett 

skratt.30 Halima förklarar och förtydligar att det handlar om att lära barnen 

självkännedom och att de ska ”stå på sig oavsett vad som händer”. Det är 

därför hon ”tycker det här med viljan är bra” eftersom ”då har man något 

med sig” och ”man vet vem man är”. Även i Sabahs intervju syns moraliska, 

emotionella och individualistiska värden. Hon berättar att hon först och 

främst vill ”ge barnen trygghet och närhet”. Det ska finnas en nära kontakt 

och hon vill att barnen ska känna hennes stöd. Hon berättar att hon hjälper 

dem med läxorna och hon säger också att hon vill lära barnen redan från 

början ”hur viktigt det är att arbeta, göra bra ifrån sig och att utbilda sig till 

något”. Hon nämner yrken som läkare och ingenjör. ”Man ska inte vara lat” 

säger hon.  

 

När kvinnorna talar om de värden de vill ge barnen lyfter de återkommande 

fram demokratiska, moraliska, emotionella och individualistiska aspekter i 

sin fostran där målet inte bara är att ge barnet en muslimsk identitet, utan att 

skapa förutsättningar för ett gott liv och för goda sociala relationer till andra 

människor. Den människa som kvinnorna vill forma barnen till kan beskri-

vas som en trygg, ärlig, öppen, empatisk, demokratisk, självständig, ansvars-

tagande och moraliskt medveten individ som arbetar målmedvetet och fram-

gångsrikt och bidrar till samhället. På en övergripande nivå tolkar jag kvin-

nornas utsagor som berättelser om hur de vill forma barnen till goda männi-

skor och till goda samhällsmedborgare. Därför menar jag att de värden som 

kvinnorna nämner också handlar om en kollektivistisk fostran. Deras utsagor 

belyser en önskan om att barnen blir självständiga och välmående individer, 

men de ska samtidigt lära sig att ta ansvar även för andra människor och för 

samhället i stort (jfr Otterbeck 2010:202). 

 

                                                      
30 Yazdanpanah (2008:239) diskuterar hur ”svensk barnuppfostran” syftar till ”att barnen skall 

stödjas för att bli självständiga individer” och hon redogör för hur en mer individualistisk syn 

på barn börjar ta form från 1900-talets mitt (se också Sandin 2003:34). 
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En fråga som väcks är emellertid varför kvinnorna lyfter fram just dessa 

aspekter av sin fostran, en annan fråga är både om, hur och varför man kan 

förstå de värden och egenskaper som kvinnorna beskriver, som just mus-

limska? Vad motiverar en sådan tolkning? Dessa värden delas av långt fler 

än troende muslimer. Alla kvinnorna gör inte heller en explicit koppling till 

islam i direkt anslutning till att de lyfter fram önskade värden utan koppling-

en kan vara mer underförstådd och bör då förstås som att kvinnorna alltid 

svarar i intervjuerna i egenskap av muslimer. Religionen kan också rama in 

längre resonemang där en koppling till islam eller muslimsk identitet till slut 

ändå framgår.  

 

Ett annat sätt att belysa den instabila gränsen mellan muslimskt och icke 

muslimskt, är att kontextualisera de troende kvinnornas utsagor om den mus-

limska identitet de vill forma med uttalanden från någon som inte beskriver 

sig som särskilt religiös. Ayse är en kurdisk kvinna i 45-årsåldern, född i 

Turkiet och mamma till fyra barn. Hon är ensamstående och kom till Sverige 

i vuxen ålder. När jag frågar Ayse hur hon vill beskriva sin viktigaste uppgift 

som mamma svarar hon att hon vill lära barnen ”vad som är rätt” och att hon 

vill ge dem ett ”samvete”. Ayse förtydligar att hon vill lära barnen att deras 

handlingar kan ”påverka andra” och hon säger att hennes barn ”måste ta 

ansvar, sitt ansvar i livet” och att det är hennes uppgift som mamma att lära 

dem det. Precis som flera av de andra kvinnorna lyfter Ayse upp självkänne-

dom och självförtroende som viktiga värden och hon påpekar att ”man måste 

tro på sig själv”. Om ”barnen tror på sig själva” så känner hon ”ingen oro”, 

förklarar hon. Hon vet då att barnen kan ta bra beslut och att de har ”bra 

åsikter”. Och då kan de ”hjälpa andra eller bli bra i samhället”. Även Ayse 

lyfter fram en mer kollektivistisk aspekt av barnens önskvärda identiteter. 

 

En jämförelse mellan intervjuerna visar med andra ord en till stora delar 

generell dimension i hur modrandet beskrivs. Det handlar om praktiker som 

syftar till att skydda, vårda och hjälpa barnet att växa och utvecklas till en 

individ som andra människor kan uppskatta (jfr Lawler 2000, Ruddick 

1995). Kvinnornas utsagor belyser även en generell aspekt av moderskap i 

relation till en samhällelig kontext där mödrar ses som ansvariga för att 

fostra bra människor och demokratiska medborgare. Som författarna till 

boken Föräldraskapets politik, påpekar är föräldraskap en ”klassisk fram-

tidsfråga” både ”på en individuell nivå” och ”på en samhällelig nivå” i och 

med att det ”är inom familjen som ” /---/ nya samhällsmedborgare blir till” 

(Bergman, Eriksson & Klinth 2011:8). Det går därför att anta att kvinnorna 

förhåller sig till en generell samhällelig struktur som tillskriver mödrar ett 

ansvar för att deras barn utvecklas på ett för samhället acceptabelt vis (jfr 

Lawler 2000).  
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De värden som kvinnorna beskriver som viktiga i traderingen av muslimsk 

identitet kan alltså förstås som både muslimska och icke muslimska. Man 

skulle också kunna benämna det som att en åtskillnad mellan muslimskt och 

icke muslimskt inte alltid är relevant, åtminstone inte utifrån ett samhälleligt 

icke-religiöst perspektiv. Men att kvinnorna ändå kontextualiserar betydel-

sen av muslimsk identitet genom att lyfta universella, demokratiska, indivi-

dualistiska och kollektivistiska värden kan tolkas som ett sätt för kvinnorna 

att tala om muslimsk identitet som möjliggörande i relation till negativa fö-

reställningar om muslimer som antidemokratiska. Att flera av kvinnorna 

lyfter fram vikten av att bry sig om andra är också ett sätt att ta avstånd från 

egoism och en alltför egobetonad individualism. Tills vidare lämnar jag 

denna fråga och riktar nu blicken mot den religiösa tron och hur kvinnorna 

talar om den religiösa dimensionen som något övergripande. 

Islam som ett övergripande verktyg 

Att de troende kvinnorna länkar värden, som samtidigt är generellt erkända 

värden, till muslimsk identitet handlar om att den religiösa tron utgör en djup 

och allomfattande dimension i kvinnornas liv som rymmer alla positiva 

aspekter som livet kan erbjuda (jfr Karlsson Minganti 2007, Roald 2006). 

När kvinnorna lyfter fram individualistiska värden så sker detta i en samtals-

kontext som handlar om fördelarna de ser med islam. Halima avslutar ett 

långt resonemang om vad hon önskar för sina barn, ett resonemang som i 

huvudsak handlar om individualistiska värden, genom att placera barnens 

fostran i en muslimsk kontext där religionen lyfts fram som något övergri-

pande.  Att tro på Gud hjälper till på många andra områden resonerar 

Halima. Tron ”blir det här överordnade, det är det här paraplyet, det går in i 

allt”, säger hon och påpekar att det är hennes huvudsakliga ”budskap som 

muslimsk kvinna”. Den religiösa tron gör att allt det andra som hon vill 

uppnå i sin fostran ”kommer naturligt”. Även Zahra påpekar alla de positiva 

effekter som följer av en stark gudstro: 

 

Att älska Allah är det allra viktigaste. För lär han sig det så lär han sig att re-
spektera andra, miljön, hjälpa fattiga, det följer med då helt enkelt. Bli en god 
människa. Det ska inte vara någon fruktan utan han ska känna kärleken till 
honom. Allt jag gör kretsar kring det. 

 

Bara barnet tror och upptäcker kärleken till gud följer moraliska värden som 

godhet, respekt, empati, generositet och miljömedvetenhet med på köpet. 

När Sofia talar om islam som allomfattande blir det tydligt att religionen inte 

bara är något som ska läras ut till barnen, utan även något som hon själv 

använder dagligen i sin uppfostran. Hon formulerar sig så här: 
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Jag och mina barn vet var vi har varandra och nu när jag äntligen har hittat det 
rätta verktyget för att få mina barn att sträva efter positivt beteende, så har vår 
relation blivit bättre och mer kärleksfull. Är jag i behov av stöd i frågor som 
har med barnens fostran att göra, då vänder jag mig till det som islam säger, 
ber Allah om ökat tålamod och hjälp att finna de rätta lösningarna. Sedan 
vänder jag mig till muslimer och islamisk litteratur som är kunniga och tar 
upp lösningar på det jag behöver hjälp med, däribland imam i moskén. Jag 
pratar givetvis, även med min man och muslimska systrar som har barn. I 
islam finner jag all den hjälp jag behöver. /---/ Islam innebär för mig som 
mamma ett mycket stort stöd. Tack vare islam kan jag ge mina barn ärliga och 
seriösa svar på deras frågor om allt det som barn i allmänhet frågar om, men 
som en icke troende förälder inte kan svara på utan att hitta på, gissa sig till el-
ler helt enkelt bara svara jag vet inte. Jag kan lättare förklara för dem vad sa-
ker och ting beror på och att det alltid finns någon som hör och ser allt. Att 
man alltid kan vända sig till Allah i alla situationer. Detta har fått min dotter 
att se på livet på ett annat sätt än jag gjorde som liten. En trygghet och ett 
stöd.  

 

Sofia har också en mycket tydlig uppfattning om hur ett barn ska fostras på 

bästa sätt i enlighet med islam och hon ger detaljerade beskrivningar som är 

anpassade efter barnets ålder och förmåga att ta ansvar. När Sofia beskriver 

sin relation till islam i citatet ovan blir det också tydligt att hon förhåller sig 

till religionen som något tämligen fast och entydigt. Hon talar om ”de rätta 

lösningarna” som redan finns formulerade i skrift eller som kan frambringas 

med andra, mer kunniga muslimers hjälp. Islam konstitueras som något 

allomfattande och statiskt. Enligt Otterbeck är det vanligt att troende indivi-

der har ”en reifierad syn på sin religion”, något som ibland syns i kvinnornas 

sätt att beskriva islam (Otterbeck 2010:131). Samtidigt påpekar han att 

samma förtingligande syn på islam ”som ett oföränderligt moraliskt rätte-

snöre som löper genom tid och rum” även finns i samhället i stort och kom-

mer till uttryck både i muslimsk diskurs och i den mer allmänna diskursen 

om religion och kultur (Otterbeck 2010:131).31 Reifiering är inte något kän-

netecknande för individer som praktiserar en viss religion. Snarare brukar 

det beskrivas som ett generellt villkor eftersom troende individer tenderar att 

förhålla sig till religiösa läror som moraliska vägvisare.  Anne Sofie Roald 

har emellertid en intressant invändning mot Otterbecks och Stenbergs dis-

kussioner av muslimers bruk av islam och hur de tolkar distinktionen mellan 

religion och kultur (se Otterbeck 2000, Stenberg 1996). Roald menar att 

Otterbeck och Stenberg inte uppmärksammar det faktum att muslimer gene-

rellt tenderar att ta avstånd från idéer och handlingar som de ser som felakt-

iga eller skadliga, oavsett om det rör sig om muslimers handlingar eller icke 

muslimers. Hon påpekar att anledningen till att muslimer inte inkluderar 

felaktiga beteenden i islam är för att de anser att de inte hör hemma innanför 

                                                      
31 Jag fördjupar denna diskussion mer i kapitel fyra där jag analyserar orientalistiska tolkning-

ar och kulturrasism i relation till etnisk/religiös identitet. 
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islam. De tar med andra ord avstånd från det som anses dåligt men skulle 

enligt Roald sannolikt inkludera handlingar som de uppfattar som goda i 

islam. Roalds poäng är att islam för de flesta muslimer representerar just det 

som de anser är bra och gott. De kommer därför att vägra att inkludera såd-

ana aspekter som de uppfattar som dåliga med hänvisning till att de är oisla-

miska (Roald 2006:54f). 
 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att islam presenteras som en övergri-

pande och allomfattande lösning för livet i stort. Att lära barnen moraliska, 

etiska, emotionella, individualistiska och demokratiska förhållningssätt 

framträder som särskilt viktiga delar i traderingen av ett islamiskt tänkande. 

Det har också framgått att vägen till de positivt laddade värden som lyfts 

fram, och som även går att finna utanför en muslimsk kontext, enligt kvin-

norna nås via islam. Hur menar då kvinnorna att barnen ska få ett islamiskt 

tänkande? Hur ska de lära sig att tro? 

Att bli praktiserande 

I det här avsnittet ska jag diskutera fyra övergripande men sammanlänkande 

aspekter som kvinnorna tar upp som centrala för barnens socialisering till 

muslimer. Det gäller religiös praktik, vardagligt beteende, individens upprik-

tiga intention i relation till Gud samt att ha riktig kunskap om islam. När jag 

frågar Nejma vad som är viktigt lyfter hon fram hygienen, maten och bönen, 

det vill säga den vardagliga ritualiserade religiösa praktiken. Det handlar om 

att visa sonen att ”när vi ber så tvättar vi oss”. Det är viktigt att ”barnen ser 

vad du gör”, förklarar Nejma. ”Han måste respektera att jag ber”. Det hand-

lar om att skapa respekt, rum och tid för specifika ritualer. Så här säger 

Halima: 

 

Islam präglar ju mitt sätt att uppfostra mina barn, jag vill väldigt gärna att dom 
ska bli praktiserande muslimer, där dom ber till Gud och där dom fastar, alla 
dom här viktiga bitarna, som muslim så tänker man att lyckan kommer med 
det, alltså det viktigaste målet är att dom ska bli praktiserande muslimer, det 
är det högsta målet.  

 

I likhet med Nejma och Halima betonar även Sofia betydelsen av religiösa 

vardagsritualer, praktiker och förhållningssätt: 

 

Min sexåriga dotter ser att jag ber fem gånger, bär slöja och är noga med in-
gredienserna i maten och annat som vi äter. Detta resulterar i att hon själv tar 
initiativ till att be med mig, välja om hon ska ha slöja när hon går ut och frå-
gar mig om de och de varorna är halal eller inte. Det finns de som säger att 
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hon är för liten för att ha slöja redan, men jag resonerar som så, att om jag 
skulle stoppa hennes vilja nu att bära slöja, så skulle hon säkerligen motsätta 
sig att använda den när hon blir äldre och bör göra det. Detsamma gäller att 
be, äta halal mat och klä sig i kläder som inte visar kroppsformer. 

 

Kvinnorna lyfter fram aspekter som i ett teologiskt perspektiv brukar be-

nämnas ortopraxin, det vill säga det rätta religiösa beteendet eller prakti-

ken.
32

 De praktiker Halima, Nejma och Sofia hänvisar till är de som beskrivs 

som centrala enligt definitionen av islams fem pelare.33 Men vad som verkli-

gen har betydelse, enligt kvinnorna, är hur man som muslim praktiserar re-

ligionen i det dagliga livet, i vardagen. Halima förklarar: 

 

Ja alltså praktiserande, det måste du veta, just ordet praktiserande för mig, det 
är väldigt…alltså det är ju vad folk lägger i det där ordet. En del kan tycka att 
”min man är väldigt praktiserande” och när jag då hör hur dom lever så är det 
ju inte så praktiserande ur mitt perspektiv. Sånt som jag tror är viktigt för att 
kunna vara praktiserande muslim. Det är svårt att uttala sig om hur praktise-
rande folk är. En del kanske tycker att ”jag är praktiserande” men du kanske 
inte tycker det om dom för att han eller hon beter sig på det eller det viset, så 
det är relativt. 

 

Halima påpekar här att det inte finns någon självklar koppling mellan att 

vara praktiserande muslim och god muslim. Citatet visar hur Halima bedö-

mer handlingar som praktiserande eller inte praktiserande genom att mäta 

dem mot de innebörder hon lägger i begreppet. Flera av kvinnorna använder 

begreppet ’god muslim’ synonymt med begreppet ’praktiserande muslim’. 

Precis som de unga muslimska kvinnor som ingick i Karlsson Mingantis 

studie strävade efter att framstå som goda muslimer lyfter de kvinnor jag har 

intervjuat fram en djupare innebörd av muslimsk identitet, även om de flesta 

inte uttryckligen problematiserar själva begreppet praktiserande. Att lyfta 

fram den religiösa praktikens betydelse handlar enligt Karlsson Minganti om 

”den väckta muslimens reflexiva förståelse av praktikernas fromma innebör-

der, former och syften” (Karlsson Minganti 2007:64, Mahmood 2005). I 

intervjuerna handlar den religiösa praktiken inte bara om mat, bön och fasta, 

utan också om ett vardagligt förhållningssätt där individen är inriktad på att 

göra gott. En viktig aspekt av den religiösa praktiken som binder samman 

det goda med islam, som kvinnorna tar upp, handlar om intentionen. 

                                                      
32 Ortopraxin särskiljs från det som inom teologin definieras som ortodoxin (den rätta läran). 

Det förekommer emellertid olika definitioner av ortodoxin, dels inom teologin som sådan och 

dels som den kommer till uttryck i mer vardagliga kontexter, som i den lokalt förankrade 

muntliga förmedlingen av religionen. Olika definitioner kan också stå ”i konflikt med 

varandra” (Otterbeck 2010:49). 
33 Islams fem pelare är 1. Vittnesbördet (shahada), 2. Tidebönen (salat), 3. Allmosan (zakat), 

4. Fastan (siyam), 5. Vallfärden (hajj).  
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Att ha rätt intention 

Något som kvinnorna återkommer till i intervjuerna är moraliska och etiska 

förhållningssätt i vardagen. Denna insikt syns i en både kroppslig och sym-

bolisk bild som flera av kvinnorna nämner i olika sammanhang, nämligen att 

det ska kännas rätt i hjärtat. Denna känsla fungerar vägledande enligt kvin-

norna för att skilja rätt beteende från fel beteende. Om man ”lyssnar till sitt 

hjärta” och står i ständig förbindelse med Gud i sitt hjärta så kommer man att 

fatta ett bra beslut. Det som räknas är hur etiska och moraliska överväganden 

omsätts konkret i goda handlingar. Religiös praktik utan rätt intention från 

individens sida beskriver kvinnorna däremot som meningslös. Det kvinnorna 

refererar till brukar benämnas niyyah. Begreppet niyyah handlar om att en 

troende muslim förväntas vara närvarande och medveten och stå i direkt 

förbindelse med gud. Det rör sig om en medvetandeprocess där den rena 

religionen, kan separeras från kulturens inflytande, i urskiljandet och ”för-

verkligandet av Guds vilja” (Karlsson Minganti 2007:65, Mahmood 2005). 

 

I talet om att ha rätt intention finns en individualistisk och personlig dimens-

ion som tycks vara en direkt effekt av den religiösa praktikens plats i var-

dagslivet. Denna process som kan förstås som en slags privatisering av relig-

ionen möjliggör ett handlingsutrymme för den enskilda individen när det 

gäller den religiösa praktiken (Roy 2004). Fatima betonar exempelvis sin 

personliga intention och sin personliga relation till Gud som det avgörande 

bakom varje enskild handling. Fatima berättar att hon ofta får samla sina fem 

böner till ett eller två tillfällen på dygnet, eftersom det är opraktiskt att utföra 

bönerna på bestämda tidpunkter under dagen då hon arbetar. Att samla bö-

nerna till sent på kvällen beskriver hon därför som en relativt oproblematisk 

anpassning till vardagens realiteter. Samtidigt är det en vardaglig situation 

som Fatima återkommande tar upp eller kommenterar. Hon nämner vid flera 

tillfällen att hon kan vara trött sent på kvällen och att hon därför ibland har 

svårt att koncentrera sig på bönen. Men bönen i sig kan också beskrivas ha 

en avstressande funktion i vardagen. Fatima berättar om hur bönen hjälper 

henne att vara i nuet och för att illustrera vad hon menar drar hon paralleller 

till ”mindfulness” som också kan beskrivas som en i samtiden ritualiserad, 

meditativ praktik som syftar till att minska stress.  

 

Det finns en spänning mellan normativa diskurser som anger vad den reli-

giösa praktiken bör bestå av och hur den bör praktiseras och individens an-

passning av religiösa praktiker till vardagslivet. Denna anpassning är möjlig 

just som en effekt av en slags intimisering och privatisering av religionen. 

Det rör sig om ett pragmatiskt förhållningssätt som visar hur man som mus-

lim kan praktisera sin religion i sitt dagliga liv. Så länge handlingen utförs 

med rätt intention så behöver denna anpassning inte innebära någon större 

konflikt. Olivier Roy (2004:152) menar att i västliga sekulariserade demo-
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kratier så befinner sig religionen i kris, åtminstone som auktoritet. Eftersom 

det råder ett generellt klimat av individualisering i samtiden, menar han att 

troende individer måste hitta sina egna vägar att vara goda muslimer (jfr 

Giddens 1991).34 I det senmoderna samhället måste människan, till skillnad 

från i det äldre och mindre flexibla samhället, kritiskt reflektera över sina 

möjliga val i utformningen av den egna vardagen. Fatimas sätt att förhålla 

sig till sin bön visar ett exempel på en sådan anpassning. Hon visar också hur 

bönen kan fylla flera funktioner; utöver att vara en kommunikation med Gud 

lindrar den i hennes fall vardagens stress och ökar hennes närvaro.  

Att vara rollmodell 

När jag under intervjuerna har frågat kvinnorna om hur de går till väga för 

att lära barnen muslimska värden, traditioner och förhållningssätt lyfter de 

fram sina egna handlingar och sin roll som förebilder och vägvisare. När jag 

frågar Zahra hur hon lär sonen ett islamiskt tänkande svarar hon att hon ska 

”vara en förebild” och att hon ”måste leva så själv också”. Hon påpekar här 

att ”man inte kan säga en sak och göra annorlunda”. När jag frågar Nejma 

formulerar hon sig på ett liknande sätt just när det gäller moderns roll: 

 

Göra det själv först, barnen gör som du gör, inte som du säger. Vara konse-
kvent dag efter dag. Barnen är väldigt kloka som du vet, de är inte dumma, de 
är mera observanta än vi tror, de märker direkt. 

 

Nejma artikulerar här vad som kan beskrivas som ett klassiskt citat när det 

gäller barnuppfostran, barn gör inte som man säger utan som man själv gör. 

Att lyfta detta som ett föräldraskapets oundvikliga villkor är intressant inte 

minst i relation till ovanstående diskussion om hur religionen praktiseras i 

samspel med vardagens villkor. För att ta ett konkret exempel så visar Fa-

tima sina barn, utifrån hur hon själv agerar i vardagen, hur hon kan kombi-

nera sin religiösa praktik och sina fem böner med ett aktivt yrkesliv.  

 

När kvinnorna talar om modersrollen och om barnens fostran framgår det att 

den socialiseringsprocess som ska forma barnen till troende muslimer sker i 

det vardagliga samspelet mellan barn och vuxna:  

 

                                                      
34 Begreppet individualisering refererar till en identitetsprocess i senmodern tid som handlar 

om att den senmoderna människan förväntas välja sin egen väg i livet. Denna process kallar 

Anthony Giddens ”reflexive life-planning” (Giddens 1991, jfr Beck & Beck-Gernsheim 

2002).  
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Ger man … barnen en trygg grund, där de vet vad som är rätt och fel i islam 
och de har lärt sig sedan barnsben genom att härma föräldrarnas aktiva prakti-
serande, ja då blir det naturligt för barnen att följa i föräldrarnas fotspår.  

 

Sofia förklarar att de religiösa praktikerna ska läras in så pass tidigt så att de 

blir naturliga och oproblematiska, eller med en annan term förkroppsligade. I 

Halimas intervju beskrivs barnens socialisering till praktiserande muslimer 

som något som sker nästan obemärkt, som en självklar del av vardagen. 

Halima har precis berättat för mig att hon ser religionen som något övergri-

pande och allomfattande: 

 

Jenny: har du pratat med dina barn om det, eller är dom för små? 
Halima: dom är för små. 
Jenny: är dom till exempel medvetna om att dom lever i en icke-muslimsk 
kultur? 
Halima: jag tror att äldsta barnet är det, ja (paus) dom vet att vi är muslimer, 
vi lever i ett svenskt samhälle som inte är muslimskt. 
Jenny: förbereder du dom för det mötet på nåt sätt, pratar du med dina barn 
om det? 
Halima: faktiskt inte, jag tror att teoretiskt så är det nog inte så smart, för jag 
tror att med barn så är det nog ganska bra att göra det så naturligt som möjligt, 
så när man är ute och folk äter nånting, man säger ”åh dom äter gris men dom 
är inte muslimer, vi gör inte det för vi är muslimer”, ”jaha okej” och då tar 
man den diskussionen när det är aktuellt. För barn tror jag inte att det är bra 
med för mycket info utan det måste liksom, man kommer i kontakt med livet 
pö om pö och man tar det pö om pö och då förstår barnet och kan relatera till 
saker på ett annat sätt och det blir mer naturligt, så var det för mig och jag tror 
att så kommer det säkert att vara för mina barn. 

 

När jag frågar Zahra hur hon gör sonen medveten om att han är muslim för-

klarar hon att formandet av hans identitet sker med tiden. Hon säger precis 

som Halima att hon vill öka hans medvetenhet om sin muslimska identitet 

successivt, allt eftersom han blir äldre:  

 

Jag vill lära honom att älska Gud och det gör man inte genom att visa att Gud 
har givit det det, det, och det, utan man måste känna, uppleva allt fantastiskt 
som Gud har givit oss, vi tackar Gud ofta för att han ska se varifrån vi har fått 
det. Jag vill lära honom att uppskatta det som finns.  

 

Det Zahra, Fatima och Sofia beskriver handlar om en kroppslig och emot-

ionell inlärning. Det vill säga att barnen via sina sinnen ska uppleva och 

känna Guds närvaro och kärlek. Zahra berättar hur hon tränar sonen i att 

känna tacksamhet för allt Gud ger. Zahra förklarar vidare att Gud måste vara 

konkret och begriplig och att hon försöker förmedla det genom ”små” var-

dagliga kommentarer till det som händer runt omkring. Hon menar att kom-
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mentarerna markerar att han är muslim och gör att han kan uppleva Guds 

närvaro. Med tiden lär han sig att förstå var gränser för ett acceptabelt bete-

ende går någonstans.  

 

Mödrarnas roll som förmedlare av islam kan jämföras med den religiösa 

utbildning som sker på en mer offentlig arena som religionsforskaren Jenny 

Berglund (2009) studerat, så som den praktiserades på tre muslimska frisko-

lor i början på 2000-talet. Kvinnorna som jag har intervjuat reproducerar 

samma diskurs som den Berglund beskriver som den dominerande på sko-

lorna, där lärarna var delaktiga i en utbildningspraktik som kan definieras 

som ”education into /--/ religion”, en praktik som fostrar barnen till att bli 

del av en specifik religiös tradition (Berglund 2009:21).35 Precis som kvin-

norna jag har intervjuat beskriver hur de ska lära sina barn ett islamiskt tän-

kande, skulle eleverna i de studerade skolorna lära sig att känna med, identi-

fiera sig med och slutligen leva i överensstämmelse med muslimska trosupp-

fattningar och praktiker (jfr Berglund 2009:21, jfr Gustafsson 2004:69). 

 

Bourdieus begrepp habitus kan belysa den gradvisa inlärning som kvinnor-

nas modrandepraktiker syftar till, som omfattar både värderingar, vardagligt 

beteende och kroppsliga så väl som känslomässiga dispositioner. Enligt 

Bourdieu ska habitus emellertid inte förstås som en effekt av medveten in-

lärning eller som något som utvecklas genom härmning, det vill säga just 

sådana aspekter som kvinnorna återkommer till i intervjuerna, där modrandet 

på många sätt beskrivs just som ett medvetet och intentionellt arbete. Bour-

dieu avser istället en omedveten process där habitus inbegriper hur kroppar 

och beteenden är formade av samhälleliga strukturer och miljöer som mer 

eller mindre är naturaliserade och förgivettagna. Här menar jag, med inspi-

ration från den feministiska antropologen Saba Mahmood, att en utvidgad 

definition av begreppet habitus kan belysa modrandets intentionella arbete 

som för barnets del innebär just en gradvis inlärning (Mahmood 2005). 

Mahmood menar att habitusbegreppet kan användas för att belysa islamiska 

praktiker utifrån en tolkning av begreppet som även inkluderar en mer med-

veten socialisering. Hon kritiserar Bourdieus begrepp för att bortse från en 

pedagogisk dimension som kan belysa hur habitus skapas. I Mahmoods tolk-

ning blir habitus användbart för att förstå hur religion lärs ut, och hur barns 

habitus, utöver att vara strukturellt format, även formas i samspel med möd-

rars intentioner (Mahmoood 2012 (2001), Scourfield et al. 2013:15f). Enligt 

                                                      
35 Detta är en av tre positioner som är vanliga inom konfessionell utbildning i Sverige enligt 

Berglund. De övriga positionerna är ”education about” och ”education from religion” (Berg-

lund 2009:21). Dessa tre utbildningspraktiker har olika syften där ”education about” och 

”education from religion” främst är inriktade på att förmedla kunskap om olika religioner och 

traditioner samt att lära elever att utifrån olika religiösa perspektiv kritiskt reflektera över 

existentiella livsfrågor (Berglund 2009:21). 
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denna tolkning kan begreppet fånga kvinnornas medvetna praktiker som 

gradvis introduceras och som socialiserar barnen till särskilda sätt att tänka 

och göra, där görandet i stor utsträckning blir förkroppsligat just genom tidig 

och upprepad inlärning (Scourfield et al. 2013:93).  

Riktig kunskap om islam 

Jag har visat hur kvinnorna talar om islam som något allomfattande och som 

ett verktyg att använda i vardagen. En förutsättning för att barnen ska kunna 

bruka religionen som ett verktyg i konkreta situationer är att barnen har kun-

skap om religionen. Halima förklarar att riktig kunskap om islam är vägen 

till att nå alla de positivt laddade värden hon vill att hennes döttrar ska lära 

sig. Hon förklarar: ”Och då tänker jag så här, att dom ska känna sig själva så 

pass mycket och veta var dom står islamiskt så att dom inte ska kunna bli 

manipulerade utav nån man som vill manipulera”. Halima leder här in sam-

talet på genusfrågor och kvinnors rättigheter och förtydligar att vad hon me-

nar är att livet kan vara ”väldigt förrädiskt” men genom kunskap och en stark 

tro på Gud och på sig själva kan döttrarna förhoppningsvis genomskåda en 

manipulativ människa. Riktig kunskap om islam beskrivs med andra ord som 

det redskap med vilket döttrarna kan genomskåda manipulation och hantera 

könsförtryck. I Halimas beskrivning blir muslimsk tro och identitet och rik-

tig kunskap om islam ett skydd mot män som utnyttjar religionen felaktigt 

för patriarkala syften. Riktig kunskap måste dock särskiljas från oriktig. 

Denna åtskillnad ligger implicit i begreppet ”riktig kunskap” och distinkt-

ioner handlar alltid om skillnad (Hastrup 2010). När Halima talar om förde-

larna med att ge barnen en muslimsk identitet och när hon beskriver den 

verklighet hon vill att döttrarna ska kunna hantera framträder en distinktion 

mellan muslimskt och icke muslimskt:36 

 

Halima: Jag tror att det värsta man kan vara med om är väl att se sin dotter 
olycklig och man inte kan göra något. Jag vill inte se att hon blir sårad eller 
utnyttjad. Då ska inte nån annan bara komma dit, om dom gifter sig med nån 
som är knäpp i huvudet. Men grejen är att det är svårt att veta före man har 
levt med dom och inte ens då känner man dom väl. Min kollega hade levt med 
sin man i tjugo år, två flickor hade hon i övre tonåren och han hittade en ny 
och bara drog och då tänker man så här, att det är oislamiskt. Ja alltså att dom 
är ju inte muslimer. Därför kan man göra så mot en annan människa. 
Jenny: ja man kan förklara det så. 

                                                      
36 I citatet använder Halima omväxlande begreppen muslimskt och islamiskt. Jag använder i 

min text i första hand begreppet muslimskt då jag anser det bättre överensstämmande med hur 

avhandlingens kunskapsmål är formulerat och att begreppet islamiskt i högre grad refererar 

till islams teologi och ortodox islam. 



 67 

Halima: ja men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att även om du är 
muslim så är du bara människa, du gör också fel. Du borde inte skada en an-
nan människa. Du borde inte såra din fru till exempel men så kanske du gör 
det, för du är bara en människa. Det var framför allt svenskar jag träffade på, 
men folk blev lämnade mitt i graviditeterna, ’min man han lämna mig’, det 
var nån som var gravid och hade tvillingar och blev lämnad och hade ett barn 
sen. Alltså förstår du, sånt där är bara så hemskt. Jag tycker att man ska vara 
human och om man vill separera, gör det inte mitt under graviditeten. Men hur 
jag relaterade till mina barn. Det här förekommer och det är inte bara i det här 
samhället, alltså det finns dåliga människor överallt. 

 

I detta exempel finns en tidsdimension som sträcker sig bortom det omedel-

bara nuet och in i en möjlig framtid. Halima pratar om vuxna kvinnors livs-

villkor men förhåller sig i sin berättelse hela tiden till sina små döttrar och 

hur hon ska förbereda dem på vad de kan möta längre fram i livet. Halimas 

berättelse gestaltar modrandepraktiker som handlar om att vårda, skydda och 

förbereda döttrarna för framtiden. Det rör sig om grundläggande omsorgs-

praktiker där mödrars tänkande om barns fostran formas inom ramen för 

specifika kontexter och i relation till en tänkt verklighet (Ruddick 1995). I 

Halimas framställning beskrivs kvinnor som extra sårbara just i samband 

med graviditet och barnafödande och att män ibland inte tar hänsyn till 

denna sårbarhet gör att kvinnor befinner sig i en utsatt position i samband 

med moderskap. Ett sådant beteende beskriver Halima som oislamiskt och i 

strid med religiös praktik. I och med att moraliskt tvivelaktiga handlingar 

kategoriseras som oislamiska, renas religionen från det eventuellt bristfälliga 

beteende som enskilda muslimer är upphov till (jfr Karlsson Minganti 2007, 

jfr Roald 2006, jfr Svensson 1996). Halima använder icke muslimer som 

exempel när hon beskriver hur kvinnor kan drabbas av mäns svekfulla bete-

ende. Jag uppfattar emellertid att hennes resonemang i lika hög grad syftar 

till att visa att en sådan distinktion mellan muslimer och icke muslimer inte 

är relevant. Även en muslim är ”bara människa” konstaterar hon. Som 

kvinna kan man alltid drabbas, oavsett kulturell eller religiös bakgrund tycks 

Halima mena. Samtidigt som distinktionen mellan det muslimska och det 

icke muslimska finns närvarande i Halimas beskrivning och tolkning är det 

ett synsätt hon problematiserar som alltför förenklat när det gäller mänskligt 

beteende. 

 

När kvinnorna tar avstånd ifrån eller kritiserar beteenden, gör de emellertid 

ofta just en åtskillnad mellan religion och kultur (jfr Svensson 1996). Auten-

tisk muslimsk identitet tenderar därför att beskrivas som ett idealt tillstånd, 

där allt som kan svärta ner islam placeras i kulturkategorin. Det är en di-

stinktion som förtingligar islam (Otterbeck 2010:131, 200). Detta är inget 

nytt sätt att hantera konflikter i religiösa frågor utan åtskilliga studier har 

visat hur det finns en konstant spänning mellan det som beskrivs som auten-

tisk islam och vad som beskrivs som kulturella uttryck utan grund i religion-
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en (Karlsson Minganti 2007, Månsson 2002, Otterbeck 2010, Svensson 

1996). När kvinnorna ska beskriva vad riktig kunskap om islam betyder för 

formandet av muslimsk identitet eller när de avgränsar muslimska värden 

blir gränsen mellan religion och kultur relevant. Den riktiga och autentiska 

kunskap om islam som kvinnorna strävar efter att ge barnen framställs som 

en förutsättning för att lyckas med andra aspekter som beskrivs som viktiga 

delar av ett islamiskt tänkande: Den religiösa praktiken, vardagligt beteende 

och individens intention inför Gud. Deniz Kandiyoti (1996:9) påpekar att 

relationen mellan vad som beskrivs som kultur respektive religion är kom-

plex och att sammanblandningen av begreppen har resulterat i två motsatta 

positioner. Den ena innebär ett förnekande av att muslimska praktiker kan 

vara förtryckande och den andra att förtryckande praktiker av olika anled-

ningar inte ska förstås som muslimska (jfr Roald 2006:54f). Båda ståndpunk-

terna är enligt Kandiyoti problematiska och tenderar att osynliggöra att soci-

ala, kulturella och politiska förhållanden är utformade på olika sätt i olika 

muslimska kontexter och därför ger varierade förutsättningar för den reli-

giösa praktikens utformning och legitimitet (jfr Farahani 2007:28). Denna 

problematik synliggörs inte minst när det gäller genusfrågor. 

Kropp, kön och femininitet 

En både kroppslig och social praktik som avhandlas i intervjuerna som en 

del av barnens socialisering till muslimer och som jag i det följande ska dis-

kutera rör könad fostran av barn. Det är främst flickors fostran och genuspo-

sitioner som kvinnorna på olika sätt förhåller sig till och reflekterar kring. 

Pojkars fostran nämns huvudsakligen i relation till flickors generellt sett mer 

utsatta position i patriarkala kontexter eller för att tydliggöra en ståndpunkt 

som handlar om jämlikhet mellan könen. En fråga jag ställt i intervjuerna är 

hur kvinnorna ser på fostran av flickor respektive pojkar. Zahra svarar så 

här: 

 

Praktiskt så är det många som fostrar olika. Många har gjort misstaget att vara 
rädda för sina barn, oroat sig mycket för flickorna, man har släppt pojkarna 
lösa vilket har gjort att det gått tokigt för många pojkar. Enligt islam så är det 
samma att fostra flickor och pojkar. Man ska inte favorisera någon. 

 

Flertalet av kvinnorna ger snarlika svar på denna fråga. Flera påpekar att det 

inte är någon skillnad att fostra flickor och pojkar och understryker att enligt 

islam är båda könen lika mycket värda. Både Fatima, Halima, Zahra, Müge, 

Sabah och Ayse säger uttryckligen att de inte vill göra skillnad på flickor och 

pojkar och de betonar att alla barn är lika mycket värda oberoende av kön. 

Men genusproblematiken är samtidigt komplex och visar hur kvinnorna na-
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vigerar mellan flera genusordningar och motstridiga ideal. Fatima berättar att 

hon brukar protestera när släktingar ställer krav på hennes döttrar som hand-

lar om att de ska passa upp på pojkar och män. Fatimas kommentar kan tol-

kas som en ståndpunkt för jämlikhet och för att flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter och rättigheter i samhället. Men man kan också förstå 

vissa utsagor i intervjuerna som att den jämlikhet som förespråkas implicit 

bygger på en komplementär förståelse av kön och könsskillnad. Intervjuerna 

är ibland motsägelsefulla. Att det förhåller sig så betraktar jag som ett ut-

tryck för att kvinnorna hanterar och förhandlar sina positioner inom ramen 

för normativa och ibland motstridiga genusordningar och i relation till inter-

vjusituationen som sådan (jfr Mulinari 2005). Intervjusituationen i sig skapar 

gränser och olika förutsättningar för hur ’ett vi’ kan formas under samtalet, 

beroende på vad vi talar om. Men det handlar också om att kvinnornas utsa-

gor belyser strukturer som kvinnor generellt behöver hantera i relation till 

patriarkala kontexter som belönar och sanktionerar olika slags femininiteter 

och maskuliniteter där vissa beteenden är mer önskvärda än andra. Jag me-

nar att kvinnornas modrandepraktiker därför bör förstås som ett intentionellt 

arbete där syftet är att forma barnen till socialt accepterade individer. Denna 

situation innebär att kvinnorna både reproducerar och utmanar samhälleliga 

genusnormer och att deras positioneringar kan vara motstridiga och ta sig 

olika uttryck i olika kontexter (jfr Ruddick 1995).  

 

Det finns alltså flera skillnader mellan kvinnornas positioneringar när det 

gäller just genusfrågor och hur de framträder, introduceras eller hanteras i 

intervjuerna. En aspekt rör intervjukontexten. Kvinnorna kan ibland inta 

andra positioner när det gäller barns fostran än när vi samtalar om vuxna 

kvinnors positioner i samhället. Sofia och Nejma som båda är konvertiter gör 

däremot en mer explicit skillnad på kön, både när det gäller barn och vuxna, 

och ofta introducerades ämnet på deras eget initiativ. Nejma berättar att hon 

är för en separering av flickor och pojkar i skolan när barnen närmar sig 

puberteten. Sofia formulerar en liknande ståndpunkt när hon påpekar ”att 

fostra pojkar och flickor är inte detsamma av naturliga skäl”. Hon menar att 

”de är skapta att klara av olika saker i livet och det resulterar i olika fostran 

generellt sett, dock är grunden densamma.” I Sofias och Nejmas citat blir en 

komplementär syn på kön explicit medan en heteronormativ syn på sexuali-

tet framstår som mer underförstådd. Att mödrars intentioner formas i sam-

spel med en religiös genusdiskurs syntes även i ett tidigare presenterat citat 

av Sofia och jag vill därför återkomma till hennes uttalande: 

 

Min sexåriga dotter ser att jag ber fem gånger, bär slöja och är noga med in-
gredienserna i maten och annat som vi äter. Detta resulterar i att hon själv tar 
initiativ till att be med mig, välja om hon ska ha slöja när hon går ut och frå-
gar mig om de och de varorna är halal eller inte. Det finns de som säger att 
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hon är för liten för att ha slöja redan, men jag resonerar som så, att om jag 
skulle stoppa hennes vilja nu att bära slöja, så skulle hon säkerligen motsätta 
sig att använda den när hon blir äldre och bör göra det. Detsamma gäller att 
be, äta halal mat och klä sig i kläder som inte visar kroppsformer. 

 

Sofia beskriver vardagliga religiösa och kroppsliga praktiker hon anser att en 

praktiserande muslimsk flicka bör följa. Hon förhåller sig till könsspecifika 

religiösa normer som syftar till att dölja och disciplinera flickors kroppar och 

hon beskriver en implicit koppling mellan denna kroppsliga praktik och 

muslimsk femininitet. Den praktik att dölja (den kvinnliga) kroppen som 

Sofia refererar till i citatet ovan reproducerar en heteronormativ syn på sexu-

alitet och kön. Praktiken förutsätter ett heterosexuellt begär mellan ett man-

ligt kön och ett kvinnligt kön där kvinnors kroppar konstrueras som begärs-

objekt för en manlig blick som bör skyddas från kvinnors antaget erotiska 

dragningskraft på män och därmed antagna förmåga att skapa kaos och 

oordning, fitna.  

 

I en traditionell muslimsk diskurs symboliserar fitna en stark kvinnlig sexua-

litet som behöver kontrolleras och disciplineras för att inte vara farlig för 

samhället. Den marockanska sociologen Fatima Mernissi har diskuterat pa-

radoxen i denna föreställning i relation till klädnormer för män respektive 

kvinnor, eftersom påbudet att dölja kvinnokroppen (vilket är mer uttalat för 

kvinnor än för män) tvärtom signalerar att män är svaga och utan sexuell 

självkontroll inför en exponerad kvinnokropp (Mernissi 1987). Det religiösa 

påbudet att dölja sitt hår är emellertid sedan lång tid tillbaka omtvistat bland 

muslimer. Åtskilliga feministiska omtolkningar av Koranen menar att detta 

’krav’ på en praktiserande muslimsk kvinna inte går att fastställa. De menar 

att påbudet att kvinnor bör bära sjal snarare bör förstås som ett resultat av att 

patriarkala kulturella normer präglat läsningen och tolkningen av Koranens 

texter (Wadud 2006). För andra religiösa uttolkare är sjalen ett självklart 

inslag och en viktig beståndsdel i kvinnors religiösa praktik (Mahmood 

2005). Det är denna tolkning som Sofia ansluter sig till. Hennes utsaga är 

uttalat normativ och hon förhåller sig till islam som ett moraliskt rättesnöre. 

Ofta använder hon uttrycket ”enligt islam” för att ge tyngd och legitimitet åt 

sina resonemang.  

 

En så explicit beskrivning av hur flickors kroppar ska hanteras, som den 

Sofia formulerar, är emellertid inte särskilt framträdande i övriga intervjuer. 

Flertalet av kvinnorna uppehåller sig inte vid den muslimska sjalen som en 

viktig aspekt av döttrars fostran. Att det förhöll sig så kan bero på flera fak-

torer. En förklaring som fördes fram av kvinnorna själva var att barnen är 

förhållandevis små och att det därför inte var aktuellt. En annan möjlig för-

klaring är att kvinnorna, även om de betonade sitt ansvar att lära ut islam 

ofta återkom till en ståndpunkt som handlar om att barnen får ”välja själva”, 
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eller som Nejma formulerade det: ”man kan inte tvinga”. Just detta framstod 

som ett viktigt tydliggörande även för Sabah som påpekade angående sjalen 

och tron att ”det är upp till var och en” och att hon ”inte tvingar någon”. 

Sabah lyfter i detta sammanhang fram den privata individuella relationen 

”mellan individen och Gud” som avgörande.  

 

Flera av kvinnorna nämner och tar explicit avstånd från ordet tvång. Här kan 

frågan ställas varför kvinnorna över huvud taget refererar till ordet tvång och 

om jag utifrån min position som icke muslim fick representera en syn på 

islam som tvingande. Det skulle i så fall bero på att jag utifrån min forskar-

position framkallade en ’tredje närvaro’ och att kvinnorna förhöll sig till en 

fråga som aldrig ställdes i intervjun men som introducerades av min närvaro 

och de stereotypa diskurser den framkallade (Pripp 1999). En tredje förkla-

ring skulle då också kunna vara att kvinnorna underkommunicerade aspekter 

av könad fostran på grund av att jag inte delar deras muslimska tro och att vi 

på grund av en icke delad erfarenhet inte kunde upprätta ett ’vi’ i intervjusi-

tuationen (Mulinari 2005). Intervjumaterialet är i så fall format av en strate-

gisk tystnad från kvinnornas sida i frågor som rör könsseparering och fostran 

av flickor i relation till min position som forskare och icke-muslim (Lykke 

2009, Mulinari 2005, jmf Nylund Skog 2002). Konkret är det möjligt att 

kvinnorna kan ha underkommunicerat vissa aspekter av sina identiteter för 

att skydda sig själva, från vad de eventuellt uppfattade som en kritiskt grans-

kande blick (jfr Hollander & Einwohner 2004).  

 

Det finns också andra uttalanden i intervjuerna som tyder på att en strategisk 

tystnad inte kan ses som den enda orsaken. Jag uppfattade intervjuerna som 

att könens isärhållande inte alltid framstod som en stor eller viktig fråga. 

Snarare förhöll sig kvinnorna till en norm om könsskillnad som de i vissa 

fall accepterade men inte gjorde någon stor sak av. Flera av kvinnorna kunde 

i förbifarten, när vi pratade om något annat, flika in kommentarer som an-

spelade på en viss bestämd ordning eller på en specifik syn på sexualitet. En 

av kvinnorna förklarade exempelvis när vi pratade om äktenskap generellt 

att ”vi muslimer måste ju vara oskulder när vi gifter oss” och i nästa mening 

förtydligade hon att ”det ska vara en ren kvinna för en ren man”. Även om 

uttalandet reproducerar sexuella handlingar som något som ska ske inom 

äktenskapets ramar, och mellan två motsatta kön, så rymmer utsagan implicit 

ett antagande om en rättvis ordning mellan könen. En lika relevant förklaring 

som den om strategisk tystnad som jag vill föra fram är därför att kvinnorna 

helt enkelt fann andra samtalsämnen mer angelägna.  
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Moderligt tänkande 

Ett av orden som återkommer i intervjuerna, särskilt i samtalen med Fatima, 

är ordet rättvisa. Kvinnorna reflekterar över rättvisefrågor och deras utsagor 

visar också hur tankar om rättvisa kan förstås som kopplade till moderskap 

och modrandepraktiker. I exemplet ovan där jag skildrar hur Halima rustar 

döttrarna med kunskap om islam visar det sig att hennes bruk av islam är 

format i samspel med att hon förhåller sig till patriarkala strukturer som ris-

kerar att begränsa döttrarnas framtid, men genom distinktionen mellan kultur 

och religion så framstår religionen som frigörande. Den rättviseaspekt som 

kvinnorna beskriver som en självklar del i den religiösa praktiken kan belysa 

en mer universell dimension av modrandepraktiker. Jag syftar på hur erfa-

renheten att ansvara för barns omvårdnad i konkreta samhälleliga kontexter 

formar kvinnornas förhållningsätt till frågor som har med rättvisa att göra. 

Ruddick hävdar att mödrars vardagliga praktiker av att bära det huvudsak-

liga ansvaret för barns hälsa, omvårdnad och utveckling gör mödrar särskilt 

mottagliga och känsliga för de konsekvenser som sociala och politiska orätt-

visor får (Ruddick 1995). Även Irene Oh menar att mödrars erfarenheter och 

de utmaningar mödrar ställs inför när de ska forma sina barn till hälsosamma 

välmående individer, kan bidra till en ökad medvetenhet om politisk rättvisa 

och vilken roll religiösa institutioner har eller kan ha i skapandet av ett rätt-

vist och jämlikt samhälle (Oh 2010:643).37  

 

I denna tankegång finns en risk för essentialism som både Adrienne Rich 

och Marilyn Friedman varnar för (Friedman 1995:66, Rich 1986:xxiv).38 

Moderskap riskerar att mystifieras och befästa en syn på kvinnor som mora-

liskt överlägsna män. Ruddick  menar emellertid att en ökad känslighet för 

orättvisor och våld kan växa fram ur modrandepraktiker, något hon benäm-

ner ”maternal thinking” (Ruddick 1995). Det är en intressant tankegång som 

Oh och Ruddick för fram, i och med att den öppnar för en diskussion om hur 

moderskap och erfarenheter av modrande i samspel med religion kan bli en 

källa till motstånd och ge mödrar men också fäder redskap för att utmana 

begränsande strukturer. Maternal thinking kan också handla om att lära bar-

nen medkänsla, eller det slags beteende som kvinnorna talar om som en ef-

fekt av ett islamiskt tänkande. 

 

                                                      
37 Som jag tidigare nämnt är modrande som praktik, enligt Ruddick, inte nödvändigtvis kopp-

lat till kvinnor (jfr Hagström 1999, Holm 1993).  
38 Oh anser att Rich och Friedmans oro för essentialism är befogad men menar att risken att 

kvinnor förstärker stereotypa bilder av kvinnor, genom att koppla moderskap till moraliska 

frågor, måste vägas mot de positiva effekter som politiska aktioner kan få och där mödrar 

faktiskt åstadkommer förändring. Som exempel diskuterar hon Les Madres i Chile vars sam-

lade aktioner vände en hel världs uppmärksamhet mot de brott som hade begåtts mot deras 

barn (Oh 2010: 644f). 
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När jag besökte Fatima och hennes familj i Marocko uppstod en situation 

som exemplifierar hur Fatima agerar förebild och hur inlärning av godhet 

och empati kan gå till i praktiken. Den visar också hur Fatima i den här kon-

kreta situationen förhåller sig till frågor som handlar om social rättvisa och 

fattigdom. Det som händer är att vi befinner oss i köket och lagar mat när det 

plötsligt ringer på dörren. Leyla, Fatimas äldsta dotter, springer fram till 

fönstret men ropar att hon inte ser vem det är. Entrén är en våning ner och 

Leyla springer snabbt nerför trappan men kommer genast upp igen, andfådd, 

och säger ”det är en kvinna”, hon tror ”att det är en tiggare”. Leyla rör sig 

nervöst fram och tillbaka i köket, hon ser skärrad ut, nästan rädd. Fatima 

stökar på under tystnad, som om ingenting har hänt. Leyla fortsätter att 

spana och säger upprört om kvinnan att ”hon går in i huset”. Fatima skrattar 

lågt och säger vänd mot mig som för att förklara ”barnen är jätterädda”. Jag 

förstår inte riktigt vad det är som händer eller varför barnen reagerar som de 

gör, men jag konstaterar att Fatima tar situationen med någon slags ro och 

spänning i kombination. Det verkar som om hon har varit med om det här 

förut. Leyla vänder sig mot mig och säger med orolig och allvarlig röst ”de 

kan stjäla barn”. Sen skyndar hon sig att gömma sig i ett hörn precis i det 

ögonblick som en äldre kvinna kliver in i köket. Leylas lillasyster står bred-

vid mig, tyst och stel som en pinne. Kvinnan som kommer på besök ser ma-

ger och tärd ut. Hon stiger fram och kysser Fatima upprepade gånger på båda 

kinderna. Efter ett litet tag vänder sig kvinnan mot mig och kysser mig med 

på båda kinderna. Hon kysser även Leyla och lillasyster. Sedan försvinner 

kvinnan in i det stora vardagsrummet där vi brukar äta.  

 

När kvinnan har lämnat rummet förklarar Fatima att kvinnan inte är tiggare 

utan en gammal granne till hennes svärmor som inte längre är i livet. Fatima 

är störd över att döttrarna visar så negativa känslor inför kvinnan. Leyla är 

rädd och lillasyster gnider sina kinder och grimaserar och säger att hon 

”måste tvätta ansiktet” [efter alla pussarna hon fick]. ”Stackars barn” säger 

Fatima och skrattar till. Sedan samlar hon ihop flickorna och förklarar för 

dem att de ”måste vara snälla” och att de ”inte får säga dumma saker på 

svenska vid matbordet”, att ”även om hon inte förstår vad ni säger så kan 

hon läsa er ansikten och ansiktsuttryck”. Hon säger också att de ”ska tänka 

på att hon också har varit ung och vacker en gång men nu är hon gammal 

och fattig”. Fatima berättar att hon har träffat den här kvinnan en gång för 

länge sedan och då såg hon ”helt annorlunda ut”. Nu kunde hon inte känna 

igen henne, ”det är så hemskt att se vad fattigdomen kan göra med oss män-

niskor”. Den äldre kvinnan sitter tyst på soffan i ena änden av rummet när vi 

kommer in. Hon kallar till sig Leyla som blygt och lite motvilligt går dit och 

sätter sig och kvinnan lägger sin arm runt henne.  

 

Det oväntade besöket blir en situation där Fatima fostrar barnen genom att 

lyfta fram värden som generositet, likhet och medkänsla. Hennes sätt att 
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hantera situationen visar hur Fatima försöker skapa förståelse hos barnen för 

kvinnans sociala utsatthet. De får inte behandla henne illa eller annorlunda 

eller uttala nedsättande ord som kan kränka eller såra. Fatima refererar också 

till kvinnans ungdom för att förstärka möjligheten till identifikation. Hon 

visar barnen vad hon anser att respekt för alla människors lika värde betyder 

i konkret handling och hon traderar just sådana värden som hon upprepade 

gånger under våra samtal genom åren omtalat som just muslimska. En god 

muslim ska enligt Fatima tänka på andra och göra så många goda gärningar 

som möjligt i det här livet. Detta är som redan nämnts generella humanist-

iska värden som för Fatima har en muslimsk innebörd (jfr Roald 2006). Det 

är värden som även icke muslimer och sekulära ideologier försvarar. Och 

även om Fatimas handling också kan förklaras av samhälleliga normer som 

handlar om gästfrihet och generositet menar jag att modrandet som en socia-

liserande praktik är relevant för att förstå betydelsen av Fatimas agerande. 

Paradiset under mödrars fötter 

I kapitlets avslutande del ska jag nu återkomma till frågan om mödrars upp-

höjdhet som en könad position. En fråga som jag vill diskutera handlar om 

kvinnors status i relation till det omsorgsarbete som kvinnorna beskriver att 

de utför eller förväntas utföra. Som jag nämnde inledningsvis kommer före-

ställningar om muslimska mödrars upphöjdhet till uttryck i olika talesätt, 

som att mamman enligt islam ”ses som en drottning i hemmet”. Modern kan 

också beskrivas som ”stommen i familjen” och som ”den som är värd mest 

respekt”. Sofia betonar att det är på ”ett positivt sätt” och hänvisar till profe-

ten Muhammeds utsaga att ”paradiset är under mödrarnas fötter”. Jag har 

stött på ordspråket tidigare och vet att det är hämtat från en hadith. Sofia har 

förmodligen valt detta uttryck för att berätta något för mig som hon betraktar 

som unikt för muslimska kvinnors moderskap. När jag sökte i google på 

meningen ”paradiset under mödrarnas fötter” fick jag på svenska sidor cirka 

22 000 träffar där en majoritet av sidorna jag studerade rör relationen mellan 

moderskap och islam. När jag googlade ordspråket på internationella sidor 

fick jag över 260 000 träffar. Det är således ett ordspråk som är vida spritt 

och som är starkt symboliskt laddat. 

 

På en av hemsidorna där citatet förekommer berättas att ”den muslimska 

mamman har en mycket speciell och hög ställning” och att mödrar ska ”visas 

stor respekt”.
39

 Enligt denna presentation handlar ordspråket om att musli-

mer genom att behandla sina mödrar väl får tillträde till himlen. Och omvänt, 

en muslim som uppför sig illa mot sin mamma kan nekas att få komma in i 

paradiset. När Fatima förklarar detta förhållande för mig gör hon det med 

                                                      
39 Informationen är hämtad från www.fatimazahra.se 20130715. 
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följande ord: ”har man ingen respekt för sin mamma så har man ingen re-

spekt för islam”. Hon kopplar samman ett upphöjt moderskap med respekt 

för islam på så sätt att vördnad gentemot mödrar i princip framträder som en 

förutsättning för muslimsk tro och tillhörighet. Nejma, som precis som Sofia 

konverterade till islam i vuxen ålder, berättar att det gjorde ett djupt intryck 

på henne när hon första gången, innan hon själv var muslim, såg sin svärmor 

så självklart få ta emot barnens kyssar på kinderna varje morgon, som ett 

uttryck för deras kärlek, respekt och vördnad: 

 

Enligt islam ligger paradiset under mammans fötter. Man har så hög status. 
Det är en av de högst uppsatta rollerna i islam. Det finns en hadith, den när 
Muhammed svarar först din mamma, sedan din mamma, sedan din mamma 
och sen din pappa, [Nejma menar att pappan kommer först i femte hand när 
det gäller att förtjäna respekt medan mamman hamnar på både, andra, tredje 
och fjärde plats efter Gud] Mamman har en mycket hög position och roll och 
det ser man också med min svärmor. Jag jämför till exempel hur min man är 
mot sin mamma och hur jag är mot min.  

 

Under skratt skildrar Nejma hur hon prövade sin mans kärlek genom att 

skämtsamt fråga vem han skulle rädda först om huset började brinna, sin 

egen mor eller henne. Hennes man hade svarat att han ”självklart skulle 

rädda sin mor först”. Sen när modern var i säkerhet skulle han försöka rädda 

Nejma och om det var för sent skulle han ”stanna kvar i lågorna” med henne.  

I talet om mödrars status beskrivs det muslimska moderskapet inte bara som 

en upphöjd position, vilket den dramatiserade situationen Nejma berättar om 

gestaltar, utan även som transformerande. Nejma berättar att hennes bete-

ende och förhållningssätt gentemot den egna modern förändrades i samband 

med att hon konverterade till islam. Hon förklarar att relationen till modern 

varit komplicerad och präglad av osämja men uppger att hon efter konverte-

ringen reagerar annorlunda på deras konflikter. Som muslim blev hon inför-

stådd med mödrars höga status, förklarar hon. Hon berättar hur en ny medve-

tenhet om moderskapets värde resulterade i att hon fick ett nytt förhållnings-

sätt gentemot sin mamma: ”som muslim så tycker jag att det är väldigt svårt 

att tillrättavisa min mamma. Hon har fött mig och uppfostrat mig. Jag känner 

att det inte är rättvist [att kritisera henne]”. Sedan hon blev muslim försöker 

hon därför skapa en god relation och hon ser det numera som sitt ”ansvar 

som muslim” att ringa sin mamma och besöka henne med jämna mellanrum 

(jfr Roald 2005:111). Även när Nejma jämför sitt tidigare förhållningssätt 

gentemot föräldrarna med den respekt hennes son visar henne, beskriver hon 

en skillnad. Sedan hon själv fick barn har hon konkreta erfarenheter av den 

statusförändring som moderskap skänker muslimska mödrar genom den 

kärlek och aktning hon får från sin son, berättar hon. Det Nejma förmedlar är 

att muslimska kvinnor genomgår en statusförändring i samband med moder-

skap som inte har någon motsvarighet bland icke-muslimska mödrar. Hon 
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talar om kvinnors position före och efter moderskap, och om en förändring i 

och med att hon konverterade till islam (jfr Månsson 2002, Sultán Sjöqvist 

2006).  

 

Nejmas skildring av hur islam förändrade, inte bara hennes syn på moder-

skap, utan också transformerade hennes förhållningssätt gentemot sin egen 

mamma väckte mitt intresse för hur mödrar visas respekt. I de efterföljande 

intervjuerna bad jag därför kvinnorna att berätta om sina mammor. Relation-

en till den egna modern framstod som intressant att utforska i relation till 

modrande och till kvinnornas positioner som kulturbärare och religionsför-

medlare. Mot bakgrund av att kvinnorna tillskriver mödrar en särskild och 

upphöjd status ville jag se hur relationen till mammorna skildrades och vil-

ken roll och vilka egenskaper mödrarna ansågs ha. På vilka sätt fungerar 

deras mödrar som förebilder? Nu vidgar jag med andra ord perspektivet och 

undersöker moderskapets konstruktion och mödrars upphöjdhet utifrån kvin-

nornas positioner som döttrar. 

Altruistiska mödrar 

När kvinnorna ska beskriva sina mammor blir det huvudsakligen i form av 

lovord och hyllningar. Både Zahra, Müge och Fatima talar om den egna mo-

dern som sin ”bästa kompis” och som en person de kan ”prata om allt med”, 

”och då menar jag verkligen allt” lägger Fatima till. Mamman är ”en före-

bild”, ”en nära vän” och enligt Zahra ”den underbaraste människan som 

finns”. Hon är den man vänder sig till och den man anförtror ”hemligheter”. 

De flesta av kvinnorna beskriver en mamma som inte ”säger nej” när de ber 

om hjälp, utan som ”ger allt”. Hon är självuppoffrande och ”delar allt med 

den som frågar” och hon har ”svårt att prioritera sig själv” framför andra. 

Fatima vill belysa med ett konkret exempel och berättar att hennes mamma 

aldrig skulle ta fram och äta något på tunnelbanan utan att dela med sig till 

de medresenärer som sitter bredvid. Genom ord som ”kärleksfull”, ”fin”, 

”trygg”, ”omtänksam”, ”varm”, ”lugn”, ”klok”, ”tålmodig” och ”har hög 

status” beskriver och sammanfattar de mödrarnas karaktärer och egenskaper. 

Mödrarna framställs som stödjande och förstående personer som kvinnorna 

alltid kan vända sig till och som ständigt ger den hjälp, avlastning och om-

sorg som de efterfrågar. Några av kvinnorna skildrar även mödrarna som en 

viktig resurs i vardagen eftersom de bidrar med oumbärlig avlastning för 

kvinnorna när de hjälper till med barnpassning, hämtningar och lämningar 

till och från förskolan. Flera av kvinnorna berättar att de bor i samma fastig-

het som sina föräldrar och att mödrarna därför finns nära och ofta är tillgäng-

liga. I de flesta fall beskriver kvinnorna även en nära känslomässig kontakt 

och relationen till modern framstår som kärleksfull och betydelsefull och 

viktig i vardagen. Särskilt Fatima, Zahra, Müge och Sabah berättar om stark 
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samhörighet och identifikation med sina mödrar. När Sabah talar om sin 

mamma, som hon fick ta avsked ifrån när hon flydde från Irak, gestaltar hon 

med hela sin kropp, sin kärlek, beundran och saknad. Hon kysser sina fingrar 

och berättar hur fin mamman var och att hon brukade ”tvätta hennes fötter” 

för att visa sin respekt.  

 

Talet om mödrarna präglas av påtaglig respekt och i de flesta fall även av 

djup beundran för vad de representerar och upprätthåller i familjen. Under 

rubriken ”There is no one like mum” beskriver även Berglund hur hennes 

informanter betonade betydelsen av att muslimska barn visar vördnad och 

respekt gentemot sina föräldrar, särskilt mot modern. Berglund ger exempel 

från sitt fältarbete där lärarna inför eleverna accentuerar vikten av att hedra 

kvinnors viktiga position som mödrar (Berglund 2010:126f, jfr Sultán Sjö-

qvist 2006:108ff). När jag bad kvinnorna beskriva relationen till mödrarna 

uttalade nästan ingen av kvinnorna något negativt eller kritiskt om sina 

mammor. Inte heller visade de ambivalens över att själva bli jämförda med 

sina mödrar, till exempel av andra. Jämförelser kan som i Fatimas och Zah-

ras fall snarare beskrivas som en känsla av översvallande stolthet.  

 

Det skuldbeläggande av mödrar som är framträdande i en amerikansk och 

europeisk diskurs, i synnerhet den psykoanalytiska idétraditionen, är nästan 

helt frånvarande i intervjuerna. Ett framträdande drag i moderskapsteori och 

forskning om mor-dotter-relationen är en tanke om att döttrar inte vill bli 

som sina mödrar, ett fenomen som benämns ”matrophobia: The fear not of 

one’s mother or of motherhood but of becoming one’s mother” (Abbey & 

O’Reilly 1998). Matrophobia definieras som ett tillstånd då en dotter tar 

avstånd från sin mamma och hennes, som dottern uppfattar det, maktlösa 

position. I sin kamp för autonomi vänder hon sig bort från mamman som inte 

tycks ha något eget liv. Detta främlingskap mellan mödrar och döttrar har i 

den patriarkala psykoanalytiska traditionen beskrivits som nödvändigt för att 

döttrar ska kunna utveckla en egen identitet skild från modern. Senare teorier 

har dock förklarat denna syn på mor-dotter-relationen som en del av den 

patriarkala kulturens skuldbeläggande av mödrar vars syfte har varit att 

söndra denna relation. Nyare teorier betonar istället den kraftpotential som 

kan finnas i relationen mellan mödrar och barn, inte minst mellan mödrar 

och döttrar (Abbey & O’Reilly 1998).  Mina intervjuer visar att bandet mel-

lan mor och dotter kan beskrivas som oerhört stark och att kvinnornas vet-

skap om mödrarnas närvaro fungerar stödjande för flera av kvinnorna. 

 

Det finns dock några exempel i intervjuerna som skiljer sig från ovanstående 

beskrivning. När jag frågar Halima och Fatima om deras mammor har varit 

en förebild eller om modern blev viktigare för dem i samband med att de 

själva blev mammor så svarar Halima ”nej” medan Fatima svarar både ja 

och nej. Fatima förtydligar att hennes mamma har varit en viktig förebild 
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som mamma men inte när det gäller karriär och arbete. Halima berättar att 

hon beundrar sin mammas ”tålamod” och att hon alltid känt sig nära båda 

sina föräldrar men att hon alltid identifierat sig mer med sin pappa. Hon för-

klarar att de är väldigt ”lika” och att han alltid varit ett stort stöd för henne. 

Det är också sin pappa som Halima ”minns” bäst från barndomen:  

 

Med mamma är det…jag kom ihåg att jag sa till henne när jag fick barn, ”men 
mamma jag kommer inte ihåg att jag var så mycket med dig när jag var yngre, 
jag kommer mest ihåg att jag har gjort saker med pappa”. Och hon bara ”ja 
men det är för att” / alltså mamma och pappa jobbade heltid, mer än heltid så 
då var det så att när mamma kom hem var vi ju mycket med pappa. Pappa tog 
ut oss och lekte med oss och mamma lagade mat eller tvättade eller vad hon 
nu gjorde. Men sen så tror jag inte att det beror på det, för det där gör ju alla 
andra i Sverige också. Och min pappa är en sån familjepappa. Han är ingen 
sån som är utanför. En del pappor är lite frånvarande medan mamman oftast 
är närvarande och då tänkte jag så här, men det är nog därför som det är som 
det är i vår familj. Men sen när jag fick mitt barn så började jag tänka, men 
varför kommer jag inte ihåg, ”jag kommer inte ihåg dig så mycket, jag kom-
mer mest ihåg pappa”? Varför är det så?  

 

När Halima återger minnen (eller snarare sin brist på minnen) skymtar nor-

mativa ideal fram som positionerar mödrar som mer centrala än fäder. Hon 

tolkar sin barndom genom ett raster som reproducerar föreställningar om 

mödrar som särskilt betydelsefulla medan hennes pappas närvaro i hemmet 

istället tycks bryta mot en nästan förväntad frånvaro.
40 

I citatet försöker 

Halima förstå varför hon har så svårt att komma ihåg sin mamma från barn-

domen. Bristen på minnen utgör ett frågetecken i relation till de förväntning-

ar på mödrars närvaro som färgar hennes berättelse i övrigt. Pappan beskrivs 

däremot som en tillgänglig och närvarande förälder som lämnat efter sig 

många minnen. Halima beskriver en frånvaro av minnen av modern och en 

närvarande pappa men hon talar samtidigt om en förväntad moderlig när-

varo, det vill säga hon artikulerar en närvarodiskurs knuten till moderskap 

(jfr Elwin-Novak 1999).  Till sist landar Halima i en förklaring som handlar 

om mammans personliga egenskaper. Egenskaper som befäster moderns 

särskilda position i hemmet: 

Jag tror att mamma är en sån här som liksom är tryggheten i familjen. Hon har 
ett helt annat värde. Det är inte det här att synas och höras, det är inte det som 
är, alltså förstår du, hennes personlighet. Så jag tror inte att det har att göra 
med hur dom har levt utan jag tror att det har att göra med hur hon är som 

                                                      
40 Här kan det vara på sin plats att påpeka att den generation pappor som Halima talar om i 

70-talets Sverige överlag representerar ett mycket lågt uttag av föräldraförsäkringen oavsett 

etnicitet, klass och religion. Det är kvinnor som bar det huvudsakliga ansvaret för hem och 

barn. 
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människa. Mamma är en väldigt lugn stabil person som älskar att pappa är den 
som driver. 

  

Mamman har enligt Halima varit närvarande, men på ett sätt som inte lämnar 

särskilda spår eller avtryck. Hon har varit med, men utan att delta och utan 

att styra. Här kan man emellertid argumentera för att Halimas beskrivning 

reproducerar moderns särskilda position ändå, men genom att ge modern en 

mer tillbakadragen roll (jfr Elwin-Novak 1999). Hennes utsaga reproducerar 

normen att mamman ska finnas där och vara tillgänglig, men i det här fallet 

befinner sig modern i bakgrunden. Enligt Elwin-Novak kan föreställningar 

om moderns betydelsefulla närvaro gestaltas på olika sätt. Moderns lågmälda 

närvaro bärs upp av en syn på barnet som en individ vars personlighet och 

beteende inte skall störas eller påverkas. Enligt denna föreställning är mo-

derns främsta uppgift att vara närvarande men utan att påverka alltför myck-

et. Modern konstrueras ändå som en betydelsefull och oersättlig person för 

barnets utveckling och psykiska välbefinnande (jfr Holm 1993, Ruddick 

1995). Hon blir i den bästa av världar den stabila grund på vilken hela famil-

jen vilar. I beskrivningen av moderns ’tysta’ närvaro kan Halima förstå sin 

frånvaro av minnen och ändå reproducera moderns upphöjda status i en be-

rättelse där mamman blir den lugna, stabila tryggheten i familjen som finns 

till hands när hon behövs. Hennes position särskiljs från faderns genom att 

ha ”ett helt annat värde”.  

 

Kvinnornas uttalanden reproducerar en traditionell islamisk religiös diskurs 

som handlar om altruism, där mödrar förtjänar respekt, kärlek, aktning och 

hög status för det omsorgsarbete de utför. Detta gestaltas till exempel i Fati-

mas kommentar att ”som mamma går man igenom mycket” och därför bör 

mödrar visas ”respekt”. I jämförelse med en kristen tradition, som också 

reproducerar föreställningar om altruism, där moderskap brukar beskrivas 

som ett straff kvinnor får bära till följd av synd, handlar den islamiska defi-

nitionen snarare om martyrskap där moderskap mer än något annat förtjänar 

Allahs välsignelse (jfr Oh 2010, Schleifer 1996:1f). När kvinnorna framstäl-

ler mödrarnas altruism som något positivt så reproducerar de denna ideali-

serande diskurs. Den främsta vägen till paradiset för muslimska kvinnor går 

enligt denna definition genom äktenskap, graviditet, förlossning samt ömsint 

och ansvarsfull vård och uppfostran av det behövande barnet. Enligt 

Schleifer ger islam ett ofantligt erkännande till kvinnor som kärleksfullt, 

tålmodigt och generöst axlar de vedermödor och ansträngningar som moder-

skap innebär. Mödrars uppoffringar ska skänka dem hög social status och 

den främsta belöningen är en säkrad plats i paradiset (Oh 2010:642f, 

Schleifer 1996:58).41 Inte på något bättre sätt kan muslimska kvinnor full-

göra sin plikt än via moderskapets omsorger. Med anspråk på att ge en kor-

                                                      
41 Se också Koranen 31: 14, 46: 15. 
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rekt tolkning av koranens budskap underbyggd av citat samt hänvisningar till 

utvalda hadither, gör Schleifer en koppling mellan moderskap och islam där 

graviditet, förlossning och modrande lyfts fram som delar av en kvinnlig 

religiös praktik och fullbordan. Enligt diskursen är ingen i familjen värd lika 

mycket respekt som den muslimska kvinnan om hon uppfyller sin roll som 

mor, något som reproduceras i Nejmas kommentar om att det är ”synd om 

muslimska kvinnor som aldrig får barn”.   

 

Att relatera de troende kvinnornas tal till en religiös diskurs som reproduce-

rar moderskap som en särskild och upphöjd position som förtjänar respekt 

gör kvinnornas idealiserade moderskildringar mer begripliga. En religiös 

plikt att visa mödrar vördnad och respekt kan ses som ett begränsande vill-

kor för att kunna uttala kritik eller vara avståndstagande, både mot den egna 

modern och mot moderskap i sig. Att Fatima, Zahra, Sabah och Nejma som 

troende muslimska döttrar förväntas vörda sina mammor kan åtminstone 

delvis förklara den beundran och respekt som de uttrycker. Genom att besk-

riva och tala högaktningsfullt om sina mödrar intar de den position som för-

väntas av dem som goda muslimska döttrar. När kvinnorna upprätthåller 

moderns högt värderade status visar de samtidigt respekt för islam. Deras 

sätt att beskriva mödrarna, utöver att vara ett uttryck för en god och kärleks-

full relation, kan därför tolkas som ett sätt att praktisera och manifestera sin 

religiösa tro. Och när kvinnorna framför kritik mot mödrarna så görs det 

inom islams ramar och med hjälp av en åtskillnad mellan religion och tradit-

ion. 

Förlorat kulturellt och socialt kapital? 

Det finns en påtaglig skillnad i intervumaterialet som belyser kvinnornas 

olika erfarenheter av att vara muslimer. De kvinnor som är konvertiter talar 

på ett annat sätt. Även om Nejma skildrar den egna modern respektfullt så 

talar hon om henne med en viss distans. I Nejmas och Sofias intervjuer sak-

nas inslag av den innerlighet, närhet och tacksamhet i relation till modern 

som så tydligt kännetecknar flera av de andra kvinnornas beskrivningar. I 

Sofias intervjusvar är skildringar av den egna modern frånvarande.42 I Sofias 

fall kan denna frånvaro delvis förklaras av att hennes intervju var en av de 

första jag utförde och att jag inte ställde explicita frågor angående hennes 

relation till modern. Däremot skildrar Sofia en mycket varm relation till sin 

tidigare makes muslimska familj som hon även efter sin skilsmässa upprätt-

håller kontakten med, men också med sin nya mans muslimska familj. Relat-

                                                      
42 I en jämförelse med övriga intervjusvar så berättar några av kvinnorna om sina mödrar på 

eget initiativ och utan att jag har ställt någon direkt fråga. I de flesta intervjuer har frågan 

dock introducerats av mig.  
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ionen till dem skildras i kontrast till hennes egna ”familj och släkt som inte 

är muslimer”: 

 

Vi har kontakt och det händer att jag får kort från mammas mostrar, men det 
är vid födelsedagar, påsk och jul. Detta är något som jag frivilligt lämnat 
bakom mig sedan jag blev muslim och inte firar längre. Deras kunskap om 
islam är minimal och det de lärt sig är tyvärr inte alltid rätt. Plus att det också 
hänger ihop med hur mottagliga de är för det som är nytt och främmande och 
om de också är villiga att respektera det som är mitt val i livet. Med min ex-
makes familj och min nya mans familj så är detta inget som jag behöver tänka 
på. Vi lever på samma sätt, även om det är på olika platser på jorden. 

 

Både Sofia och Nejma låter mig förstå att deras konvertering till islam inte 

har varit konfliktfri i relation till föräldrarna och den egna familjen (jfr Roald 

2003). Nejma förklarar: ”Jag kan ju förstå chocken för dem. Att jag hade 

träffat en svart man, barnet, att jag ser ut så här”. Trots negativa reaktioner, 

och som i Nejmas fall också reproducerar en rasifierad ordning, uttalar de 

ingen skarp kritik men förmedlar att de som (valt att bli) muslimer ofta känt 

sig missförstådda och ibland inte respekterade av sina egna ursprungsfamil-

jer. Nejmas och Sofias sätt att tala om den egna ursprungsfamiljen kan för-

stås som en effekt av att ha förlorat ett socialt och kulturellt kapital till följd 

av konverteringen i och med att islam och muslimska värderingar ofta till-

skrivs låg social status i en svensk icke muslimsk samhällskontext. 

Att konverteringen också inneburit ett nytt sätt att hantera konflikter förkla-

rar Nejma med att hon ” respekterar dem mer nu efter sonen”. Hon berättar: 

 

Det är mina handlingar som är viktiga, inte vad jag säger, utan hur jag hante-
rar dem, vad jag ger för signaler. Enligt islam ska man respektera sina föräld-
rar. Strider det mot tron får man gå emot dem men först måste man prata med 
sina föräldrar. Vi har en nära relation, jag ringer nästan varje vecka, det är jag 
som håller kontakt och jag känner också att det är min plikt.  

 

Vad som också är tydligt är att både Nejmas och Sofias identifikationer, i 

likhet med de andra kvinnornas, överskrider nationella gränser och att de till 

följd av äktenskap, transnationella familjerelationer och muslimsk identitet 

har erhållit ett nytt socialt och kulturellt kapital som skapar tillhörighet i 

relation till både andra muslimer och till muslimska länder. 

Mödrars ambivalens 

Utsagorna om mödrars höga status och altruism är formade av en religiös 

genusdiskurs för hur muslimska kvinnor bör vara och agera både som möd-

rar och som döttrar (jfr Månsson 2002:87, Oh 2010:642, Schleifer 1996). 
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Det är tydligt att kvinnorna identifierar sig med och eftersträvar altruism i 

den meningen att omsorg om andra också blir en omsorg om det egna jaget. 

Omsorgen om andra handlar, som jag tolkar det, om att tillfredsställa beho-

vet att vara en god människa och en god muslim. En annan aspekt av altru-

ism som ofta diskuteras angående altruistiska moderskapsdiskurser och kö-

nade förväntningar är att de reproducerar en essentialistisk syn på kön där 

mödrar ska finnas till hands för att tillfredsställa andras behov (jfr Berglund 

2010, Oh 2010). Enligt den tolkningen blir altruism något mer negativt. Som 

Irene Oh påpekar tenderar både kristna och muslimska religiösa texter att 

objektifiera mödrar och göra dem till symboler för underkastelse och altru-

ism. Den uppenbara frågan som man vill belysa är vad som händer om och 

när mödrar inte lever upp till den roll som förväntas? Amina Wadud, mus-

limsk akademiker och aktivist och mamma till fem barn är en av de mus-

limska feminister som velat uppmärksamma gapet mellan den ofta citerade 

hadithen som påstår att ’paradiset ligger framför mödrarnas fötter’ och hur 

verkliga mammors vardagliga villkor ser ut. Hon vill även uppmärksamma 

hur politiska system och lagar via patriarkala tolkningar av islam förtrycker 

och straffar ensamstående mödrar och kvinnor som föder barn utanför äkten-

skapet, och hon efterfrågar ett bruk av islam som behandlar mödrar mer rätt-

vist (Wadud 2006). Här menar Oh i likhet med Ruddick att mödrars konkreta 

erfarenheter av moderskap kan utmana och korrigera en romantisk och falsk 

bild av en alltigenom osjälvisk och självuppoffrande moderskärlek (Oh 

2010:638). De menar att mödrar bryr sig också om sig själva. 

 

Kvinnorna som jag har intervjuat beskriver också motstridiga känslor inför 

modersrollen och det ansvar de talar om. Det är när kvinnorna talar om var-

dagliga villkor och när de beskriver den egna modern som självuppoffrande, 

på gränsen till självutplånande som en ambivalens framträder som allra tyd-

ligast. De positiva beskrivningarna av den upphöjda moderpositionen och 

glädjen över att vara mamma, blandas med en ambivalent känsla inför mo-

dersrollen, den brist på frihet och det ansvar som den innebär men också av 

medkänsla med den egna mamman som inte får utnyttjas. Både Zahra och 

Fatima påpekar att de ibland måste tänka sig för innan de ber sin mamma om 

hjälp, eftersom de vet på förhand att hon aldrig säger nej. De påtalar även en 

risk för att mödrars omsorgsarbete kan exploateras eller osynliggöras genom 

att vara det arbete ingen ser men alla tar för givet. Ibland kan andras förvänt-

ningar hamna i konflikt med vad kvinnorna själva önskar och intervjuerna 

visar också hur viktiga mödrarnas hjälp är för att kvinnorna ska kunna skapa 

det liv de vill leva. Det är just i talet om det vardagliga livspusslet, när vi i 

samtalen lämnar moderns höga status och riktar oss mot vardagslivet, mot de 

monotona och repetitiva vardagssysslorna, hur kvinnorna får vardagslogisti-

ken att fungera, som mer kluvna och ibland negativa känslor kommer till 

uttryck, vad Rich beskriver som relationen mellan ”motherhood as institut-

ion” och ”motherhood as experience” (jfr Rich 1986).  



 83 

Intervjuerna anknyter till den generella problematik som en stor del av mo-

derskapsforskningen varit centrerad kring – relationen mellan kvinnors 

handlingsutrymme och moderskap relaterat till de könade förväntningar som 

finns på mödrar. Feministiska moderskapsteorier har betonat bristen på 

kvinnors frihet i relation till moderskap, utifrån det övergripande ansvar som 

generellt tillskrivs mödrar jämfört med fäder, oavsett kulturell, etnisk och 

religiös tillhörighet. Vad det handlar om är att föräldraskap anses begränsa 

kvinnors liv och möjligheter i en utsträckning som inte gäller för män. Det är 

därför inte överraskande att kvinnor kan bli överrumplade över det stora gap 

som finns mellan vardagens levda realitet som mamma och de idealiserade 

moderskildringar som finns i både den islamiska och den kristna diskursen, 

för som Oh påpekar, hur ska kvinnor klara av att leva upp till dessa världs-

frånvända men ändå normerande ideal (Oh 2010:639, Rich 1986:22)?  

Sammanfattning 

Kapitlet har visat hur talet om muslimska mödrars höga status är format av 

en normativ religiös genusdiskurs som tillskriver mödrar ett ansvar att tra-

dera muslimsk identitet och som hänvisar mödrar främst till hemsfären. 

Muslimska mödrar förväntas guida sina barn till en muslimsk livsstil, genom 

att forma barnets personliga, moraliska och andliga utveckling med hjälp av 

muslimsk religiös tradition. Om kvinnorna lyckas med detta uppdrag anses 

de utifrån en normativ religiös genusdiskurs ha utfört sin plikt som mödrar. 

Utifrån en syn på modrande som ett intentionellt arbete har jag visat kvin-

norna som aktiva kulturskapare och modrandets betydelse för hur islam trad-

eras i talet om vardagen. När kvinnorna beskriver fördelarna med muslimsk 

identitet utgör religionen en överordnad tolkningsram för hur barnen ska 

formas till goda muslimer och goda medborgare. Islam presenteras som möj-

liggörande och frigörande genom att kvinnorna gör en distinktion mellan 

kultur och religion. Genom distinktionen kan traditioner och beteenden som 

kvinnorna tar avstånd ifrån placeras utanför islam, exempelvis handlingar 

där religionen brukas för patriarkala syften. Intervjuerna belyser också en 

universell aspekt av moderskap som handlar om att mödrar generellt förhål-

ler sig till samhälleliga förväntningar på att forma goda samhällsmedborgare. 

Flera av de värden som kvinnorna beskriver som en naturlig följd av mus-

limsk tro och praktik kan också beskrivas som generellt erkända värden ut-

anför muslimska kontexter. Det är i talet om att tradera ett islamiskt tän-

kande till barnen, genom en gradvis ritualiserad inlärning av religionen som 

omfattar både kognitiva, emotionella och kroppsliga förhållningssätt, som 

det specifikt muslimska avgränsar sig. Talet om respekt kan också förstås 

som en aspekt av kvinnornas religiösa praktik. Genom att tala vördnadsfullt 

om sina egna mödrar visar kvinnorna respekt och därmed upprätthåller de 

mödrars höga status och agerar som goda muslimer förväntas göra. Även om 
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kvinnorna reproducerar och värdesätter ett altruistiskt moderskap, där om-

sorgen om andra kan länkas till religiös praktik, väcker förväntningar på 

självuppoffring känslor av ambivalens. Kapitlet visar betydelsen av att un-

dersöka kvinnors konkreta berättelser om moderskap i vardagslivet för att få 

syn på hur de förskjuter innehållet i hegemoniska moderskapsdiskurser. 
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Kapitel 3 Om mödrars försörjning 

I det här kapitlet undersöker jag kvinnornas förhållningssätt till frågan om 

hur moderskap kan kombineras med yrkesarbete, både utifrån ett religiöst 

perspektiv och i relation till vardagliga och samhälleliga villkor. Intervjuerna 

kan betraktas som inlägg i en sedan lång tid pågående diskussion i det 

svenska samhället om relationen mellan moderskap och förvärvsarbete samt 

om mödrars positioner och handlingsutrymme i relation till ekonomisk för-

sörjning, patriarkala strukturer och en privat respektive offentlig sfär (se till 

exempel Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, Elwin-Novak 1999, Magnusson 

1998, Sultán Sjöqvist 2006, Thomsson 1996). Man kan också se kvinnornas 

positioneringar i intervjuerna som att de bearbetar frågor om hur de ska ba-

lansera relationen mellan moderskap och yrkesliv och samtidigt vara goda 

muslimer. Kvinnorna förhandlar relationen mellan yrkesarbete, moderskap 

och muslimsk identitet utifrån sina varierade migrationserfarenheter, tillhö-

righeter och positioner i det svenska samhället. Deras utsagor belyser därför 

också en problematik som jag diskuterar närmare i kapitel fyra, nämligen 

relationen mellan moderskap, migration och svenskt medborgarskap och hur 

den ger varierade förutsättningar för modrandets processer.  

 

Kapitlets diskussioner struktureras av tre övergripande iakttagelser: För det 

första förhåller sig kvinnorna till och brottas med den generella diskursen om 

moderskap som något som står i konflikt med yrkesarbete. För det andra 

förhandlar kvinnorna mödrars yrkesarbete i relation till muslimsk identitet 

(och femininitet) och muslimska moderskapsdiskurser. För det tredje formas 

kvinnornas upplevelser av moderskap liksom modrandets processer av var-

dagliga villkor och samhälleliga strukturer som familjesituation, arbetssituat-

ion, arbetslöshet och privatekonomi men också av statlig familjepolitik. Med 

avstamp i den ovan skisserade problematiken belyser kapitlet hur kvinnorna 

talar om sig själva som mödrar, muslimer och yrkesarbetande respektive icke 

yrkesarbetande kvinnor i dagens svenska samhälle.43 Syftet är att visa och 

diskutera på vilka sätt kvinnornas utsagor om moderskap och yrkesarbete 

formas i samspel med samhälleliga normer och strukturer kopplade till kön, 

klass, religion och etnicitet samt huruvida kvinnorna utmanar desamma. 

                                                      
43 Jag vill förtydliga att jag inte påstår att kvinnornas identiteter kan reduceras till positioner-

na, mamma, muslim samt yrkesarbetande eller inte yrkesarbetande men det är dessa identi-

tetspositioner som kapitlet i huvudsak behandlar. 
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Mödrars stress 

I föregående kapitel redogjorde jag för hur patriarkala (och religiösa) diskur-

ser har skapat moderskapsideal som sällan talar till eller utgår från kvinnors 

vardagliga erfarenheter av moderskap i vardagen. Sex av de åtta kvinnorna 

som har intervjuats i den här studien berättar att de kombinerar moderskap 

med ett aktivt yrkesliv. Alla kvinnor beskriver sig som antingen yrkesarbe-

tande kvinnor eller som kvinnor som vill förvärvsarbeta men i våra samtal 

förhåller de sig på olika sätt till frågan om mödrar bör yrkesarbeta eller inte. 

Majoriteten av dem beskriver således ett vardagsliv som i sig utmanar dessa 

moderskapsideal. Fatima har tidigare drivit en egen kvinnoförening med 

hjälp av statligt stöd men arbetar nu som vikarie på en statlig myndighet. 

Ayse arbetar som tolk, översättare och språklärare. Även Nejma har genom 

åren kombinerat olika typer av anställningar, bland annat i skolan men också 

inom olika kvinnoföreningar. Vid tiden för en av intervjuerna jag gör med 

Nejma är hon emellertid tillfälligt arbetslös. Sofia är utbildad barnskötare 

och arbetar inom barnomsorgen men är för närvarande sjukskriven. Müge 

kombinerar studier med arbete inom barnomsorgen med siktet inställt på en 

framtida yrkeskarriär. Kanske vill hon bli teolog så småningom, berättar hon. 

Sabah är högutbildad ekonom men för närvarande arbetslös. Hon är emeller-

tid aktivt arbetssökande och söker tjänst på heltid. Halima och Zahra har 

långa akademiska utbildningar och arbetar heltid inom naturvetenskap och 

medicin.  

 

En kvinna som har en tydlig riktning mot yrkesarbete och karriär är Halima. 

Vi har ändrat intervjutiden vid ett par tillfällen för att hitta en lucka på några 

timmar när vi kan prata ostört. När jag anländer på avtalad tid visar det sig 

att Halima får offra sin lunch för att hinna med intervjun, men hon tar ändå 

emot mig med entusiasm. Tidigt i intervjun för hon självmant in diskussion-

en på sina erfarenheter av att vara yrkesarbetande småbarnsmamma: 

 

Halima: Det här med att kombinera barn och karriär, det är inte lätt alltså 
Jenny: Nej det är en av mina frågor 
Halima: Ja, nej det är inga roliga frågor (skrattar). 
Jenny: Men du trivs med din arbetssituation, det känns som att det är det här 
du vill hålla på med 
Halima: Ja alltså det här är ju vad jag har velat hela tiden, /---/ så jag tycker 
väl att jag har hamnat i rätt fack 
Jenny: Och din man har eget företag sa du 
Halima: Ja och jobbar väldigt mycket, han är egenföretagare /---/ så det är ju 
väldigt väldigt bra ur ett perspektiv och väldigt väldigt jobbigt ur ett perspek-
tiv, just att det är så mycket ansvar, och han har det största ansvaret, så då blir 
det liksom att han jobbar väldigt mycket… 
Jenny: Är det mycket kvällar och helger också? 
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Halima: Ja han är ledig en dag i veckan och för övrigt så är det ju så att han 
jobbar från tio till sju, alltså dom har öppet mellan tio och sju, förutom på lör-
dagar, då är det mellan elva och fem, söndagar är han ledig. Det är ju just det 
där, att han är ju inte hemma 
Jenny: Nej 
Halima: När man vill att han ska vara hemma (skrattar) och ärligt talat när 
man kommer hem från jobbet, det skulle vara skönt att ha familjen samlad då, 
ett vanligt liv skulle jag väl vilja kalla det för. 

 

Inte bara Halima utan flertalet av kvinnorna jag har intervjuat beskriver sig 

vara klämda mellan ett hektiskt yrkesliv och en kravfylld familjevardag där 

de tar ett stort ansvar för hem och barn. Så här berättar Zahra: 

 

Jag vill för mycket, jag har ofta en stor inre press. Jag känner mig ofta stressad 
och ska göra tusen saker. Jag försöker dölja det. Det är viktigt att kunna vara 
en bra mamma men samtidigt utbildar jag mig och vill jobba. När jag kommer 
hem så försöker jag lägga allt åt sidan. Jag vill inte syssla med arbete när jag 
är med honom (sonen). Jag tycker inte att jag är riktigt så närvarande som jag 
skulle vilja men så kanske alla mammor känner. Det är svårt att räcka till. 

 

Zahra, Halima och Fatima har yrkesarbeten som innebär ett stort personligt 

ansvar som de har svårt att hinna med på sin arbetstid, trots att de arbetar 

heltid. Det är tydligt under intervjun med Zahra att hennes önskan om att 

finnas till hands i hemmet hamnar i konflikt med hennes vilja att utbilda sig 

och att yrkesarbeta. Zahra försöker hålla sin stress osynlig för andra i famil-

jen och hon försöker dra tydliga gränser mellan sin yrkesidentitet och sitt 

moderskap, så att hennes pressande arbetssituation inte ska gå ut över sonen. 

Hon berättar att hon ”aldrig jobbar över” men att hon ”stressar desto mer på 

jobbet”. Hon lyfter fram tid som den mest centrala förutsättningen för att 

kunna vara en i hennes ögon ”bra” mamma: ”Man måste ha tid, det är viktigt 

att inte låta tiden slukas upp av hemarbetet, gärna stökigt, gärna snabbmat, 

bara man prioriterar tid”. Det är den sociala omsorgen som Zahra värnar 

mest. Även Fatima förhåller sig till förväntningar på mödrars tillgänglighet 

och beskriver just tid som en bristvara: 

 

Jag försöker vara tillgänglig för mina barn. Man ska vara lyhörd, kärleksfull 
men framförallt ha tid med sina barn. Det är det bästa av allt för då kan man 
bygga på de här bitarna. Men det är svårt för dagens mammor att ha tid. Det är 
något som är gemensamt för alla, mammor är stressade. Man ska hem och 
laga mat, man jobbar heltid.  

 

Fatima berättar att hon ofta sitter hemma och arbetar på kvällarna efter att 

barnen har somnat, hemmets skötsel och vardagliga rutiner är avklarade. 

Hon beskriver både en stor trötthet och hur den vardagliga stressen påverkar 
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hennes hälsa negativt, vilket i sin tur blivit ytterligare något att oroa sig över. 

Hon berättar att hon en tid har känt av kraftig hjärtklappning som hon fått 

diagnostiserad som en konsekvens av stress. Fatima berättar att hon och 

hennes man turas om att sköta barnen utanför skoltid. Hon skildrar en delad 

börda men säger samtidigt att hon tar mer ansvar än sin man för hem och 

hushållsarbete. Hon berättar också att de har förlagt sin arbetstid på olika 

tider på dygnet för att kunna lösa av varandra. Det har varit möjligt eftersom 

maken har ett arbete som möjliggör att jobba skift. På så sätt finns alltid 

någon av dem tillgänglig för barnen. En konsekvens av deras sätt att ordna 

tillsynen av barnen är, enligt Fatima, att hon och hennes man nästan aldrig är 

hemma eller vakna samtidigt, en annan att de ständigt är trötta och utarbe-

tade. Fatima beskriver ett kontinuerligt förhandlande i vardagen som bekräf-

tar det som tidigare studier visat, nämligen hur bristen på tid tycks vara ett 

ofrånkomligt villkor för det moderna föräldraskapet som innebär ett ”stän-

digt pusslande och kompromissande för att tillgodose sina egna, partnerns 

och barnens intressen” (Hagström 1999:217, Magnusson 1998, jfr Yazdan-

panah 2008:205). Är man ensamstående förälder kan situationen bli ännu 

mer påfrestande. I citatet nedan berättar Sofia hur hon känner sig drabbad av 

stress och motstridiga krav: 

 

Personligen så anser jag att min arbetssituation skulle kunna se annorlunda ut 
om jag hade möjlighet att få vara hemma med barnen istället för att lämna 
dem till dagis för att sedan åka till jobbet och ta hand om andras barn! /---/ 
Istället för att dagtid lämna mina barn på dagis och köra slut på mig själv på 
arbetsmarknaden för att jag inte har något val! Och samtidigt köra slut på per-
sonalen (andra mammor) som har egna barn! Oftast så måste ju barnen till-
bringa mer av sin tid på dagis än vad jag som förälder tillbringar på arbetet ut-
anför hemmet! Bara det är ju vansinnigt! I dagsläget sitter jag i en väldigt klu-
ven sits. Som sjukskriven behöver jag bl.a. vila för att ta mig ur slutkördheten 
och det kan jag inte om barnen är hemma. Jag blir då "tvingad" att lämna dem 
till dagis.  

 

Sofia, Fatima, Halima och Zahra talar om bristen på tid som ett generellt 

villkor för mödrar. Vad de skildrar, förutom känslor av stress, otillräcklighet 

och en viss maktlöshet, är att denna situation är något de delar med mödrar 

överlag. Det är något som ”alla mammor känner”, ”något som är gemensamt 

för alla, mammor är stressade” och kvinnornas utsagor bekräftar därmed vad 

tidigare studier visat gällande en svensk eller skandinavisk kontext (jfr 

Elwin-Novak 1999, Jansson 2001, Kugelberg 1999, Roald 2006:62). Kvin-

nornas stress kan förstås som en effekt av samhälleliga motstridiga normer 

som dels betonar mödrars yrkesarbete och dels upprätthåller specifika för-

väntningar på mödrars närvaro och tillgänglighet i hemmet.  Kvinnornas 

berättelser liknar därmed de som Ylva Elwin-Novak studerade i sin avhand-

ling om yrkesarbetande mödrar i Sverige i slutet av 90-talet (Elwin-Novak 
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1999). Elwin-Novak menar att mammor som yrkesarbetar befinner sig i en 

ständig rörelse mellan två diskursiva positioner där den ena handlar om yr-

kesarbete och självförverkligande och den andra om mödrars närhet, omsorg 

och tillgänglighet (jfr Elwin-Novak 1999:17). Elwin-Novak benämner dessa 

positioner ’arbetsdiskurs’ respektive ’närhetsdiskurs’.
44

 Även om pappor i 

Sverige har tagit ett betydande kliv in i hemsfären och de arbetsuppgifter 

som förknippas med den, så menar Elwin-Novak att mödrar fortfarande upp-

fattas som de primära omsorgsgivarna i familjen av en bred allmänhet i Sve-

rige. Och det finns enligt senare studier inte mycket som tyder på att detta 

förhållande skulle ha förändrats påfallande mycket sedan 1999 då Elwin-

Novak slutförde sin undersökning. Även om ambitionen och viljan finns att 

dela mer på ansvaret fungerar det sällan så i praktiken (se till exempel 

Alsarve & Boye 2011, Boye & Nermo 2014, jfr Yazdanpanah 2008).  

 

Det finns enligt en relativt nyutkommen antologi som har studerat föräldra-

skapets och den politiska styrningens omvandlingar, ”en diskrepans mellan 

normer och praktik, där normerna har förändrats snabbare än praktiken” 

(Bergman, Eriksson & Klinth 2011:13). Författarna menar att traditionella 

”könskodade” normer ”kring föräldraskap” fortsatt råder och att moderskap 

fortfarande är ”en viktig del i konstruktionen av kvinnlighet…i början av 

2000-talet, liksom försörjarrollen ligger i manligheten” (Bergman, Eriksson 

& Klinth 2011:13). Föreställningar om kön återskapas genom att införlivas i 

”politik, lagstiftning, vetenskap och offentlig diskurs” och författarna menar 

att det finns ”nationellt specifika och ändå föränderliga konstruktioner av 

kön i det offentliga samtalet om familj och föräldraskap” (Bergman, Eriks-

son & Klinth 2011:12). Från att tidigare ha utgått från en föreställning om 

”manligt familjeförsörjaransvar” och ”kvinnlig husmoderlighet” under tidigt 

1900-tal börjar politiken under senare delen av 1900-talet att ”utgå från en 

mer könsneutral föreställning om delat föräldraskap och jämlik tillgång till 

betalt arbete” (Bergman, Eriksson & Klinth 2011:12). Men enligt statistiska 

uppgifter tog kvinnor i Sverige ut 76% av den lagstadgade föräldraledighet-

en år 2011 (Women and men in Sweden 2012).45 Denna siffra är anmärk-

                                                      
44 Begreppen ‘arbetsdiskurs’ och ‘närhetsdiskurs’ är hämtade från den tredje studien i Ylva 

Elwin-Novaks avhandling Accompanied by guilt (Titeln på den tredje studien är: Motherhood 

as idea and practice: A discursive understanding of employed mothers in Sweden (Elwin-

Novak 1999). 
45 Jag är medveten om att statistiken har en heteronormativ och kärnfamiljsorienterad ut-

gångspunkt. Ett problem som jag vill nämna i det här sammanhanget handlar om hur man 

mäter jämställdhet mot bakgrund av att svenska lagar och regler för föräldraskap på många 

sätt är heteronormativa i både utformning och praktik. Det finns, menar jag, en oklarhet när 

det gäller presentationen av statistiska resultat, om vilka material, utgångspunkter och fråge-

ställningar som undersökningarna bygger på. Att jämföra mäns och kvinnors uttag av föräld-

radagar som ett uttryck för jämställdhet inom en parrelation fungerar möjligen för heterosexu-

ella föräldraskap i kärnfamiljer (beroende på hur jämställdhet definieras) men mindre bra när 

det gäller samkönade relationer i andra familjekonstellationer. Hur har statistiken i sin jakt på 
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ningsvärt hög med tanke på att kvinnor i Sverige förväntas yrkesarbeta i 

ungefär samma utsträckning som män (jfr Alsarve & Boye 2011, Boye & 

Nermo 2014, Hagström 1999:221). Även om jämställdhet mellan könen är 

en explicit fråga på den politiska agendan i Sverige när det gäller föräldra-

skap och hemarbete, så finns det åtskilliga studier som visar att kvinnor fort-

farande generellt står för merparten av omsorgsarbetet inom familjen och 

som också ansvarar för den huvudsakliga skötseln av hemmet, även när de 

förvärvsarbetar (se även Holmberg 1993, Magnusson 1999, Yazdanpanah 

2008).  Denna fördelning av ansvaret mellan könen kan förklara den kon-

flikt, stress och otillräcklighet som Halima, Fatima, Zahra och Sofia beskri-

ver som generella villkor för yrkesarbetande mödrar i Sverige idag.  

 

I de intervjuer jag har gjort finns också några exempel där kvinnorna förhål-

ler sig nästan avvisande eller i alla fall ytterst ambivalent till att tala om en 

motsättning mellan moderskap och förvärvsarbete. Att intervjuerna inte är 

entydiga i denna fråga kan ha olika orsaker och belyser hur erfarenheter av 

moderskap och migration är sammanvävda med kvinnornas varierade posit-

ioner i en svensk samhällelig kontext. För även om varken Ayse eller Sabah, 

som båda är välutbildade, berättar om en upplevd konflikt mellan moderskap 

och yrkesliv är deras intervjuer, betraktade i sin helhet, motsägelsefulla. 

Ayse tycker inte att det är svårt att få ihop vardagens alla göromål, det som 

brukar kallas vardagspusslet, trots att hon är ensamstående och försörjer fyra 

barn. Hon beskriver hur hon går upp klockan fem på morgonen för att hinna 

motionera innan hon ger sig iväg till sitt arbete beläget på andra sidan sta-

den. När jag frågar kvinnorna hur de hinner med allt svarar både Ayse och 

Sabah utan större betänksamheter att de tycker om att vara ”aktiva”. Båda 

kvinnorna lyfter också i just detta sammanhang fram sin roll som förebilder. 

Hur kan en sådan positionering analyseras och vad betyder den, mer än det 

faktum att kvinnorna uppenbarligen vill bli förstådda och sedda som perso-

ner som är aktiva och kompetenta? Handlar det om att jag utifrån min posit-

ion aktiverade en tredje närvaro (jfr Pripp 1999)? Eller kan det betyda att vi 

inte alls menar samma sak med ordet stress? Kan det vara så att andra 

aspekter än just vardagens monotona och repetitiva sysslor upplevs som 

ännu mer stressande? Eller handlar det om att kvinnorna förhåller sig till en 

senmodern samhällskontext som handlar om individens självpresentation, 

det vill säga att individer tenderar att presentera sig själva som just lyckade 

och kompetenta utifrån hur samhället definierar lycka och kompetens? 

Bergman, Eriksson och Klinth menar att normerna om jämställdhet i Sverige 

är ”kopplade till föreställningar om svenskhet” och ”en specifik svensk mo-

dernitet och progressivitet” (Bergman, Eriksson & Klinth 2011:13). De bely-

ser en vithetsnorm och hur det generella ”talet om familjen” är ”sammanflä-

                                                                                                                             
jämställdhet vägt in det faktum att en föräldraförsäkring kan ha delats på fler personer än två 

(biologiska) föräldrar av olika kön? 
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tat med rasifieringsprocesser” där ’den Andre’ pekas ut som förtryckt av 

patriarkala strukturer (Bergman, Eriksson & Klinth 2011:13, jfr Gottzén & 

Jonsson 2011). Vem har till exempel råd och möjlighet att beskriva sig själv 

som en person som har svårigheter eller som en mamma som upplever ett 

föräldraskap utan full kontroll? Jag kan inte säkert veta hur jag ska tolka 

Ayses och Sabahs förhållningssätt i just det här sammanhanget men jag ska 

återkomma till denna diskussion längre fram. 

Fördelningen av omsorgsarbetet 

Hur talar då de stressade kvinnorna om fördelningen av ansvaret och om 

könade förväntningar på mödrars närvaro i hemmet när de utgår från sig 

själva, sina egna vardagsliv och den stress de beskriver? Frågan är relevant, 

inte minst ställd mot det faktum att flertalet av kvinnorna presenterar sig som 

yrkesarbetande mammor, och i flera fall även som karriärintresserade kvin-

nor. En aspekt av omsorgsarbetet som flera av kvinnorna tar upp självmant i 

intervjuerna är den lagstadgade föräldraförsäkringen i Sverige. Trots den 

stress de beskriver är merparten av kvinnorna uttalat kritiska till politiska 

förslag om att föräldraförsäkringen bör delas lika mellan mödrar och fäder. 

Argumenten bakom de politiska förslagen om delad och individualiserad 

föräldraförsäkring är att kvinnors generellt sett större uttag av föräldradagar-

na utgör ett strukturellt hinder för jämlikhet mellan könen. I sin nuvarande 

form bidrar därför föräldraförsäkringen, enligt reformförespråkarna, till att 

upprätthålla kvinnors generellt sett försvagade ställning på arbetsmarknaden 

i samband med föräldraskap.46  

 

Det visar sig att alla de intervjuade kvinnorna enligt egen utsago har tagit ut 

hela eller merparten av föräldraledigheten. Hur resonerar då kvinnorna angå-

ende det faktum att fördelningen ser ut som den gör i deras familjer? Halima 

och hennes man har två barn och ett tredje på väg och hon berättar att båda 

gångerna är det hon som har tagit ut hela föräldraförsäkringen. Halima berät-

tar hur familjens vardagliga villkor begränsat hennes valmöjligheter: 

 

Med första barnet, då stannade jag hemma i ett års tid. Men sen med andra 
barnet så kände jag hela tiden att jag ville tillbaka. Jag hade två små barn och 

                                                      
46 De partier som våren 2014 ville införa individualiserad föräldraförsäkring var Socialdemo-

kraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverige-

demokraterna, Folkpartiet och Centern är i olika grad emot en helt individualiserad föräldra-

försäkring men alla partier utom SD och KD står bakom den nuvarande försäkringen med 

vissa öronmärkta månader till respektive förälder. Miljöpartiet presenterar en tredelad modell 

där en tredjedel av försäkringen kan fördelas valfritt mellan vårdnadshavare eller andra om-

sorgsgivare. 
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var ensam. Min man jobbade. Han är egenföretagare så han jobbade väldigt 
mycket och han gör det än idag. Så det blev…det blir väldigt tungt. Det går 
inte rent praktiskt att få det att funka. Det spelar ingen roll vad jag vill eller 
inte vill för situationen är sån att jag har två väldigt små barn som behöver 
väldigt mycket hjälp och när man är egenföretagare så kan man inte vara ledig 
på samma sätt. Man kan inte stanna hemma som man vill. Semestern blir all-
tid anpassad efter arbetet. Så då kände jag att det fick bli ett år i taget. Men 
med det här tredje barnet så kanske det blir lite annorlunda därför att jag 
tänkte att, dels så har jag kommit in i mitt arbete på ett annat sätt, så kommer 
jag kanske att kunna jobba lite hemifrån. Men jag sätter inte upp några mål, 
utan det jag tänker nu det är att jag ska vara borta ett år, that’s it! Sen om jag 
lyckas göra någonting mer (med mitt arbete) då får jag vara glad för det, men 
man vet aldrig hur det blir efter att man har fött barn. 

 

De ett år långa föräldraledigheterna beskrivs som nödvändiga kompromisser 

från Halimas sida och som en anpassning till de villkor som ramar in famil-

jelivet på grund av makens yrke som egenföretagare. Det är inte moderskap-

et i sig som utgör ett hinder, eller som hindrar hennes man från att ta samma 

ansvar som hon, utan den faktiska situation som hennes familj befinner sig i, 

tycks Halima vilja förmedla. Men när arbetsdelningen förstås som något 

privat, som en praktisk lösning eller som ett undantag som inte går att und-

vika, osynliggörs emellertid övergripande normer och samhällsstrukturer 

som gör skillnad på kön i synen på arbete respektive omsorgsarbete. De var-

dagliga villkor som Halima skildrar är formade av könade strukturer och 

samhälleliga förväntningar som generellt ger hennes man ett större hand-

lingsutrymme. Det innebär att familjers beslut är formade i samspel med 

samhälleliga normer om i vilken sfär män och kvinnor hör hemma, eller har 

sin första prioritet. Vad Halimas utsaga gestaltar är att kvinnor enligt dessa 

normer i första hand hänvisas till den privata sfären (särskilt om den hamnar 

i konflikt med den offentliga) medan mäns positioner i den offentliga sfären 

sällan ifrågasätts på samma sätt efter att de blivit pappor. Föräldraskap tycks 

med andra ord begränsa kvinnors liv och möjligheter att yrkesarbeta och 

göra karriär på ett sätt som inte gäller män i samma utsträckning.  

 

I ett historiskt perspektiv har detta resulterat i att yrkesarbete i första hand 

har konstruerats som ett manligt värde (Jansson 2001, Mies 1998, Rubin 

1975, Smith 1987). Distinktionen mellan könen i synen på arbete beror 

emellertid på hur arbete definieras och vad som räknas som arbete. Maria 

Jansson påpekar att motsättningen mellan moderskap och arbete dels tycks 

bygga på en allmän uppfattning om att det finns dimensioner i moderskap 

”som inte kan mätas på samma sätt som arbete”, dels på föreställningar om 

”att moderskap har värden som inte bör jämföras med arbete” (Jansson 

2001:17). Jansson som hänvisar till Dorothy Smith riktar blicken mot hur 

arbete (i en västerländsk kontext) har konstruerats som ett manligt könat 

värde just genom att ”själva förståelsen av arbete är betingad av könsmakt” 

(Jansson 2001:17, jfr Smith 1987). Det är till att börja med en syn på arbete 
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som inte inkluderar det (obetalda) reproduktiva arbete som många kvinnor 

utför i hemmet (Mies 1998:45, 51). Parallellt med att kvinnors reproduktiva 

arbete riskerar att osynliggöras som just arbete så stärks även kopplingen 

mellan (kvinnligt) kön och föräldraskap då barnafödande och föräldraskap 

inte på samma sätt utgör ett hinder för män (åtminstone inte i yrkeslivet). 

Traditionella genusnormer och kopplingen mellan kön och arbete kan emel-

lertid förklaras, legitimeras och upprätthållas på olika sätt på individnivå, 

vilket syns i mitt intervjumaterial. Kvinnorna intar olika positioner när det 

gäller relationen mellan moderskap och yrkesarbete och flera utsagor belyser 

även frågan om vad som ska räknas som arbete. Halima beskriver ovan hur 

faktiska vardagliga förhållanden i familjen och mannens företagande villko-

rar hennes möjliga val. Det framgår också att hon inte är helt tillfreds med 

fördelningen av ansvaret. I flera av intervjuerna syns istället ett antagande 

om en specifik kvinnlig kompetens. Så här förklarar Zahra varför hon tog ut 

hela föräldraledigheten: 

 

Det kanske låter lite dumt, men jag tror att mamman har en speciell uppgift 
som inte fadern kan täcka upp under de första åren, och det har inte bara med 
amning och bröstmjölk att göra. Islam säger att uppfostran är att nära barnet, 
att det är mycket bättre för barnen att mamman inte arbetar de första åren, där-
för väntar vi lite med nästa barn. Barnet är det viktigaste i livet och då menar 
jag inte att de bara ska se hyfsade ut utåt utan jag ska nära barnet, jag ska vara 
känslomässigt engagerad, jag ska bygga en relation där jag dels är kompis dels 
är förälder. Jag ska vara närvarande och upptäcka om något inte är bra. 

 

 

Budskapet i Zahras uttalande är att mammor fyller en funktion för barnen, 

särskilt när de är små, som pappor inte kan fylla. Hennes inledande kom-

mentar om att ”det kanske låter lite dumt” visar också att Zahra signalerar att 

hennes ställningstagande kan uppfattas som provokativt. Utsagan reproduce-

rar könade föreställningar om att mödrars närvaro i hemmet är för barnets 

bästa. Kvinnan beskrivs som den mest aktiva och lämpliga föräldern och hon 

tillskrivs det primära ansvaret för barns utveckling. För att legitimera denna 

norm säger Zahra att modern ”enligt islam” ska ”nära barnet”.  Samtidigt 

framgår det i intervjun att Zahra tror att en sådan uppdelning finns även ut-

anför en muslimsk kontext. När hon förklarar att det är hon ”som har kollen” 

på vad som behövs köpas och inte köpas så inflikar hon att ”så är det nog i 

de flesta familjer i Sverige, även om man inte säger det”.  

 

Zahras beskrivning av mödrars ansvar kan sägas reproducera en generell 

moderskapsdiskurs eftersom föreställningar om mödrars betydelsefulla när-

varo återfinns även utanför en islamisk kontext. De är etablerade både i 

andra religioner och i psykologisk utvecklingsteori och genomsyrar institut-

ionella praktiker som rör mödrar, fäder och barn. Exempelvis är Mödra- och 
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barnhälsovården i Sverige fortfarande präglad av en utvecklingspsykologisk 

diskurs, formad av genusnormativa idéer om modern som den mest aktiva 

agenten i små barns utveckling (Hörnfeldt 2009:196). Könade föreställningar 

om mödrars betydelsefulla närvaro är allmänt spridda och materialiserade i 

normer, praktiker och statistik, som exempelvis när det gäller uttag av för-

äldraledighet och dagar för vård av sjukt barn. Hagström visar i sin studie 

om pappors föräldraskap att även om en jämlik fördelning mellan hemupp-

gifter tycks ”vara självklart” i teorin, så fungerar det sällan så i praktiken när 

föräldraskapet inträder (Hagström 1999:201). Hagström menar med hänvis-

ning till Rita Liljeström, att barnafödande tycks resultera i att män ”faller in i 

’traditionella roller’, där kvinnan tar hand om vissa sysslor och mannen 

andra” (jfr Liljeström & Kollind 1990). Att det förhåller sig så handlar om 

en generell uppfattning att mödrar anses ha störst betydelse för barns hälsa 

och därför generellt tillskrivs en viktigare position och ett större ansvar för 

barns utveckling än fäder (Elwin-Novak 1999:15f). Zahra förklarar vidare 

hur hon tänker när det gäller fördelningen av föräldraförsäkringen: 

 

Jag tycker inte att man ska dela föräldraledigheten efter sex månader. Kanske 
är det egoistiskt tänkt, men jag skulle inte vilja gå miste om det halvåret. Jag 
tycker att min man blir så stressad av att laga mat och ha allt ansvar. Kanske 
är det en personlighetsgrej, det kanske finns mammor som känner att de inte 
heller klarar av det. Man säger att Sverige är jämlikt men det är inte jämlikt 
utan likt. Man tar inte hänsyn till att män och kvinnor är biologiskt olika och 
det går ut över kvinnor och skapar en stor psykisk stress. 

 

 

Zahra använder här biologiska skillnader mellan könen som argument för en 

’naturlig’ könsarbetsdelning mellan män och kvinnor. Hon argumenterar för 

att familjer själva ska få avgöra vem som ska stanna hemma hos barnen när 

de är små i kontrast till de politiker i Sverige som strävar mot att föräldraför-

säkringen i högre utsträckning ska delas lika mellan ett barns föräldrar. 

Zahra påpekar att Sverige har ”ett fint välfärdssystem” men genom att man 

bortser från biologiska könsskillnader och inte tar hänsyn till enskilda famil-

jers viljor och behov skapar man istället stress. Flera av de intervjuade kvin-

norna är liksom Zahra kritiska mot den lagstiftning som vill reglera hur för-

äldraförsäkringen ska användas. Nejma beskriver situationen på ett liknande 

sätt: 

 

Om jag tittar på den politiska situationen, som en statsmakt, den är familjefi-
entlig, min individuella rätt att välja att stanna hemma är ifrågasatt, min kar-
riär blir viktigare än mitt barn, det blir samhället som tar över på ett sätt, för i 
islam så är det väldigt viktigt att mamman tar hand om barnen när de är små, 
maken är familjeöverhuvud, det är hans plikt att se till att jag har mat, värme, 
tak över huvudet, även det andliga är hans ansvar. Det finns ett citat som är 
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felanvänt, att mannen har sista ordet. Större delen av alla muslimer missan-
vänder det. Mannen har ansvar, han står till svars inför Gud, men man ska ha 
dialog innan, kan man inte lösa det, då har mannen det avgörande beslutet. 

 

Nejma hänvisar, precis som Zahra, till islam när hon beskriver mannens och 

kvinnans olika roller och ansvar. Mödrars närvaro i hemmet anses hotad av 

en ”familjefientlig” politik (jfr Sultán Sjökvist 2009:86). En liknande kultur-

kritisk beskrivning som inte avgränsas specifikt till föräldraförsäkringen 

återfinns i intervjun med Sofia: 

 

Vad gäller kombinering av barn och yrkesliv så anser jag att hela västvärlden 
borde titta på och ta islam som förebild. Dess syn på kvinnan och arbete går 
inte ihop med islams syn. Eftersom kvinnan är skapt att gå igenom graviditet, 
förlossning och amning så är hon bäst lämpad att ta hand om barn. Ingen man 
kan göra dessa tre saker i stället för kvinnan. Däremot så finns det män som 
har väldigt god hand med barn, och kvinnor som är väldigt maskulina och kla-
rar av manliga sysslor. Faktum kvarstår dock. Generellt sett så är kvinnan inte 
lämpad att ta hand om hem och familjesysslor samtidigt som hon ska utföra 
ett eller flera arbeten utanför hemmet. Jag behöver inte nämna att det är van-
ligt förekommande att kvinnor går in i väggen bland annat på grund av dub-
belarbete. 

 

I Sofias utsaga beskrivs mödrars yrkesliv som underordnat moderskapets 

plikter. Sofia som själv bär ansvaret för sin och barnens försörjning, repro-

ducerar i citatet föreställningar om mödrars unika omsorgskapital, det vill 

säga kvinnors exklusiva kompetens när det gäller reproduktion och omsorg 

(jfr Yazdanpanah 2008). När hon beskriver relationen mellan moderskap och 

yrkesliv använder hon, precis som Zahra, biologiska förklaringar för att un-

derbygga och legitimera sin ståndpunkt. Sofias kulturkritiska positionering 

handlar om att känna sig begränsad och ofri ”som muslimah” i ett samhälle 

som inte värdesätter mödrars omsorgsarbete: 

 

Så jag känner mig som muslimah och förälder tvingad av svenska samhället 
att komma ut på arbetsmarknaden, tvingad att lämna över ansvaret (för bar-
nen) till andra människor regelbundet. Att välja att vara hemmafru och ta hand 
om sina barn och hemmet är något som är väldigt laddat och tabubelagt. Un-
dantag finns naturligtvis. En del kvinnor vill, orkar och klarar av att arbeta 
samtidigt, utan att något försummas eller blir lidande. Andra kvinnor vill inte, 
klarar det inte eller behöver det inte för att de har en man som klarar av att 
försörja sin familj.  

 

Sofias beskrivning av modersroll och arbetsdelning konstruerar muslimskt 

moderskap i kontrast till hur hon uppfattar det svenska samhällets genus-

normer och precis som Zahra och Nejma ovan, fogar hon in sin ståndpunkt i 

en politisk ”familjefientlig” kontext som inte tar hänsyn till islam utan 
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”tvingar” den muslimska kvinnan ut i arbete. Sofia beskriver normativa för-

väntningar på kvinnors yrkesarbete och svensk jämställdhetspolitik som ett 

begränsande villkor för muslimska kvinnor och hon förhåller sig, precis som 

Zahra och Nejma, kritisk till ett jämställdhetsideal som inte gör åtskillnad på 

mäns och kvinnors olika roller och funktioner i familjen.  

 

Samtidigt kan man notera att både Sofia, Nejma och Zahra använder samma 

slags biologiska argument som vissa feministiska grupper även utanför en 

muslimsk kontext gör bruk av. Den holländska socialantropologen Karin van 

Nieuwkerk menar också att just genusfrågan är en av de viktigaste anled-

ningarna till att kvinnor i Europa väljer att konvertera till islam (van Ni-

euwkerk 2006:7, jfr Roald 2003:308). Hon med flera forskare menar att 

islam kan erbjuda tydliga begrepp och uppfattningar när det gäller äkten-

skap, moderskap och familj som tilltalar vissa kvinnor, och att de söker sig 

till islam och de muslimska värden som befäster föreställningar om kvinnors 

respektive mäns olika kompetenser och ansvarsområden som en naturlig 

ordning (van Nieuwkerk 2006:8). Särskilt konvertiter som är kritiska mot 

den egna kulturen kan attraheras av islams ”otherness” där islam får utgöra 

en skarp kontrast till den egna kulturen (jfr Sultán Sjöqvist 2006). Samtidigt 

handlar det enligt flera forskare inte om islams ”otherness” utan snarare om 

igenkänning av kulturella värden som har degraderats i västerländska sam-

hällen som en följd av det postmoderna samhällets framväxt.47 Den islamiska 

diskursen som till exempel Nejma och Sofia använder kan därför fungera 

som ett sätt att kritisera en i samhället rådande manlig norm, och som ett sätt 

att försöka återinföra och uppvärdera moderskap och andra värden som trad-

itionellt har kodats som kvinnliga (jfr Högström 2010). De intervjuade kvin-

norna attackerar också den västerländska exploateringen av kvinnors krop-

par, en kritik som går att spåra till radikal så väl som till biologisk feminism. 

Men där den radikala feminismen försöker förändra och omkullkasta patriar-

kala relationer vill den islamiska diskursen istället återinföra ett slags ’natur-

lig’ ordning (jfr Högström 2010, van Nieuwkerk 2006:8f). 

 

                                                      
47 Hofmann menar (enligt van Nieuwkerk) att kvinnor i en västerländsk kontext är starkt 

kopplade till familj och moderskap och att familjen är associerad med värden som tillhörighet 

och samhörighet där kvinnor har en viktig funktion. Men hon argumenterar för att kvinnors 

individualiseringsprocesser är komplicerad och motsägelsefull eftersom dessa värden hamnar 

i konflikt med dominerande moderna värden som rationalitet, individuell prestation. Kvinnor 

konfronteras därför med motstridiga förväntningar i olika stader i livet. De växer upp med 

ideal som handlar om individuell autonomi men förväntas samtidigt att sätta dessa ideal åt 

sidan i samma ögonblick de bildar familj. Om kvinnor bestämmer sig för att stanna hemma 

när barnen är små så kan de därför erfara en förlorad självkänsla i relation till samhället i 

stort. Enligt Hofmann erbjuder den islamiska diskursen som prioriterar familj och äktenskap 

en slags lösning på denna konflikt. Den islamiska diskursen kan därför fungera som ett sätt att 

återbörda en slags förlorad men återfunnen ’sanning om könen’ där kvinnorna får möjlighet 

att leva i enlighet med sin feminina natur (jfr Hofmann 1997, van Nieuwkerk 2006:8f). 
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Ovan har jag visat hur kvinnorna reproducerar och förhåller sig till två cen-

trala diskurser för moderskap i dagens Sverige: ’Arbetsdiskursen’ respektive 

’närhetsdiskursen’. Kvinnorna beskriver och förhåller sig till normativa för-

väntningar på att mödrar både bör yrkesarbeta och vara tillgängliga för sina 

barn och hur yrkesarbete förhindrar eller försvårar en sådan tillgänglighet. 

Men kvinnornas utsagor berättar också om olika slags stress. Dels den stress 

som uppstår av tidsbrist, det vill säga upplevda praktiska svårigheter att få 

ihop vardagens och yrkesarbetets alla göromål och plikter. Kvinnorna be-

skriver känslor av att inte räcka till och de lever med motstridiga könade 

förväntningar eftersom kvinnor i Sverige utöver yrkesarbete förväntas ta 

hand om sin familj och tillgodose familjemedlemmarnas behov av omsorg 

(jfr Yazdanpanah 2008). Den stress som kvinnorna berättar om i intervjuerna 

kan å ena sidan ses som en direkt effekt av att mödrar anses ha den specifika 

kompetens som krävs för att ge denna omsorg, men att kvinnorna av olika 

skäl inte lyckas leva upp till dessa ideal.  

 

Dels kan man förstå vissa utsagor ovan som att det också är den svenska 

jämställdhetsdiskursen i sin betoning av likhet mellan könen som gör kvin-

norna stressade. Kvinnorna beskriver en stress som utifrån kvinnornas reli-

giösa perspektiv är orsakad av olika värderingar och olika syn på kön och 

familj. Jag tolkar några av kvinnornas berättelser som att det omsorgskapital 

som de har och som också är en anledning till att muslimska mödrar har hög 

status, inte tillskrivs samma värde i Sverige utanför en muslimsk kontext. De 

menar att den svenska jämställdhetspolitikens perspektiv har ett större tolk-

ningsföreträde och legitimitet, jämfört med deras muslimska religiösa per-

spektiv. Även om kvinnorna själva uppfattar att de har förvärvat ett specifikt 

könat omsorgskapital så kräver det omgivningens erkännande för att fungera 

som ett kapital av värde i samhället i stort (Bourdieu 1998:47). En individua-

liserad föräldraförsäkring riskerar därmed att öka belastningen på mödrar 

som, enligt de intervjuade kvinnorna, får en ännu tyngre börda att bära. Att 

Sofia inte tycks vänta sig något erkännande från det svenska samhället för 

sin syn på jämställdhet framkommer i följande citat: 

 

När det gäller barnens uppfostran så ligger i mitt fall större delen av ansvaret 
på mig eftersom jag är skild och barnen bor hos mig. /---/Med en praktise-
rande muslimsk man så kommer ansvaret att delas automatiskt, även om det i 
svenska ögon antagligen inte skulle ses som en jämställd fördelning. 

 

Sofia tycks mena att muslimska familjemönster utmanar de köns- och jäm-

ställdhetsnormer i det svenska samhället som inte vill göra skillnad på mäns 

och kvinnors ansvar för hem och barn och där lika tillträde till den offentliga 

såväl som den privata hemsfären utgör ett tydligt artikulerat politiskt jäm-

ställdhetsmål (åtminstone i vissa partiprogram). Samtidigt skulle man kunna 
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hävda att föreställningar om kvinnors specifika omsorgskapital är en domi-

nerande diskurs i Sverige och praktiseras som just ett kvinnligt kapital men 

att denna könsordning generellt legitimeras på andra sätt än med religion. 

Det svenska jämställdhetsideal som kvinnorna kritiserar är något som många 

kvinnor och män, oavsett religiös och etnisk bakgrund, på ett politiskt och 

privat plan strävar mot. Det är också ett ideal som är långt ifrån genomfört i 

praktiken vilket måste ses som ett uttryck för det samhälleliga motstånd som 

finns att ge upp föreställningen om mödrars omsorgskompetens.  

 

I kvinnornas skildringar beskrivs yrkesarbete vara i andra prioritet i förhål-

lande till familjens och hemmets omsorgsbehov. Vad innebär då den position 

som tilldelas mödrar utifrån deras sätt att avgränsa moderskap i relation till 

arbete och försörjning? Vad händer till exempel med kvinnors handlingsut-

rymme om kvinnor i samband med moderskap förväntas vara ekonomiskt 

beroende av sina män? Enligt Nancy Chodorow (1995) utgör kopplingen 

mellan kvinnokön, moderskap och omsorgsarbete en universell aspekt av hur 

arbetsdelningen mellan män och kvinnor generellt är och har varit organise-

rad och hon menar i likhet med Dorothy Smith (1987) att könsarbetsdelning-

en och kvinnors tilldelade huvudansvar för omsorgsarbetet utgör grunden till 

att kvinnor underordnas. Den här tolkningen av och synen på arbete är emel-

lertid något som kvinnorna indirekt problematiserar och ifrågasätter. En dis-

kursiv ordning är heller aldrig absolut utan kan resultera i olika vardagliga 

praktiker. Kvinnornas positioneringar i talet om mödrars omsorgskapital i 

relation till arbete aktualiserar frågor gällande relationen mellan kön, relig-

ion, moderskap och ekonomi som jag fortsatt ska diskutera. Det handlar om 

bruket av islam i relation till ett ekonomiskt och socialt ’könskontrakt’ mel-

lan män och kvinnor.  

Tolkningar av ett muslimskt ’könskontrakt’ 

Feminister har under lång tid uppmärksammat hur ett köns- eller genuskon-

trakt organiserar familjemönster, sexualitet och reproduktion och ansvars-

fördelningen mellan män och kvinnor avseende omsorg och försörjning. Den 

amerikanska feministen Gayle Rubin använde i en mycket uppmärksammad 

artikel från 1975 begreppet genussystem för att diskutera och förklara kvin-

nors underordnade position i olika samhällen. Begreppet har sedan dess haft 

en avgörande betydelse för synen på och tolkningen av kvinnors positioner i 

den heterosexuella familjen i kapitalistiska samhällen och upprättandet av en 

privat respektive offentlig sfär, där kvinnors obetalda arbete i hemsfären blir 

en förutsättning för mäns betalda arbete och den kapitalistiska kulturens 

reproduktion.  
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Som en följd av ekonomiska, materiella och strukturella omvandlingar i 

Sverige, i samband med industrialiseringsprocesserna under 1800-talet och 

modernitetens framväxt, kom kvinnor att alltmer separeras från en produktiv 

sfär och kvinnligheten knöts också starkare till moderskap och reproduktion 

(Hedenborg & Wikander 2003, Rydström & Tjeder 2009).48 Den svenska 

historikern Yvonne Hirdman lanserade på 80-talet, med inspiration från Ru-

bin, begreppet genussystem för en maktkritisk analys av patriarkala sam-

hällens två grundläggande principer: Isärhållning respektive hierarki (Hird-

man 1988). Tillsammans utgör dessa principer, enligt Hirdman, en grund-

läggande struktur som genomsyrar samhället på alla nivåer. Den ena princi-

pen handlar om patriarkala samhällens fixering vid att upprätthålla en 

könsdikotomi, det vill säga att kvinnor och män, och kvinnligt och manligt 

har skapats som två distinkta sfärer som inte ska blandas utan hållas isär. 

Den andra principen placerar det manligt kodade över det kvinnliga, i en 

som det tycks evig könshierarki, där kvinnor och kvinnlighet värderas lägre 

än män och manlighet (Hirdman 1988).49 Genuskontraktet har i ett historiskt 

perspektiv legitimerats med hänvisning till naturliga och biologiska köns-

skillnader, inte minst inom biologi och naturvetenskap.50 Det har därför varit 

en viktig feministisk strategi att dekonstruera en essentialistisk syn på kön 

för att kunna argumentera för kvinnors rätt till egen försörjning och en egen 

ekonomi. 

 

När det gäller argumentationen mot kvinnors (åter)inträde i en produktiv sfär 

är den ofta sammanvävd med religiösa ideologier och doktriner som hänvi-

sar män och kvinnor till olika sfärer i samhället. När det gäller islam så är 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden en ibland omtvistad fråga där olika 

tolkningar av koranen ställs mot varandra i synen på kvinnors roll i familj 

och samhälle. Hur denna fråga hanteras varierar emellertid mellan olika reli-

giösa och kulturella kontexter. Rannveig Haga har i sin avhandling visat hur 

muslimska kvinnor i Somalia förhåller sig till en religiös norm som hänvisar 

muslimska kvinnor till hemmet. Hon visar hur kvinnorna samtidigt kan 

sträva efter att vara fromma muslimer och framgångsrika affärskvinnor ge-

nom att använda religionen som en resurs för att nå sina mål. Genom att 

                                                      
48 Denna omstrukturering var givetvis en klassfråga och genusidealet iscensattes främst i det 

alltmer framväxande borgerskapet i Sverige. 
49 Hirdmans genussystem är inspirerat av Gayle Rubin men till skillnad från Rubin inkluderar 

inte Hirdman sexualitetens konstruktion eller hur tolkningar av sexualitet är sammankopplade 

med organiseringen av kön. Hirdmans teoretiska modell har därför kritiserats för att reprodu-

cera en heteronormativ syn på sexualitet och kön. För en mer fördjupad diskussion av den 

kritik som riktats mot Hirdman (se Rosenberg 2011).  
50 Ett exempel är Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi, vars hormoninriktade forsk-

ning fick stort genomslag i media under 90-talet i Sverige. Uvnäs-Moberg presenterade resul-

tat som hon menade visade och befäste en naturlig och biologisk skillnad mellan män och 

kvinnor.  
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hänvisa till islam och genom att visa kvinnors sociala och ekonomiska bety-

delse omtolkar de den muslimska kvinnans roll i samhället (Haga 2009). En 

artikel med rubriken ”Islam and Women´s Work” publicerad i ALJUMUAH 

magazine är ett exempel på hur ståndpunkten mot kvinnors arbete kan fram-

träda. Kritiker menar att artikeln bygger på feltolkningar av enstaka verser 

och att en läsning som beaktar andra verser och Koranen som helhet inte 

finner några religiösa hinder för kvinnors eller mödrars arbete utanför hem-

met eller för mäns omsorgsarbete i hemsfären (Wadud-Muhsin 1992:70).51 

Hur enskilda kvinnor förhåller sig till yrkesarbete och ekonomisk försörjning 

varierar också beroende på kvinnans sociala och yrkesmässiga position 

(Haga 2009). En sådan skillnad syns också i de intervjuer som jag har gjort. 

Det ekonomiska kontrakt som kvinnorna beskriver tolkar de på delvis olika 

sätt. Sofia beskriver kontraktet som följer: 

 

Enligt islam så är det mannens uppgift att försörja familjen. Vill kvinnan ar-
beta så är det enligt islam tillåtet, men det ska inte vara för att försörja famil-
jen, utan endast för att hon vill och kan klara det och hem och barn. Men hon 
får enligt islam inte tvingas ut i arbete, så som västvärlden gör med kvinnan.  

 

Kvinnors arbete bör enligt Sofia vara frivilligt och är endast legitimt om hon 

inte försummar moderskapets plikter och ansvarsområden. Kärnan i hennes 

resonemang är emellertid att muslimska kvinnor inte ska förväntas vara 

självförsörjande. Den syn på mödrars förvärvsarbete som Sofia formulerar 

konstruerar yrkesarbete som ett i första hand manligt könat värde (jfr Jans-

son 2001). Hon positionerar därför (muslimska) kvinnor i en ekonomisk 

beroendeställning i förhållande till män och reproducerar därmed även en 

könshierarki där män är ekonomiskt överordnade kvinnor. Det kan därför 

tyckas som om Sofia upprättar en skarp gräns mellan en offentlig sfär som 

kodas som manlig och en kvinnlig, privat och reproduktiv sfär. Men Sofias 

intervju innehåller även politiska förslag som problematiserar gränsen mel-

lan reproduktivt och produktivt arbete. Sofia föreslår att istället för att hon 

ska lämna bort sina barn på en förskola och gå till en annan förskola för att 

ta hand om andras barn, borde samhället erbjuda ekonomisk ersättning för 

omsorgsarbete i hemmet: 

 

                                                      
51 De delar av koranen som vanligen lyfts fram i argumentationen mot kvinnors rätt att 

yrkesarbeta utanför hemmet är vers 4:34 (”Men shall take full care of women with the boun-

ties which God has bestowed more abundantly on the former (men), than the latter (women) 

and with what they may spend out of their possessions) och delar av vers 2:233 (No human 

being shall be burdened with more than he is well able to bear: neither shall a mother be made 

to suffer because of her child, nor, because of his child, he who has begotten it. And the same 

duty rests upon the [father’s] heir”). 
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Den ekonomiska biten skulle kunna lösas som så, att det införs en bidragspeng 
till de föräldrar som väljer att inte använda sig av barnomsorg. Summan skulle 
då vara lika stor som den månatliga summan som det kostar samhället att ha 
mina barn i barnomsorg. De pengarna skulle istället delas ut till oss föräldrar 
som tack för hjälpen för att vi ställer upp och tar vårt egna ansvar att uppfostra 
våra barn. 

 

Sofias utsaga kan fungera som en möjlig utgångspunkt för att problematisera 

synen på och definitionen av arbete (som ett i första hand manligt könat 

värde). Då skulle man precis som Sofia kunna hävda att det inte är arbets-

delningen i sig som är problematisk (så länge den inte grundar sig på tvång), 

utan det faktum att vissa göromål inte förstås i termer av arbete och därför 

inte heller värdesätts i ekonomiska termer. Just omsorgsarbete i familjen hör 

till denna kategori (Rubin 1975).52 I motsats till vad som kan förstås i termer 

av en västerländsk socialisation menar van Nieuwkerk (2006:9) att kvinnors 

omsorgsarbete värderas så högt i islam att det kan jämställas med arbete. Ett 

liknande resonemang som det Sofia för fram finner även Roald (2006:62) i 

sina intervjuer med konvertiteter där en kvinna menar att hennes omsorgsar-

bete i hemmet borde erkännas och värderas som en yrkesmerit som kan 

hjälpa henne i hennes karriär efter småbarnsåren.53 

 

När Halima förhåller sig till könskontraktet mellan män och kvinnor tar hon 

istället fasta på aspekter av islam som möjliggör yrkesarbete. I nedanstående 

citat beskriver Halima fördelningen av det ekonomiska ansvaret mellan 

henne och hennes man: 

 

Halima: Jag känner mig inte så orolig för försörjning och sånt för det är mest 
hans uppgift och då får han försörja mig då. 
Jenny: Ja det är mannens ansvar att vara familjeförsörjare? 
Halima: Ja och det ser han som en självklarhet men även om jag tjänar pengar 
och liksom betalar massor med saker till barnen och familjen och så där, det är 
ändå hans / han betalar hyran och mat så att jag… 
Jenny: Har ni helt separata ekonomier? 

                                                      
52 Richard Sennet diskuterar vikten av att människor upplever meningsfullhet och att en dju-

pare innebörd av aktiviteter har att göra med legitimitet: ”Man har status när institutioner ger 

en legitimitet” (Sennet 2007:134). Sennet för här ett resonemang om ”staten som en källa till 

legitim meningsfull aktivitet” och menar att en progressiv politik borde uppmärksamma ”dem 

som utför meningsfullt arbete i hemmet” (ibid). En av hans poänger är att en sådan politik kan 

upplösa likhetstecknet mellan omsorgsarbete och altruism. Den skulle också erkänna att det 

obetalda omsorgsarbetet (som framför allt kvinnor utför) utgör ”en ofantlig tårtbit av tid och 

möda av den husliga ekonomin” (Sennet 2007:136). 
53 Denna typ av argumentation har också använts för att kräva ekonomisk ersättning för hem-

arbete. I Iran har kvinnliga muslimska aktivister använt Koranen för att få juridiskt stöd och 

legitimitet och 1991 fastställdes således en lag som deklarerar att en man som vill skilja sig 

från sin hustru måste först ge henne ekonomisk ersättning för det arbete hon utfört i hemmet 

(Women Laws Initiatives In The Muslim World, Dec. 11-15, 1994. Lahore, Pakistan. P. 40.). 
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Halima: Ja vi har helt separata ekonomier. Han brukar säga till mig att ”ska 
inte du betala den där räkningen” och jag bara ”det där är faktiskt din upp-
gift”(skrattar). Det tycker jag är lite kul ibland. Jamen du vet att man kan inte 
bara få fördelar här, ja det finns lite saker som man måste ta ansvar för och det 
är ju ekonomin då. Nejdå, vi är inte så där strikta utan vi / det känns som att vi 
hjälps åt men jag oftast inte. Alltså jag handlar mat ibland men han är den som 
handlar mat i det stora hela, det är han som handlar mat 95% av tiden och han 
betalar hyran och jag betalar bara vissa räkningar. Ja min bil, ja alltså sånt 
som rör mig mer privat. 

 

Halima beskriver sin rätt att bli försörjd av sin man, men utan att framhäva 

skillnader mellan mäns och kvinnors biologiska förutsättningar och kompe-

tenser eller för att anvisa män till den offentliga sfären och kvinnor till den 

privata. Snarare hänvisar Halima till sin mans försörjaransvar för att legiti-

mera sin rätt till en egen ekonomi. Med hjälp av könskontraktet, som hon ser 

som religiöst reglerat, intar hon en position som reproducerar ’arbetsdiskur-

sen’ och som möjliggör ett ekonomiskt handlingsutrymme hon inte skulle ha 

ifall hon ägnade sig på heltid åt hem och barn. Genom att tjäna en egen in-

komst undviker hon att bli ekonomiskt beroende av sin man. När Halima 

talar om mäns ”fördelar” förhåller hon sig också kritisk, om än på ett skämt-

samt plan, till en hierarkisk ordning mellan könen. Halima beskriver en 

komplementär ansvarsfördelning mellan könen med hänvisning till islam, 

och på så sätt kan man hävda att hon brukar islam essentialistiskt i och med 

att kvinnor och män förväntas agera inom givna roller. Men när Halima be-

skriver hur ansvaret för barnens fostran ska fördelas problematiserar hon en 

strikt uppdelning mellan män och kvinnor: 

 

Rent islamiskt så är det så att första sju åren så ligger ansvaret på mamman. 
Följande sju åren är det liksom pappan, eller resterande tiden så är det framför 
allt pappans ansvar, tonårstiden och det. Men alltså hur som helst så har båda 
ett huvudansvar. Alltså det är vi, det är våra barn och det är vårt ansvar. Men 
det låter ju ganska rimligt att det blir att dom första sju åren så är ju mamman 
så viktig för barnet. Men sen så blir ju fadersfiguren allt viktigare ju äldre bar-
net blir tror jag. Och sen blir det att dom kanske faller tillbaka också senare att 
ja hur är mamma och så. Man försöker att identifiera sig med kvinnorollen el-
ler vad man ska säga, man ser hur mamman är och sonen tittar kanske mer på 
pappan. 

 

När Halima beskriver föräldrars ansvarsfördelning utifrån islam så gestaltar 

hon manligt och kvinnligt kön som komplementära men utan att använda 

biologiska argument och utan att beskriva mäns respektive kvinnors egen-

skaper eller brister. Snarare beskriver Halima mannens och kvinnans sociala 

roller och hur de kan fungera som könade förebilder för barnen. Även om 

hon framhåller moderns närvaro som särskilt betydelsefull för det lilla bar-

net, och därmed reproducerar en normativ islamisk diskurs som till stora 
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delar sammanfaller med det vetande som finns i den etablerade barnpsyko-

login, artikulerar hon ett gemensamt huvudansvar för barnens fostran. När 

Halima fördelar huvudansvaret lika mellan föräldrarna så öppnar hon en 

möjlighet för sig själv att inta andra legitima positioner jämte ett omsorgsin-

riktat moderskap. Genom att hon lyfter fram pappor som delat huvudansva-

riga så gör hon sig själv som mamma något mindre oumbärlig för sitt barn. 

Även om Halima fördelar ansvaret i sjuårsperioder så berättar hon att hon 

själv har återgått till arbetet efter ett års barnledighet och placerat barnen i 

förskola. Att Halima ser sina egna föräldrar som förebilder när det gäller 

ansvarsfördelningen i familjen framkommer i följande citat: 

 

Man samarbetade, min pappa lagade också mat och dammsög, så för mig är 
det här/jag tror att vi har levt/alltså dom har levt på ett väldigt jämlikt sätt och 
jag tror att det är så islamiskt, att man ska kunna hjälpa varandra. Hjälper 
mamma till med ekonomin så hjälper pappa till i hemmet och det har varit så 
naturligt för mig så jag har liksom inte reflekterat över könsroller på det viset 
som många tänker kanske, att så här är det bland muslimer. 

 

Halima problematiserar icke muslimers föreställningar om att muslimska 

familjer lever ojämlikt. Istället beskriver hon föräldrarna som ett jämlikt 

team som arbetar mot ett gemensamt mål och för en bättre framtid. Hon för-

håller sig därmed till andras (negativa) föreställningar om vad det innebär att 

vara muslim. Till skillnad från Sofia som med hjälp av könskontraktet drar 

tydliga gränser mellan män och kvinnor, mellan muslimer och icke muslimer 

och mellan muslimskt och västerländskt/svenskt, så försöker Halima att tona 

ned eller reducera betydelsen av sådana gränser och distinktioner. Även om 

Halima gör en åtskillnad mellan mäns och kvinnors ansvarsområden så an-

vänder hon snarare islam för att legitimera gränsöverskridanden och hon 

förhåller sig därmed till, och förskjuter också innehållet i, en institutional-

iserad religiös genusdiskurs.  

När kontraktet bryts 

En fråga är vad som händer om någon av parterna inte lever upp till sin del 

av det religiösa genuskontraktet. I mitt material finns inga berättelser om 

tydliga eller avgörande normbrott som leder till sanktioner för kvinnornas 

del. Däremot berättar några av kvinnorna hur deras män bryter mot ett både 

föreställt och förväntat genuskontrakt och hur deras gränsöverskridanden 

påverkar kvinnornas moderskap eller möjligheter att modra. Sofia och 

Nejma, som båda är konvertiter, berättar utifrån egna erfarenheter om hur 

problem kan uppstå inom familjen om mannen av någon anledning inte full-

följer sin del av äktenskapskontraktet. När Sofia förklarar hur detta dilemma 
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drabbade henne lyfter hon fram den religiösa praktiken i relation till ansvars-

fördelningen i hennes familj:  

 

Att barnens pappa inte har lika mycket eller större ansvar i vårt fall beror på 
situationen och hans sätt att leva. Det har på sätt och vis inget med islam att 
göra, samtidigt som det egentligen har det /---/. Jag har valt att leva i islam 
och följa islam medan barnens pappa inte är lika praktiserande, därav skils-
mässan som jag tog ut. Om jag då vill att barnen ska växa upp till praktise-
rande muslimer så måste jag föregå med extra gott omdöme och dra lasset 
själv. 

 

Sofia talar utifrån sina religiösa förväntningar på hur moderskap, faderskap 

och äktenskap bör organiseras som den tidigare maken, enligt henne, inte 

lyckades leva upp till. Hon beskriver sin exmake som inte tillräckligt mus-

limsk och för att kunna tradera muslimsk identitet till sina barn framställs 

skilsmässa som en nödvändig lösning. För att mödrar ska kunna leva upp till 

sitt ansvar att tradera islam, är de enligt Sofia, beroende av att mannen upp-

fyller sin roll som religiös förebild. Man kan också tolka hennes utsaga som 

att mäns kontraktsbrott underminerar muslimska mödrars möjligheter att 

forma barnen till praktiserande muslimer inom äktenskapets ramar. Sofia tar 

även upp en annan aspekt som belyser hur samhälleliga strukturer och ofri-

villig arbetslöshet återverkar på muslimska familjemönster och mannens roll 

som familjeförsörjare: 

 

Har man en man som ekonomiskt klarar av att försörja familjen, ja då är det ju 
inga större problem. Men många muslimska män har inte fått chansen att visa 
vad de går för, deras utbildning duger inte av olika anledningar. Detta sätter 
onödig press på familjen och i stort sett tvingar kvinnan ut i arbete.  

 

Sofia beskriver hur hon uppfattar samhälleliga strukturer som diskriminerar 

muslimska män som ett hot mot muslimska familjemönster och kvinnans 

och mannens positioner i familjen. Normen att svenska kvinnor förväntas 

yrkesarbeta och bidra till familjens försörjning riskerar enligt Sofia dessutom 

att begränsa muslimska kvinnors valfrihet i händelse av att männen drabbas 

av arbetslöshet. Nejma beskriver liknande erfarenheter som Sofia. Hon har 

gått igenom två skilsmässor med muslimska män, båda på hennes initiativ, 

och hon uppger att den sista skilsmässan orsakades av att hennes man inte 

tog sitt ansvar som familjeförsörjare. Att både stå som familjeförsörjare och 

bära huvudansvaret för skötseln av hem och barn blev för tungt berättar 

Nejma. Istället för att vara ett stöd för henne i hemmet, när hon hade ensamt 

ansvar för försörjningen, blev maken en belastning, ytterligare ”ett barn i 

familjen” berättar hon. Den ideala jämställdheten i den religiösa diskurs som 

både Nejma och Sofia, men även flera av de andra kvinnorna, reproducerar 
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är utformad utifrån en komplementär och heteronormativ syn på kön där 

män och kvinnor bidrar på olika sätt och fyller olika, men lika viktiga funkt-

ioner i familjen. En manlig försörjarposition ställs i kontrast till och som 

ekonomiskt överordnad en kvinnlig position eftersom män förväntas bära det 

övergripande ansvaret för familjens inkomster och försörjning. När kvin-

norna blir familjeförsörjare kastas denna ordning om.  

 

Nejma skildrar också hur makens oförmåga att leva upp till sin del av kon-

traktet till slut resulterade i en bristande förmåga dem emellan att kommuni-

cera. Själv förklarar hon den tystnad som uppstod mellan dem som makens 

införståddhet med att han, som muslimsk man, inte uppfyllde sin del av avta-

let. Hastrup använder begreppet kulturell tystnad för att beteckna ”det som 

inte kan sägas eller det som inte kan sägas inom en given kulturs ramar” 

(Hastrup 2010:76). Begreppet kan belysa hur handlingar eller beteenden 

framträder som tabuerade i förhållande till en viss moralisk ordning. När 

ordningen av något skäl krackelerar eller bryter samman kan individers tyst-

nad vara ett sätt att hantera normbrottet. Nejma menar att om hon hade kriti-

serat sin man öppet för hans uteblivna ansvarstagande och påpekat den börda 

hon upplevde så hade hon ifrågasatt honom i grunden, inte bara som familje-

försörjare, utan även som muslim. Denna kränkning ville hon skona maken 

ifrån. Skilsmässa framstod därmed som en bättre lösning.  

 

Vad Nejma och Sofia skildrar är hur deras män bryter mot ett institutional-

iserat religiöst genuskontrakt genom att inte leva upp till den roll som för-

väntas av dem som muslimska män och detta normbrott orsakar så små-

ningom skilsmässa. Eftersom muslimska män enligt det kontrakt de hänvisar 

till är ansvariga för familjens försörjning beskrivs mäns arbetslöshet och 

oförmåga att ta ekonomiskt och religiöst ansvar som ett hot mot kvinnornas 

moderskap, hälsa och muslimska identitet. Kontentan av Sofias och Nejmas 

kulturkritiska resonemang är också att det svenska samhället och västvärlden 

hindrar eller åtminstone försvårar för muslimer att praktisera sina familje-

plikter. Vad både Sofias och Nejmas intervjuer också belyser är att männen, 

när de förlorar sin position som familjeförsörjare respektive religiös förebild, 

får svårt att upprätthålla sin maskulinitet och status i familjen. Utöver svå-

righeten att få arbete kan motstridiga genus- och familjenormer, religiösa så 

väl som icke religiösa förväntningar, skapa problem för männen att upprätt-

hålla sin tidigare position i familjen. I både intervjuerna skildras hur män-

nens kontraktsbrott och förlorade position lägger en extra ansvarsbörda på 

kvinnorna, både praktiskt och ekonomiskt (jfr Ahmed-Ghosh 2011:242f).  
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Mödrars välbefinnande 

Parallellt med att kvinnorna förhåller sig till ’närhetsdiskursen’ genom att 

tala om mäns och kvinnors komplementära roller, beskriver de mer yrkesin-

riktade kvinnorna ett behov av att skapa utrymme för sig själva, sin person-

liga utveckling och sitt arbete eller sin ’karriär’ (jfr Elwin-Novak 1999:17f, 

jfr Haga 2009). Jag ska nu närma mig den argumentation som handlar om att 

som mamma välja just detta. Som jag nämnde tidigare är muslimska kvin-

nors yrkesarbete och försörjning en omtvistad fråga där olika tolkningar av 

koranen ställs mot varandra. För Halima, Zahra, Fatima, Müge, Sabah och 

Nejma tycks emellertid mödrars rätt att yrkesarbeta vara en förhållandevis 

självklar och oproblematisk fråga. Att som mamma välja en avancerad ut-

bildning eller att satsa på en krävande karriär utanför hemmet är inte heller 

något som anses strida mot islam. I några av intervjuerna kommer vi in på en 

diskussion om kvinnliga förebilder och då berättar Zahra att hon inspirerats 

mycket av profetens första fru Khadija: 

 

Profetens första fru Khadija, jag har läst mycket om henne, hon var en fantas-
tisk kvinna som fostrade sex barn. Hon var den första människan som blev 
muslim, och hon var mycket aktiv, och det illustrerar att kvinnans roll inte 
bara är att vara hemma utan också att hon ska vara mycket ute i samhället. 
Hon illustrerar hur ett lyckat familjeliv ska se ut. 

 

Att Zahra lyfter fram just Khadija är förmodligen ingen tillfällighet. Khadija 

beskrivs som den första kvinnan som konverterade till islam och som den 

första som trodde på Muhammed. Det berättas att hon var en etablerad af-

färskvinna och ensamstående småbarnsmamma som nekade många mäns 

frierier innan hon accepterade Muhammed som sin make. Khadija är ett tyd-

ligt och framstående exempel på en muslimsk kvinna som både var mamma 

och en framgångsrik självförsörjande yrkeskvinna. Samtidigt som hon besk-

rivs som en kvinna som gav moderlig omsorg skildras hon som aktivt delakt-

ig i samhällets ekonomiska produktion och uppbyggnad och hon beskrivs 

ofta som mycket vis och klok. Khadija fungerar som en viktig islamisk före-

bild för Zahra just eftersom hon inte avgränsade sig till den privata sfären i 

hemmet utan deltog aktivt i samhällets ekonomiska och politiska liv på pro-

fetens tid. 

 

Halima, Zahra, Sabah och Fatima nämner att de vill yrkesarbeta främst för 

sin egen skull. När jag frågar Fatima hur livet förändrades för henne efter att 

hon fick barn kommer hon in på frågan om hur den egna friheten begränsas 

av ansvaret som följer med föräldrarollen. Att ge upp sina egna drömmar har 

inte varit något alternativ utan snarare har hon varit inriktad på att avancera 

yrkesmässigt. Hon berättar att hon haft svårt att lägga yrkesarbete och egna 
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framtidsplaner åt sidan och att hon har utnyttjat föräldralediga perioder för 

att planera för ”nya projekt”: 

 

Ansvaret förstås, från att vara fri och inte behöva tänka på något så befinner 
man sig i den här föräldrarollen. Det känns positivt, men jag kände viss ambi-
valens när jag fick första barnet, när andra kom kände jag bara stor lycka. Jag 
vill inte låta det här med föräldrarollen hindra mig, man kan utnyttja tiden när 
man är föräldraledig, jag känner samma sak nu, när jag varit ledig har jag pro-
ducerat nya idéer. 

 

Mycket av det arbete som Fatima riktat in sig på har handlat om att stärka 

och utbilda kvinnor med migrationsbakgrund. Hon har bland annat startat 

och drivit en kvinnoverksamhet med syftet att hjälpa migrerade kvinnor och 

deras familjer att bli mer hemma och integrerade i det svenska samhället. 

Hon har även engagerat sig aktivt i frågor som rör rasism och diskriminering 

av muslimska kvinnor på arbetsmarknaden. Det är tydligt både i intervjun 

med Zahra och Fatima att de anser sig ha en viktig uppgift i samhället. Även 

Halima fokuserar den personliga tillfredsställelsen av att vara yrkesverksam 

och engagerad i samhälleliga frågor. Hon deltar i ett forskningsprojekt inrik-

tat på kvinnors hälsa. Hon berättar att hennes man helst ville att hon skulle 

bli hemmafru i samband med att deras första barn föddes men Halima ville 

hellre förvärvsarbeta och låta dottern vara på förskola. Jag återvänder här till 

det citat som presenterades i föregående kapitel då hon förklarar sitt val så 

här: 

 

Därför att grejen är den att jag tror att jag behöver…jag behöver göra det som 
är kul för mig, för att jag ska kunna vara en så bra mamma som möjligt. Och 
jag tror inte att jag hade varit en mycket bättre mamma om jag hade varit 
hemma. Tvärtom! Lite bitter och tråkig mamma när det gäller mig. Sen vill 
jag inte värdera nån annan. Väljer nån annan att vara hemmafru och det fun-
kar jättebra, that’s fine! Bara det blir bra för den personen. För mig gör det 
inte det även om jag kan tycka, ja men varför kan inte jag njuta av att vara, 
alltså jag kan verkligen inte njuta av det (skrattar). 

 

Halima beskriver ett behov av att yrkesarbeta för att må bra. Precis som Fa-

tima och Zahra lyfter hon fram en känslomässig aspekt, snarare än en eko-

nomisk. Halima kopplar också sitt behov av yrkesarbete till sitt moderskap 

när hon beskriver hur hennes eget välbefinnande utgör en grundläggande 

förutsättning för barnens välbefinnande. Mår hon inte bra kan hon inte fun-

gera lika bra i sin modersroll utan blir med egna ord en ”bitter och tråkig 

mamma”. Hennes välbefinnande framstår därmed som ett viktigare kriterium 

för barnens hälsa och utveckling än hennes ständiga närvaro. Elwin-Novak 

påpekar att samma psykologiska teorier som betonar vikten av moderns när-

varo för barnet paradoxalt nog har grundlagt den tanke som framhåller mo-
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derns välbefinnande som centralt, och därmed har dörren öppnats för möd-

rars legitima frånvaro (Elwin-Novak 1999:15f). Tankar om att en olycklig 

mamma kommer att överföra negativa känslor till barnet som kan äventyra 

barnets hälsa har resulterat i föreställningar om att barns utveckling främst 

gynnas via mödrars välbefinnande. Mår mamman bra så kommer hon att 

överföra positiva känslor till barnet, vilket också återverkar positivt, inte 

bara på barnet, utan även på kvinnans upplevelse av moderskapet. Feminist-

isk forskning har enligt Elwin-Novak ofta fokuserat detta samband mellan 

mödrars och barns välbefinnande med syftet att legitimera kvinnors rätt att 

yrkesarbeta. Ett annat argument har varit att man inte kunnat påvisa någon 

skillnad i psykisk hälsa mellan barn till yrkesarbetande mödrar och barn till 

mödrar som stannat hemma. Slutsatsen har därför varit att moderns välbefin-

nande spelar störst roll för barns hälsa (Elwin-Novak 1999:15f).  

 

Halimas positionering utmanar en altruistisk moderskapsdiskurs. Hennes 

uttalande gestaltar hur hon balanserar självförverkligande och yrkesliv i re-

lation till essentialistiska föreställningar om moderskap och kvinnlighet och 

hur hon förhåller sig till samhälleliga förväntningar på att förkroppsliga och 

känna en autentisk och ’naturlig’, kanske altruistisk moderskärlek. Det hand-

lar implicit om att hon som mamma borde vara nöjd och tillfreds med att 

finnas till hands och vara tillgänglig för andra, något hon beskriver sig oför-

mögen att känna. Halima talar visserligen inte om sin närvaro eller frånvaro i 

ovanstående citat men hon relaterar indirekt till en närhetsdiskurs som knyter 

mödrar till barn genom att hon förhåller sig till positionen ”hemmafru” som 

ofri eller begränsande kvinnors frihet. I likhet med Sofias tidigare uttalande 

att det är ”tabu” att vilja vara hemmafru synliggör Halimas utsaga om att inte 

vilja ”värdera” kvinnor som väljer hemarbete och barn före karriär, normen 

att kvinnor förväntas vilja yrkesarbeta och utveckla sig själva utanför hem- 

och omsorgssfären.  

 

Men Halimas utsaga gestaltar också ambivalens. Den kan läsas som ett tilltal 

till en samhällskontext som rymmer parallella moderskapsdiskurser och 

motsägelsefulla normer. Å ena sidan förväntas mödrar yrkesarbeta redan när 

barnet är litet, å andra sidan förväntas de vara närvarande i hemmet för att 

kvinnors förmodade (och förvärvade) omsorgskapital ska komma barnen till 

godo. Men normen ställer också krav på att mödrar ska trivas med sin upp-

gift för att barnen ska må bra. Det handlar om samhälleliga förväntningar på 

att mödrar även bör uppvisa lycka och tillfredsställelse med modersrollen för 

att deras barn ska utvecklas på bästa sätt (jfr Elwin-Novak 1999:15f). När 

Halima problematiserar sin egen oförmåga att kunna ”njuta” av att bara vara 

hemma gestaltar hon en upplevd brist i relation till mammor som ”kan 

njuta”. Halima tar inte avstånd från hemmafrupositionen utan hon erkänner 

hemmafruns omsorgskapital och ett moderskap inriktat på omsorgsarbete i 

hemmet, så länge det grundas på kvinnans eget val och välbefinnande. Jag 
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uppfattar det som att Halima förhåller sig till konflikten mellan modersrollen 

och kvinnors frihet men att hon inte betraktar kvinnor som väljer att vara 

hemmafruar som offer för patriarkala normer. Eftersom hon framhåller möd-

rars välmående som det centrala – oavsett om de väljer att vara hemmafruar 

eller inte i samband med föräldraskap – framställer hon emellertid inte ett 

självuppoffrande moderskap som önskvärt i sig (jfr Brembeck 1998). Kö-

nade förväntningar på mödrars välmående parallellt med kvinnors omdisku-

terade frånvaro från hemmet orsakar emellertid ambivalenta känslor av skuld 

och otillräcklighet, vilket både Halima, Fatima, Sofia och Zahra berättar om 

(Elwin-Novak 1999:15f, jfr Yazdanpanah 2008:250). Även Müge förhåller 

sig ambivalent till altruistiska förväntningar på mödrar när hon under en av 

intervjuerna krasst konstaterar: ”Jag vet inte om jag vill ha några barn, och 

inte nån man heller, jag tänker inte passa upp på nån man”. Genom det på-

pekandet intar Müge en position där hon visar att hon inte vill anpassa sig 

helt till andras förväntningar. 

 

Som Oh påpekar är det kvinnors faktiska och ambivalenta känslor inför och 

erfarenheter av att vara mödrar i vardagslivet som kan utmana föreställning-

ar om mödrars självuppoffrande och gränslösa kärlek och bidra till att korri-

gera den ofta romantiserade bilden av moderskap som finns i både religiösa 

och ickereligiösa kontexter (Oh 2010:638). Även om mödrar (i de allra flesta 

fall) bryr sig om sina barn så är de också intresserade av sin egen personliga 

lycka och tillfredsställelse (Oh 2010:640). Att det egna utrymmet som kvin-

norna söker inte bara handlar om att göra karriär syns i följande citat när 

Zahra reflekterar över stressen i vardagslivet: 

 

Det är svårt de första åren, sen tror jag att det blir lättare, man behöver egen 
tid också, man kan inte bara vara mamma. Jag har ordnat så att jag har egen 
tid på fredag eftermiddag, då gör jag vad jag vill, umgås med vänner, får egen 
tid, ha roligt, för att få energi och bli en bättre mamma och hustru.  

 

Kvinnorna lyfter fram emotionella argument snarare än ekonomiska för att 

inte vilja ägna all tid åt hem- och omsorgsarbete. Att det förhåller sig så kan 

dock betraktas som relativt självklart i vår senmoderna tid då individer för-

väntas skapa sig själva och sin egen livsberättelse (Giddens 1991). Christine 

Roman menar emellertid att individens vägval inte bör betraktas som ett 

uttryck för individens fria val. Hon menar att samtidigt som individer alltmer 

lösgör sig ”från traditionella band ökar…moderna typer av institutionell 

kontroll och begränsningar”. Hon pekar därmed på en övergripande samhäl-

lelig kontext som i hög grad bestämmer ” människors möjligheter till (och 

tvång) att leva sina egna oberoende liv” (Roman 2003:52). Individens möj-

ligheter att välja livsväg formas med andra ord i samspel med ”de riktmär-

ken och regler som sätts upp av stat, arbetsmarknad och utbildningssystem 
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etc.” (Roman 2003:52). Hennes poäng är således att ”individualisering inte 

handlar om individens ’fria val’”, snarare rör sig om en ”institutionaliserad 

individualism” (Roman 2003:52).54 Även om kvinnorna intar olika positioner 

så utgör denna institutionaliserade individualism en viktig samhällelig kon-

text till hur kvinnorna talar om och presenterar sig själva och sina stånd-

punkter i intervjuerna. 

 

Avslutningsvis kan jag alltså konstatera att kvinnorna talar om ett muslimskt 

genuskontrakt som positionerar mannen som familjeförsörjare men jag fin-

ner skillnader mellan kvinnornas sätt att förhålla sig till och använda det 

kontrakt som de beskriver. Några betonar i högre grad kvinnans rätt att bli 

försörjd som ett sätt att legitimera ett moderskap inriktat på omsorgsarbete i 

hemsfären, som Sofia och Nejma. Halima, Fatima och Zahra tar istället fasta 

på sin rätt till en egen karriär och en egen ekonomi. Bland de kvinnor som 

väljer det andra alternativet finns en tendens att vilja lyfta fram ett delat för-

äldraansvar liksom en vilja att tona ned könsskillnader. En fråga som emel-

lertid bör belysas är hur kvinnornas sociala och ekonomiska situation möj-

liggör eller begränsar deras möjliga val (bortom den institutionaliserade in-

dividualismen). Både Zahra, Fatima och Halima är gifta och lever med sina 

män. Zahra och Halima är välutbildade och har förhållandevis välbetalda 

arbeten. Deras situation kan jämföras med Sofias och Nejmas som båda är 

ensamstående och självförsörjande och har förhållandevis lågbetalda arbeten 

som brukar klassificeras som typiska kvinnoyrken inom den offentliga re-

produktiva sfären (jfr Bäck-Wiklund 2003:35f). I vilken grad kvinnorna 

positionerar sig som kvinnor som vill yrkesarbeta bör därför även kopplas 

till kvinnornas sociala och ekonomiska position (jfr Haga 2009). De kvinnor 

som i denna studie tycks vara mest inriktade på yrkesliv parallellt med mo-

derskap lever i traditionella kärnfamiljer med två inkomster och arbetar inom 

områden som kan klassificeras som högstatus- eller medelklassyrken. Kvin-

norna med lägre utbildning befinner sig i ett reproduktivt lågbetalt omsorgs-

arbete i den offentliga sfären och då kan det vara mer attraktivt att utföra 

samma slags arbeten hemma istället (jfr Haga 2009, Yazdanpanah 2008).  

 

Även andra studier har visat att genusdiskursen bland kvinnor varierar i re-

lation till utbildningsnivå och individens integration i samhället i stort. De 

som saknar högre utbildning, särskilt de som upplever sig vara marginali-

serade i samhället, tenderar att acceptera en mer traditionell muslimsk ge-

nusordning. De välutbildade som ofta har ett högre socialt, ekonomiskt och 

                                                      
54 Roman bygger sin diskussion på Beck & Beck-Gernsheims (2002:2, 24) resonemang om att 

samhälleliga strukturer mer eller mindre tvingar ”individen att försöka skapa sin egen identitet 

och livshistoria, samtidigt som hon själv måste bära skulden för sina eventuella ’misslyckan-

den’”. Roman menar därför att individualiseringen bör förstås som ”en strukturell, sociologisk 

omvandling av sociala institutioner och individens relation till samhället” (Roman 2003:52). 
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kulturellt kapital och som därför i högre grad är en del av majoritetssam-

hället tenderar att ansluta sig till mer jämställda värden. Roald har dock note-

rat en viss skillnad i hur genusdiskursen framträder bland välutbildade tro-

ende muslimer jämfört med den generella jämställdhetsdiskursen som råder i 

en skandinavisk kontext. Den genusdiskurs som muslimer i högre grad an-

sluter till kan bättre beskrivas med begreppet rättvisa än med begreppet lik-

het. Det är en definition som inkluderar idealet av mäns och kvinnors lika 

möjligheter i samhället men som tar som tar avstånd från en definition som 

hävdar att män och kvinnor är helt lika (jfr Bäck-Wiklund 2003:34, Roald 

2006:63, jfr Sultán Sjöqvist 2006).  

Familjen som socialt kapital 

En viktig faktor som syns i intervjuerna och som påverkar kvinnornas hand-

lingsutrymme när det gäller egen tid och eget utrymme handlar om till-

gången till sociala nätverk i vardagen. Hur den yrkesarbetande moderns nät-

verk och familjesituation ser ut skapar olika förutsättningar för mammor att 

prioritera eget välbefinnande och frånvaro från hem och barn. Familjerelat-

ioner kan fungera som ett socialt, emotionellt och praktiskt stöd och ge var-

daglig avlastning och hjälp, något som flera av kvinnorna berättar om, men 

familjerelationer kan även fungera hindrande, vilket Sofia och Nejma be-

skriver ovan. Familjesituationen för de kvinnor som ingår i den här studien 

skiljer sig åt på flera sätt. Även om de kvinnor som är gifta, lever i den idag 

vanligaste samlevnadsformen bland svenska familjer, nämligen kärnfamil-

jen, så finns en viktig skillnad mellan kvinnorna när det gäller tillgången till 

ett avlastande familjenätverk. En annan aspekt är att kvinnor som är ensam-

stående lever under andra sociala och ekonomiska villkor än de som bor 

tillsammans med sin man. 

 

Både Halima, Zahra och Fatima har sina närmaste familjer boende i Sverige 

även om de har andra släktingar spridda i övriga Europa eller i föräldrarnas 

ursprungsland Marocko. Samtliga beskriver familjens viktiga funktion i var-

dagen och hur syskon eller makar och framför allt deras mödrar hjälper till 

så att vardagslogistiken ska fungera. Zahras föräldrar bor i samma stad och 

både Fatima och Halima berättar att de har sina föräldrar boende i samma 

fastighet vilket möjliggör ett nästintill dagligt umgänge och avlastning, både 

med matlagning och barntillsyn. En aspekt som både Zahra och Fatima 

nämner som ett betydelsefullt villkor runt just muslimska mödrar är familjen 

och släktens plikt att hjälpa till. Zahra säger: 

 

Det är lite olika vad man har för villkor hemma, vilket stöd man har, hur man 
har det med sin mamma. Många muslimska mammor arbetar inte heltid, an-



 112 

nars är det svårt att få ekvationen att gå ihop. Men det är lättare med min kul-
tur för släkten har en plikt att hjälpa till. 

 

Muslimska familjemönster presenteras här genom talet om en plikt som en 

stark kulturell norm och som ett möjliggörande villkor för muslimska kvin-

nor (jfr Ahmed-Gosh 2011). Nejma och Sofia skildrar muslimska familje-

mönster på ett liknande vis. Så här säger Sofia apropå sina egna möjligheter 

till avlastning i vardagen:  

 

Skulle vi behöva så finns det tillgång till hjälp från min syster eller väninna. 
Barnens pappa träffar barnen när det passar honom. Någon regelbunden av-
lastning eller hjälp har vi inte som det ser ut i dagsläget. Det hade vi däremot 
haft om vi bott i min mans hemland, eller om min ex-make levde ett mer ord-
nat liv som praktiserande muslim. /---/ Min relation till min [nuvarande] mans 
familj är mycket god, trots att vi inte helt och hållet behärskar ett gemensamt 
språk och att vi ännu inte kunnat ses. Av min mans släkt blir jag mycket väl 
bemött och jag känner det som om jag fått ännu en familj. Först min egna, se-
dan barnens pappas familj, som gladde sig mycket åt att ha mig i sin familj 
och tog skilsmässan emellan oss hårt. Nu har jag också min mans familj och 
släkt som månar om mig och barnen. Det är en enormt härlig känsla som båda 
dessa familjer gett/ger mig. I jämförelse med min egen familj och släkt som 
inte är muslimer.  

 

De starka familjebanden och muslimers plikt att hjälpa kan med Bourdieus 

kapitalteori förstås som ett socialt kapital för kvinnorna att använda sig av i 

vardagen vid behov (jfr Yazdanpanah 2008). Med hjälp av ett tillgängligt 

och stabilt nätverk omkring den yrkesarbetande kvinnan ökar förutsättning-

arna för att muslimska mödrar ska kunna kombinera sitt moderskap med ett 

tidskrävande yrkesarbete. Kvinnornas tal om muslimsk familjekultur blir ett 

sätt för kvinnorna att positionera muslimska familjenormer och värden som 

möjliggörande. I Sofias utsaga görs en kontrast i relation till släkt och familj 

som inte är muslimer. Eftersom Sofia berättar att hon känt sig ifrågasatt av 

sin egen familj när det gäller valet att konvertera till islam fungerar inte hen-

nes ursprungsfamilj stödjande för hennes moderskap på samma vis. Det stöd 

och den hjälp i vardagen som Zahra, Halima och Fatima beskriver att de får 

av sina mammor och släktingar har varken Sofia, Nejma eller Ayse som är 

ensamstående, tillgång till i samma utsträckning. Ingen av de tre beskriver en 

nära och tillgänglig relation till sina egna mödrar. Nejmas mamma och bror 

bor i Finland och Ayses i Turkiet. Ayse som är skild och som ensam har 

uppfostrat och försörjer sina fyra barn beskriver i följande citat ett mycket 

begränsat utrymme för sig själv: 

 

Jag ger mycket mer än andra kvinnor kan göra. Tiden. Jag ger tiden. Jag är 
med dom, jag går ut…vad dom vill. Dom tar så lätt. Jag finns inte, förstår du? 
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När barnen finns så finns jag inte. Jag tänker på det som att jag inte finns. 
Tänk dig en fröken som hela tiden är med barnen. Sån är jag. Jag har inte ett 
eget liv. Jag har inte…jag har inte…hela tiden är jag med barnen. Om dom 
säger ”okej mamma gör så” då gör jag det. Jag säger inte ’nej jag orkar inte, 
jag är trött’. 

 

Ayse berättar att hon och hennes man flydde till Sverige för att undkomma 

den turkiska regimens förtryck av den kurdiska befolkningen men att hennes 

man sedan flera år inte längre bor i Sverige. Hon har en syster som bor i en 

annan del av staden men de ses inte särskilt ofta berättar hon. Ayses utsaga 

ovan reproducerar just den altruistiska modersbilden av en mamma som ger 

allt för sina barn och som aldrig säger nej och som dessutom saknar ett när-

varande och tryggt familjenätverk som flera av de andra kvinnorna lyfter 

fram som betydelsefullt. Ayses utsaga kan därför belysa det som flera av 

kvinnorna i föregående kapitel talade om som en risk för att mödrars om-

sorgsarbete exploateras. Vad som också är tydligt i intervjun med Ayse är att 

intervjun som samtalsform är en möjlighet för kvinnor att berätta olika berät-

telser om sig själva beroende på vad vi talar om. Utsagan ovan kan jämföras 

med Ayses tidigare uttalande om att hon inte upplever någon stress över att 

kombinera moderskap och försörjning. Som källa belyser därför intervjun 

kvinnors moderskap som precis så motsägelsefullt och ambivalent som det 

är att bära det övergripande ansvaret för barns fostran och hälsa. 

 

Sabahs migrationshistoria påminner om Ayses. Även Sabah kom till Sverige 

i vuxen ålder på flykt, men från Saddam Husseins regim i Irak. Hon flydde 

ensam med sina äldsta barn som då var små och först efter fem år kunde 

familjen återförenas i Sverige. Sabah lever precis som Fatima, Halima och 

Zahra i en traditionell kärnfamilj. Hon har ett begränsat familjenätverk i 

Sverige men berättar att hon och hennes man hjälps åt i vardagen. Sabahs 

situation skiljer sig också från övriga kvinnors då hon är den enda kvinnan i 

den här studien som under lång tid varit ofrivilligt arbetslös. Konflikten som 

hon beskriver mellan yrkesliv och moderskap har därför helt andra dimens-

ioner. 

Ofrivilligt arbetslös 

En erfarenhet som kvinnorna berättar om som särskilt betungande är att inte 

få möjlighet att yrkesarbeta om man vill det. Flera av kvinnorna berättar att 

de i perioder varit arbetslösa men intervjuerna jag gjort med Sabah handlar 

nästan uteslutande om hennes upprepade försök att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden utan att lyckas. Sabah är välutbildad och har genomgått en 

lång akademisk utbildning på universitet i Irak och hon berättar att hon var 

yrkesverksam på en högt uppsatt post före sin flykt till Sverige. Sabah intar 
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en lika tydligt yrkesinriktad position som Halima, Fatima och Zahra men till 

skillnad från dem skildrar hon i högre utsträckning hur hennes möjligheter 

att kombinera moderskap och yrkesliv begränsas av samhälleliga strukturer.  

 

Sabah som är 45 år, och har fem barn i olika åldrar mellan fem och fjorton 

år, beskriver inga praktiska hinder för att kunna kombinera sitt föräldraskap 

med en yrkeskarriär. Hon förklarar att hon tycker om att ”vara aktiv” och att 

hon vill ”bidra till samhället”. Däremot reflekterar Sabah över hur arbetslös-

heten påverkar henne i rollen som mamma. Hon berättar att hon vill lära 

barnen ”att ta ansvar” och att hon ser sig själv som en viktig förebild. Hon 

beskriver därför sin yrkesidentitet som en betydelsefull aspekt av barnens 

sociala fostran som nu är svår att praktisera. Eftersom en mamma enligt Sa-

bah fungerar som en förebild, kan hon genom sina handlingar visa barnen 

hur hon som medborgare bidrar till samhället. Men eftersom hon aldrig får 

något arbete är det svårt att upprätthålla en positiv och aktiv bild av sig själv 

inför barnen, förklarar hon. En strategi har varit att göra arbetssökandet till 

en heltidssyssla. Sabah berättar att hon sökt massvis med arbeten, även arbe-

ten som ligger långt under hennes kompetensnivå, men utan att någon gång 

bli kallad till intervju. Hon berättar upprört att hon aldrig fått veta varför hon 

inte får det jobb hon sökt, bara att platsen gått till annan sökande. Hon säger 

att hon känner sig missbedömd och orättvist behandlad och hon ”orkar inte 

kämpa längre, nu får det snart vara” säger hon uppgivet. 

 

Sabahs berättelse handlar om att bli intvingad i en icke-produktiv och bi-

dragsberoende position. Hon berättar att familjen var tvungen att leva på 

socialbidrag under en period för att klara sig ekonomiskt men att hon senare 

betalade tillbaka bidragspengarna. Hon insisterar också på att visa kvitton på 

att hon har ”betalat tillbaka varenda krona” som hon fick i lån när hon fick 

barn, trots att hon egentligen inte behövde betala tillbaka. Sabah berättar att 

hon vill göra rätt för sig och att man ska ”ge tillbaka till det samhälle man 

lever i och inte bara ta emot”. Hon säger att hon ”tycker att Sverige är fint” 

men sörjer att samhället inte vill ta emot det hon har att ge. När Sabah be-

skriver hur hon hamnar i en position av bidragsberoende sammanfaller den 

med en tillskriven identitet hon själv tar avstånd ifrån (jfr Gustafsson 

2004:77). Den position hon förhåller sig till handlar inte om att vara socialt 

utsatt, utan denna innebörd trängs undan av hur hon föreställer sig andras 

blickar på henne som en (invandrar)kvinna som utnyttjar det svenska social-

försäkringssystemet utan att själv bidra till samhället. Sabah tar även fram 

sina betyg från universitetet i Irak och bilder på kurskamrater. Hon ”vill 

gärna visa” mig, säger hon och pekar på de unga kvinnorna och männen på 

bilden som hon studerade tillsammans med. Hon berättar att de är vänner, 

både pojkar och flickor, att några har sjal och andra inte, ”vi är olika” förkla-

rar hon. Det är mycket tydligt under de intervjuer jag gör med Sabah att hon 
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förhåller sig till omvärldens blickar på henne som ’invandrarkvinna’ och 

’muslim’.  

 

Sabahs positioneringar synliggör hur hon brottas med diskriminerande struk-

turer i det svenska samhället som kan hindra muslimska kvinnor från att 

kombinera moderskap och karriär och istället positionera dem i en bidrags-

beroende hemmafruroll. För Sabah har migrationen till Sverige inneburit en 

klassresa nedåt i den sociala hierarkin där hon förlorat både socialt, kulturellt 

och ekonomiskt kapital. Men som Alexandra Ålund påpekade för mer än ett 

decennium sedan så tenderar förklaringar av invandrarkvinnors frånvaro på 

den svenska arbetsmarknaden att fastna i kulturreduktionistiska resonemang 

istället för att belysa sociala och strukturella faktorer (Ålund 1991:184). 

Yazdanpanah diskuterar hur den höga arbetslösheten bland kvinnor från just 

Mellanöstern under 1990-talet, det vill säga samma period som Sabah kom 

till Sverige, av vissa forskare förklarades med hänvisning till kvinnornas 

medföljande och begränsande kulturmönster. Som ett exempel tar Yazdan-

panah upp nationalekonomen Jan Ekbergs analys av invandrarkvinnors 

svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden, som enligt Ekberg är orsa-

kad av ”en kulturbetingad inställning” till arbetslivet som kvinnorna tar med 

sig från sitt hemland (Ekberg 1991:136). Men som Yazdanpanah skriver, 

genom att Ekberg gör denna generaliserande sammankoppling mellan ”in-

vandrarkvinnors låga sysselsättningsnivå i Sverige” och ”ett (problematiskt) 

kulturbetingat beteende” osynliggör han de strukturella villkor som hindrar 

kvinnor tillträde till arbetsmarknaden och han framställer därmed invandrade 

”kvinnors arbetslöshet som något som inte har med det svenska samhället att 

göra” (Yazdanpanah 2013:93f).  

 

Åtskilliga studier har visat att invandrare är överrepresenterade när det gäller 

de grupper i samhället som är arbetslösa, har låga inkomster, lever i eller 

riskerar att hamna i fattigdom (jfr Bäck-Wiklund 2003:36, Hertzberg 2003, 

Yazdanpanah 2008:24).55 Som Paulina de los Reyes påpekar finns fortfa-

rande en tendens att beskriva invandrarkvinnor som ofria och instängda i 

hemmet i kontrast till svenska kvinnors frigjorda och jämställda position. 

Även i ett historiskt perspektiv menar de los Reyes att invandrarkvinnor ofta 

har framställts just som motsatser till svenska kvinnor men att bilden av dem 

har ändrats i relation till sociala faktorer, som vilket behov av arbetskraft 

som funnits, men också i relation till vilken kontrastbild som har behövts för 

att skapa bilden av den svenska kvinnan och den svenska feminismen (de los 

Reyes 2003, 2005, Yazdanpanah 2013).  

 

                                                      
55 Yazdanpanah ger en översiktlig presentation av hur fattigdom har feminiserats och av 

orsakerna till kvinnors generellt sett större fattigdom (Yazdanpanah 2008:22). 
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Här är det viktigt att utifrån ett historiskt perspektiv belysa vilken exklude-

rande effekt synen på arbete som ett manligt könat värde har fått för de 

kvinnor som faktiskt har yrkesarbetat (de los Reyes 2003, Yazdanpanah 

2013). Som jag har visat tidigare i detta kapitel är ojämlika villkor mellan 

könen inte något som specifikt utmärker invandrade kvinnors position, även 

om religion och kultur ofta används som förklaring till invandrarkvinnors 

brist på frihet i Sverige. de los Reyes menar att den könsskillnad som skapats 

i synen på arbete samspelar med diskriminerande strukturer som döljer in-

vandrade kvinnors arbete genom historien. Trots att invandrade kvinnor i 

Sverige i ett historiskt perspektiv har arbetat i stor utsträckning har deras 

arbete och specifika villkor inte uppmärksammats utan osynliggjorts.56 de los 

Reyes diskuterar detta osynliggörande som en effekt av 1950-talets köns-

roller i Sverige vilka positionerade kvinnan som hemmafru och yrkesarbete 

som något manligt. När kvinnor i Sverige inte förväntades arbeta var det 

ingen forskare som intresserade sig för det faktum att ’invandrarkvinnor’ i 

stor utsträckning förvärvsarbetade. När ökad jämställdhet mellan könen 

hamnade på den politiska agendan under 60-talet och svenska kvinnor för-

väntades delta i yrkeslivet ändrades emellertid synen på den grupp som kate-

goriserades som invandrarkvinnor. De skildrades som utsatta för kulturellt 

och religiöst förtryck av sina manliga släktingar och anförvanter. Talet om 

’invandrarkvinnans utsatthet’ är med andra ord en grov förenkling av kom-

plicerade maktrelationer och en stereotyp som bidrar till att osynliggöra pat-

riarkala strukturer i sekulära kontexter och hur de i samverkan med diskri-

minerande strukturer formar mödrars villkor.   

 

Även om Sabah inte tycks ha några större förhoppningar om att hennes ar-

betssituation ska förändras så hoppas hon att hennes ”barn ska få komma in i 

det svenska samhället” och bli mer delaktiga än vad hon själv har varit. Hon 

säger med självklarhet att barnen ”är svenskar” och påpekar det faktum att 

”de är födda här”. Redan efter sin första förlossning i Sverige bestämde hon 

sig för att i fortsättningen försöka förbereda en bättre framtid för barnen. 

Hon berättar att barnmorskan inte kunde eller brydde sig om att lära sig att 

uttala det irakiska namn hon och hennes man först hade valt till sin dotter 

och att de därför valde att ge ”alla barnen som är födda här svenska namn”.  

Intervjuerna med Sabah har väckt frågor om vad kvinnors och mödrars erfa-

renheter av exkludering betyder för modrandets processer och hur mus-

limska kvinnors moderskap villkoras av rasifiering och islamofobi. De öv-

riga kvinnorna berättar om liknande erfarenheter, om än i olika grad. I nästa 

kapitel kommer jag därför att diskutera dessa exkluderande processer mer 

utförligt. 

                                                      
56 De los Reyes påpekar att ’invandrare’ nästan kommit att bli synonymt med invandrade 

män, inte minst när det gäller arbetskraftsinvandringen till Sverige efter andra världskriget. 
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Sammanfattning 

Det här kapitlet har visat hur kvinnorna talar om moderskap i relation till 

yrkesliv, ekonomisk försörjning och muslimsk identitet. Kvinnorna beskriver 

motstridiga könade förväntningar på att mödrar i Sverige bör yrkesarbeta 

och vara tillgängliga för sina barn. De beskriver också hur yrkesarbete för-

svårar en sådan tillgänglighet. Intervjuerna visar dessutom hur kvinnorna 

bearbetar frågor om hur de ska balansera relationen mellan moderskap och 

yrkesliv och samtidigt vara goda muslimer. De förhåller sig till ett religiöst 

genuskontrakt som tillskriver mannen ett försörjaransvar och kvinnan ett 

huvudansvar för hem och familj. Det är en uppdelning som kvinnorna både 

försvarar och kritiserar med hänvisning till islam. 

 

Intervjuerna belyser en klassaspekt som visar en tendens till att välutbildade 

mödrar i högre utsträckning vill yrkesarbeta parallellt med moderskap jäm-

fört med kvinnor som har lägre utbildning. Kvinnor med lägre utbildning 

försörjer sig i regel med lågbetalda omsorgsarbeten i den offentliga sfären 

och då kan det vara mer attraktivt att utföra samma slags arbete i sitt eget 

hem istället. Kvinnornas utsagor är emellertid motstridiga. Den som repro-

ducerar en stark koppling mellan kön, modrande och omsorgskapital i inter-

vjun kan vara ensamstående och ensam försörjare. Den som talar om att 

”göra karriär” kan samtidigt berätta om ett stort eget ansvar för barnens om-

vårdnad och om en anpassning till sin mans arbetssituation. Kvinnorna kan 

därmed anpassa sig till en norm de kritiserar alternativt eftersträva en posit-

ion som är svår att nå i praktiken. Vad kvinnorna uppfattar som begränsande 

respektive möjliggörande beror också på vilka genusnormer de identifierar 

sig med och hur de relaterar till islam och muslimsk identitet utifrån sin et-

niska och kulturella bakgrund. De kvinnor som har konverterat tenderar till 

exempel att i vissa avseenden inta en mer konservativ syn på moderskap och 

islam, jämfört med de kvinnor som vuxit upp i muslimska familjer. I flera av 

intervjuerna får västvärlden representera ett tvingande system och islam ett 

möjliggörande som ökar kvinnors valfrihet när det gäller moderskap, genom 

att islam erkänner mödrars omsorgskapital. Rättvisa mellan könen beskrivs 

som ett bättre alternativ än den svenska jämställdhetsdiskursen, som trots sin 

ambition att öka kvinnors frihet, tvärtom skapar stress.  Det är alltså tydligt 

hur kvinnornas svar generellt kan förstås som ett uttryck för deras vilja att 

lyfta fram och presentera islam som möjliggörande. Kapitlet visar också att 

kvinnor, till följd av migration och strukturell diskriminering, kan hamna i 

en mer traditionell kvinnoroll i Sverige än vad de haft i sitt muslimska hem-

land. Generellt beskriver flertalet av kvinnorna ingen religiös motsättning 

mellan yrkesarbete, moderskap och muslimsk identitet även om mödrars 

omsorgsarbete ges en särskild könad status. Flertalet av de kvinnor som yr-

kesarbetar eller vill yrkesarbeta beskriver visserligen ambivalenta känslor, 

skuld och otillräcklighet. Detta uttryck bekräftar dock bara vad annan mo-
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derskapsforskning beskrivit som ett generellt villkor för yrkesarbetande 

mödrar, nämligen att kvinnors ökade stress och belastning i samband med 

moderskap står i direkt relation till samhälleliga patriarkala strukturer.   
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Kapitel 4. Normal eller nollklassad? 

Oavsett etnisk identifikation och födelseland beskriver samtliga kvinnor som 

jag har intervjuat upplevelser och erfarenheter av att inte ”smälta in” i det 

svenska samhället. Även om kvinnorna och deras barn har svenskt medbor-

garskap i juridisk mening tycks deras möjlighet till nationell tillhörighet vara 

begränsad av hur föreställningar om svenskhet, invandrare, islam och mus-

limer organiserar och separerar dem socialt och rumsligt (Ahmed 2006, jfr 

Lundström 2007, jfr Scott 2007). Erfarenheter av att endast ha tillgång till en 

begränsad tillhörighet i Sverige utgör därför en del av den vardagliga kontext 

som kvinnorna behöver hantera som mödrar. Med utgångspunkt i några 

kvinnors berättelser om vardagliga situationer och händelser ska jag visa hur 

de eller deras barn blir markerade som annorlunda, på vilka grunder denna 

utsortering sker, och hur kvinnorna besvarar detta tilltal. De utvalda situat-

ionerna synliggör konflikter och upprörda känslor och fungerar som analy-

tiska ingångar till att förstå normer och vad som uppfattas som normbrott. 

Genom att belysa vilka värderingar och normer som kvinnorna talar om och 

förhåller sig till vill jag visa vilka villkor som får kvinnorna och barnen att 

hamna utanför svenskheten och hur sådana erfarenheter formar modrande.  

 

Min utgångspunkt är att särbehandling, diskriminering och rasism inte är 

beroende av andras vilja eller intention att diskriminera (Essed 1991, Hübi-

nette & Lundström 2011). Skillnadsskapande som upplevs begränsande av 

den som utsätts behöver alltså inte handla om en ideologisk ståndpunkt eller 

om rasistiska motiv hos den som skapar skillnad. Även vardagliga, rutin-

mässiga och oreflekterade handlingar kan resultera i skillnadsskapande pro-

cesser som särbehandlar individer genom att peka ut dem som annorlunda 

eller avvikande. Genusforskaren Katarina Mattsson har med inspiration från 

kritiska vithetsstudier undersökt idéer om svenskhet och hur positionen 

svensk skapas och upprätthålls som en normerande position. Den bärande 

tanken i kritiska vithetsstudier är att rasifieringprocesser inte bara formar 

vissa ’mörka’ minoriteters identiteter och livsvillkor utan även ’vita’ männi-

skors men att maktförhållanden som upprätthåller vithet inte har problemati-

serats i samma utsträckning (jfr Frankenberg 1993, Mattsson 2005).57 Matts-

                                                      
57 En parallell görs ofta till genusstrukturer och hur genus formar maskulinitet och femininitet 

i en ömsesidigt beroende relation, som i Ruth Frankenbergs formulering ”vita människor är 

rasifierade, precis som män är könade” (Frankenberg 1993:1).  
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son menar också att föreställningar om svenskhet är starkt kopplade till före-

ställningar om det vita västerländskas överlägsenhet i den svenska offentlig-

heten och att positionen svensk är förknippad med privilegier som ofta är 

förgivettagna (jfr Hübinette & Lundström 2011, Mattsson 2005:152). Hon 

lyfter fram fem principer som har betydelse för om ”människor klassificeras 

som svenska eller icke-svenska”: att vara född i Sverige, att ha svenskt med-

borgarskap, att ha ’svenska’ blodsband, att vara ’kulturellt svensk’, det vill 

säga besitta ett visst kulturellt kapital som är baserad på föreställningar om 

svenskhet och kultur, eller att kunna det svenska språket (jfr Barth 1969). 

Den sista principen Mattson nämner handlar om att ha ett ’svenskt’ utseende 

(jfr Hübinette & Lundström 2011, Mattsson 2005:149). De utvalda kvinnor-

nas berättelser visar hur deras gestaltning av muslimsk femininitet i olika 

grad utmanar dessa principer. 

Den normativa femininitetens gränser 

När föräldrarna är på arbetet tillbringar barnen sina dagar i barnomsorg och 

skola där de möter ett samhälle som inte alltid välkomnar eller respekterar 

muslimska värden. Skolan som miljö är inte en neutral plats utan reproduce-

rar specifika normer och värden kring genus, sexualitet, frihet och jämställd-

het (Ambjörnsson 2004, Bäckman 2003, Gustafsson 2004, Jonsson 2007, 

Lundgren 2000, Otterbeck 2000, Rosales 2010, Runfors 2003). Rickard 

Jonsson visar i sin undersökning av en svensk gymnasieskola hur hetero-

normativa föreställningar och normer genomsyrar skolmiljön genom att be-

fästa begär och åtrå mellan två distinkta och komplementära kön som det 

normala och rätta sättet att leva (Jonsson 2007:140ff, jfr Martinsson & Rei-

mers 2008). Vad min undersökning visar är att den heterosexuella normen 

bör gestaltas på ett visst sätt för att barnen inte ska riskera att markeras som 

annorlunda eller avvikande (jfr Gunaratnam 2013). 

 

Fatima berättar för mig en eftermiddag när vi ses över en kopp kaffe att hon 

oroar sig för sin dotter Leyla, som är i tidiga tonåren. Hon berättar att Leyla 

på sista tiden har ”hamnat utanför gemenskapen i skolan” och att några 

klasskamrater har börjat betrakta och bemöta henne ”som annorlunda” på 

grund av att hon bär muslimsk sjal som täcker håret. När vi sitter där och 

pratar minns jag hur Fatima ungefär ett år tidigare beskrev sina blandade 

känslor inför dotterns initiativ till att bära sjal. Hon beskrev en känsla av 

stolthet över att dottern själv mognat fram till detta stora beslut men hon 

uttryckte även tankar av oro och olust. Hon ville vara ett stöd för sin dotter 

och hon kontaktade därför klassföreståndaren för att informera om Leylas 

beslut. Trots sin önskan att stödja Leyla uppmuntrade Fatima emellertid 

läraren att ”försöka få Leyla att ta av sig sjalen”. Och som för att förklara sitt 
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motsägelsefulla agerande inför mig påpekade hon att “man måste vara stark 

för att våga” (jfr Karlsson Minganti 2007:241).58  

 

Vid intervjun ett år tidigare uppfattade jag Fatimas reaktion som ett försök 

att skydda Leyla från en fördomsfull icke-muslimsk omgivning som skulle 

kunna betrakta och bemöta henne som annorlunda. Leyla bestämde sig emel-

lertid för att behålla sjalen på och den orsakade inte heller några bekymmer 

för henne i skolan inledningsvis. Men när jag träffar Fatima cirka ett år se-

nare har situationen förändrats och hon berättar att Leyla under en tid ”har 

mått väldigt dåligt”. Fatima förklarar att när Leylas tjejkompisar började 

”intressera sig för smink, tighta kläder och att umgås med pojkar” började de 

också med påtryckningar och komplimanger om Leylas vackra hår, försöka 

få henne att ta av sjalen. Enligt Fatima är det just dotterns sjal som uppfattas 

som ’problematisk’ av klasskamraterna och därför försöker de hjälpa Leyla 

genom att förändra och ‘förbättra’ hennes utseende. Jag tolkar berättelsen 

som att Leyla uppmanas att visa upp en mer önskvärd och ’giltig’ femininitet 

som mot bakgrund av de faktorer Fatima nämner (smink, pojkar och tighta 

kläder), går ut på att pröva och visa sin sexuella dragningskraft i ett hetero-

sexuellt spel med det motsatta könet (i enlighet med den dominerande 

heterosexuella dramaturgin). Det är först nu när flickorna befinner sig i pu-

berteten som Leyla, enligt Fatima, på ett mer påtagligt sätt görs till den som 

är annorlunda. Fatima lyfter fram just kroppsliga förändringar och ’nya’ 

intressen som en del av problematiken som uppstått mellan hennes dotter 

och klasskamraterna och det är också dessa aspekter hon nämner när hon 

beskriver en egen kris i tonåren. Samtidigt är det viktigt att reflektera över 

att även Leylas gestaltning av femininitet söker bekräftelse inom ramen för 

en (annan) heterosexuell dramaturgi, men där den åtråvärda femininiteten 

bör visas och upprätthållas med andra medel (Laskar 2005, Najmabadi 

2005).59 Karin Lindelöf har i sin avhandling om unga välutbildade kvinnor i 

Polen belyst en liknande genusskapande process i en polsk kontext. Med 

hjälp av begreppet sirlighet belyser Lindelöf hur de unga kvinnornas femini-

                                                      
58 En av de kvinnor som ingår i Karlsson Mingantis studie om islamisk väckelse och unga 

muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige lyfter också fram nödvän-

digheten av egenskaper som  mod och styrka för att våga bära sjal. Bara om man har denna 

”inre styrka” klarar man av att hantera ”omgivningens negativa reaktioner och nedsättande 

tillmälen” (Karlsson Minganti 2007:241). 
59 Historikern Afsaneh Najmabadi diskuterar i sin bok Women with Mustaches and Men wit-

hout Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity (2005) heterosexualiseringen 

av den publika arenan i Iran. Hon belyser heterosexualitet som en social färdighet och en 

inlärd gestaltning. Denna normaliseringsprocess av heterosexualiteten diskuteras som en 

effekt av modernitetens framväxt i det iranska samhället och som något som osynliggör icke 

heterosexuella uttryck och beteenden. Begreppet heterosexuell dramaturgi är hämtat från Pia 

Laskars avhandling och belyser hur det heterosexuella begäret är format i enlighet med en 

bestämd dramaturgi, inom ramen för vad Judith Butler benämner den heterosexuella matrisen 

(Butler 1990). 
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niter, sexuella begär liksom begärlighet formas i samspel med specifika (kö-

nade och heteronormativa) förväntningar på romantik och manlig uppvakt-

ning (Lindelöf 2006). 

 

Fatima skildrar hur Leyla ställs inför motstridiga förväntningar och normer 

för hur feminin identitet bör gestaltas. Den norm som klasskamraterna repre-

senterar i Fatimas berättelse inkluderar inte den muslimska sjalen.60 Man kan 

tolka den berättade situationen som en skildring av hur tonårsflickor i Sve-

rige förväntas anpassa sig till en hegemonisk norm för accepterad (hetero-

sexuell) femininitet. Som flera studier har visat är puberteten en period av 

intensivt genusskapande där individens iscensättning av kön och sexualitet 

granskas och bedöms i relation till rådande normer för maskulinitet, femini-

nitet, (hetero)sexualitet och tvåsamhet (Ambjörnsson 2004:20f, Bäckman 

2003, Fundberg 2003, Jonsson 2007:141, Lundgren 2000, Rosales 2010). 

Som Ylva Brune påpekar i sin analys av svenska dagstidningar utgår många 

gånger skribenter från att unga ’tjejer’ med utländsk bakgrund vill assimile-

ras till vad hon kallar en svensk tonårskultur (Brune 2003:161f). Inga normer 

existerar dock i kraft av sig själva utan konstrueras alltid i relation till en 

motpol (Hacking 1990). I Fatimas berättelse är det Leylas sjal som markeras 

som en överträdelse av normen och som föranleder klasskamraterna att för-

söka ’korrigera’ Leylas utseende. Fatima berättelse påminner om den roll-

fördelning som socialantropologen Fanny Ambjörnsson diskuterar i sin av-

handling som bygger på fältarbete i svensk skolmiljö. Där skildrar Am-

björnsson hur den muslimska flickan Samira tilldelades en position där hon 

fick utgöra en ”kontrast till de övriga tjejernas skapande av genus” (Am-

björnsson 2004:257ff). Tjejerna framställde Samira ”som den osjälvständiga, 

förtryckta tjej mot vilken de själva” framstod ”som fria och fyllda med val-

möjligheter” (Ambjörnsson 2004:257ff). Det vill säga att i utpekandet av 

Samira som annorlunda osynliggjordes hur deras eget handlingsutrymme 

begränsades av en annan heterosexuell ordning. Det finns också som Jonsson 

påpekar föreställningar om att unga (vanliga) tjejer inte bär muslimsk sjal av 

egen vilja. Räddningen från det patriarkala förtrycket (genom att befrias från 

sjalen) blir då (enligt den hegemoniska heterosexuella dramaturgin) det-

samma som att ”bli ’en vanlig tjej’ där ’vanlig blir synonym för svensk’” 

(Jonsson 2007:48). Att dessa negativa föreställningar, som dominerar dis-

kursen om muslimsk femininitet i Sverige, påverkar de intervjuade kvinnor-

nas identiteter som mödrar är mycket tydligt i intervjuerna. 

 

                                                      
60 Jag vill påminna läsaren om att detta är Fatimas erfarenhetsberättelse. Jag uttalar mig alltså 

inte om kamraternas intentioner utan betraktar Fatimas berättelse som en artikulation av nor-

merande diskurser kring kön, och sexualitet. Min tolkning utgår således från hur Fatima be-

skriver kamraternas agerande. I berättelsen intar hon en position där hon förenas med dottern i 

en känsla av att vara sedd som annorlunda på grund av den muslimska sjalen. 
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Att förhålla sig till en granskande blick 

Vad jag vill belysa är den position och den sorteringsprocess som betraktar 

vissa val som mer fria och självvalda än andra val.
61

 När Fatima berättar om 

dotterns vilja att bära sjal i skolan förmedlar hon, utöver oro för hur barnet 

ska klara av omgivningens negativa reaktioner, även en oro för hur hon själv 

kommer att bli betraktad som mamma. Kommer Leylas val att betraktas som 

frivilligt? Eller kommer Fatima att bli sedd som en mamma som förtrycker 

sin dotter? Att Fatima förhåller sig till negativa reaktioner som hon förväntar 

sig från en okänd omgivning framkommer i följande citat: 

 

Hon brukade leka prinsessa med mina sjalar…vad kommer folk att tänka!? 
Att det är mamma och pappa som står bakom det! Jag tycker egentligen att 
hon är för ung men hon är väldigt beslutsam. Jag följde med henne till skolan 
första dagen hon hade den på. Det kändes pirrigt i magen och jag sov dåligt.  

 

Som jag skrev tidigare berättade Fatima att hon gav läraren sin tillåtelse att 

försöka få Leyla att ta av sig sjalen. Genom denna handling tydliggör Fatima 

att det inte är hon som står bakom dotterns beslut. Hon förhåller sig till vad 

Ruddick benämner ”the ’gaze’ of others”, det vill säga omvärldens blickar 

och hur de bedömer henne som mamma (Ruddick:1995:111ff). I det här 

fallet för håller sig Fatima till de blickar som har makten att positionera dot-

tern som offer och hennes föräldrar som förtryckare.62 Blickar är, som Shah-

ram Khosravi skriver, ”inte ett oskyldigt seende” utan fungerar också som 

”en kunskapsmakt som bestämmer vem som är synlig eller osynlig” men 

också hur någon blir synlig och vad synligheten betyder. Khosravi diskuterar 

i en artikel distinktionen mellan ”synlig” och att förbli ”osedd”. Att vara 

synlig betyder inte samma sak som att vara sedd. Tvärtom kan en viss syn-

lighet innebära att subjektet fråntas subjektivitet genom att rasifieras och 

reduceras till en stereotyp (Khosravi 2006:83, 94 jfr Fanon 1997). Genom att 

ta på sig sjalen blir flickan, enligt Fatima, synlig på ett nytt betydelsebärande 

sätt som kan få konsekvenser för henne som mamma. Ruddick menar att 

begreppet ”the ’gaze’ of others” kan beskriva mödrars ambivalenta och kon-

fliktfyllda position där de kan uppleva sig fångade mellan olika förväntning-

ar och krav på vilka kulturella värden de bör ge sina barn (och vilka de inte 

förväntas föra vidare). I utsagan förhåller sig Fatima till förväntningar på att 

hon ska uppfostra dottern på ett sätt som andra i samhället betraktar som 

socialt och kulturellt acceptabelt (Ruddick:1995:110, Lawler 2000). 

 

                                                      
61 Det är således inte individens frihet i sig som jag vill belysa eftersom jag betraktar alla val 

som historiskt, socialt och kulturellt situerade (Haraway 1988) . 
62 Ruddicks begrepp är en variant på Jean-Paul Sartres fras ”gaze of the other” från boken 

Varat och intet, men används idag inom postkolonial och feministisk teoribildning. 
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Vad som också är tydligt är att Fatima intar en (minoritets)position där hon 

förhåller sig till negativa diskurser som den muslimska sjalen aktiverar. Hur 

flickans sjal tolkas och vilka tolkningar som får legitimitet beror emellertid 

på vem som har tolkningsföreträdet att i en given kontext definiera vad bar-

nets bärande av sjal handlar om (jfr Karlsson Minganti 2007:19). En sjal kan 

användas av olika anledningar och för olika mer eller mindre strategiska 

eller symboliska syften. Fatima nämner till exempel i förbifarten att dottern 

har lekt med hennes sjalar och att hon med hjälp av dem har förvandlat sig 

till en ”prinsessa”. Det lilla barnets lek med mammas sjalar kan betraktas 

som en vardaglig praktik som formar könsidentitet genom barnets identifi-

kation med modern som en ”prinsessa” (jfr Ambjörnsson 2010). Formandet 

av barnets identitet är, som jag redan diskuterat, situerat i och format av en 

viss heterosexuell dramaturgi (Butler 1990, Laskar 2005). Men sjalen är 

också, utifrån barnets perspektiv, samtidigt bara ett redskap i en lek som 

gestaltar tillhörighet till modern. I intervjusituationen passerar det lustfullda 

ordet ”leka” obemärkt förbi som en av vardagens trivialiteter.  Det är först 

senare jag uppmärksammar orden ”leka” och ”prinsessa” och konstaterar att 

barnets lek och identifikation med sin mamma skyms av negativa diskurser 

vilket synliggör hur dominanta och styrande de är för interaktionen mellan 

mig och Fatima. Det visar hur svårt det är att utifrån en icke muslimsk posit-

ion diskutera bruket av sjal i relation till femininiteter utan att aktivera en 

diskurs av tvång och ofrihet (Mulinari 2005, jfr Pripp 2001). Kvinnorna för-

håller sig ibland nästan automatiskt till en kritiskt granskande blick som 

positionerar dem som odemokratiska mammor. Utan att jag för islam på tal 

glider Fatima in på relationen mellan religiös fostran och barnets frihet: 

 

Jenny: Vad är det viktigaste som du vill lära dina barn? Vilka värden vill du 
ge dem? 
Fatima: Respekt för vuxna, för andra religioner, att de lär sig att respektera 
människor oavsett hur de ser ut, vad de tror på. Jag försöker att inte predika 
för dem, men jag har ett ansvar att tala om för flickorna, jag har ett ansvar 
som muslim, att de får lära sig vad de får göra, vad islam säger, att ge dem en 
muslimsk identitet. De får bestämma själva sen när de blir stora, man talar om 
hur det är men jag vill inte bestämma. 

 

Fatima beskriver inte någon konflikt mellan tradering av muslimsk identitet 

och barnets frihet att välja utan intar istället en position av att vara vägledare. 

Hennes uppgift är att ge barnet kunskap om islam. Nejma, Sofia och Halima 

intar en liknande ståndpunkt. Nejma säger:  

 

Jag får frågor om sonen, om han är praktiserande. Jag lär honom som mamma, 
det är ett levnadssätt. Man får frågan ”men tänk om han inte följer det” att hur 
ska jag hantera den biten. Jag brukar svara att så länge han är omyndig, sen 
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blir det hans eget ansvar. Det är upp till honom. Så även om jag önskar att han 
ska vara praktiserande muslim så kan jag inte bestämma. Enligt islam har 
människan fått en fri vilja. Folk får bestämma själva. Man kan inte tvinga.  

 

Kvinnorna lyfter fram sin roll som vägledare och understryker att de ’inte 

tvingar’ sina barn till något. De intar en position som uppfyller två av de 

normativa villkor som Benhabib formulerar som nödvändiga delar i en uni-

versalistisk deliberativ demokratimodell: frivillig självtillskrivning och frihet 

att träda ut och att ansluta sig. Den frivilliga självtillskrivningen innebär att 

individen själv bestämmer huruvida hon vill tillhöra en kulturell/religiös 

grupp eller inte: hon får inte automatiskt hänföras till en viss grupp utifrån 

födelseland. Friheten att träda ut och att ansluta sig handlar om individens 

obestridliga rätt att lämna sin grupp, även om det innebär att hon kan komma 

att förlora vissa privilegier (Benhabib 2004:41). När kvinnorna beskriver 

barnens frihet att välja intar de en position som demokratiska mödrar. Jag 

menar att kvinnorna på så sätt vill visa att de inte står i vägen för sina barns 

frihet att själva bestämma om de ska vara praktiserande muslimer eller inte 

och att de förhåller sig till diskursiva föreställningar om muslimers barnupp-

fostran som begränsande eller förtryckande. Kvinnorna problematiserar 

också föreställningar om att muslimska barn skulle vara mer ofria än andra 

barn genom att lyfta fram både likheter och skillnader mellan muslimsk och 

sekulariserad kristen fostran. Så här säger Sofia: 

 

Vad gäller barnuppfostran så fostrar jag mina barn enligt islam, precis på 
samma sätt som mina föräldrar valde att fostra mig till att bli sekulariserad 
kristen, det viktigaste för mig som muslimah och mamma är att mina barn 
växer upp och frivilligt väljer att följa det som jag har lärt dem. Att föregå 
med gott exempel helt enkelt genom handling och vägledning. Barn gör som 
man gör och inte som man säger. Så på sätt och vis uppfostrar jag mina barn 
på samma sätt som jag själv blivit uppfostrad, med den enda skillnaden att jag 
gör det enligt islam och inte ur en personligt tolkad variant av livsfilosofi. 

 

Sofia lyfter fram likheter i muslimsk respektive icke muslimsk fostran som 

en form av maktutövning men icke muslimsk fostran beskrivs som mer sub-

jektiv och godtycklig i kontrast till islam som ges en underförstått färdig 

form för individen att bruka. När Halima gör sin jämförelse mellan mus-

limsk och icke muslimsk fostran beskriver hon också förälderns påverkan på 

barnet som lika:  

 

Halima: Oavsett om jag väljer att ge eller att inte ge en muslimsk bakgrund el-
ler västerländsk, eller vad jag nu väljer, så gör jag ändå ett val. 
Jenny: Jaa. 
Halima: Vi tycker ju inte, vi tycker ju inte att barnen ska bli påverkade av för-
äldrarna, för att alla ska ha lika chans att kunna leva det liv dom vill leva 
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…men grejen är ju den att även om jag väljer att inte välja, så väljer jag ett 
sätt att leva på. 
Jenny: Ja ja precis. 
Halima: Jag tycker det är nonsens, alltså det sättet att tänka på. 

 

Halima förklarar sin vilja att forma barnen till troende muslimer och hon 

ifrågasätter föreställningen att ”muslimsk” barnuppfostran är en högre grad 

av maktutövning jämfört med att ge barnet en ”västerländsk” fostran. Både 

Halima och Sofia lyfter fram en universell maktaspekt i relationen mellan 

föräldrar och barn och på så sätt problematiserar de föreställningar om att 

muslimska barn skulle vara ofria. Det är förälderns sätt att leva sitt liv och 

föräldrarnas värderingar som präglar barnet och ’ett västerländskt val’ besk-

rivs inte som ett friare eller som ett mer individualistiskt val än ’det mus-

limska’. Ruba Salih och Annelies Moors beskriver denna process som att 

troende muslimska kvinnor som lever i sekulariserade europeiska stater strä-

var efter att bli erkända som en del av det moderna Europa och att de argu-

menterar för sina ideal inom ramen för en islamisk diskurs (Moors & Salih 

2009:377). Kvinnornas positioneringar bör därför förstås som ett svar på och 

ett motstånd mot de negativa diskurser om muslimer som cirkulerar i Sverige 

och Europa. Jag ska återkomma senare i kapitlet till hur kvinnorna gör mot-

stånd mot stereotypa bilder men först ska jag närma mig en angränsande 

fråga som handlar om vad denna situation kan innebära för hur kvinnorna 

föreställer sig barnens framtid i Sverige. 

Att bli ”andrahandsmedborgare”  

En oro som kvinnorna berättar om handlar om att barnen inte kommer att 

erbjudas samma möjligheter som andra svenska barn på grund av sin mus-

limska tro och tillhörighet eller att de med Halimas formulering ska bli 

”andrahandsmedborgare”. Under ett av våra samtal berättar Fatima som ”vet 

precis hur det känns att nästan aldrig bli kallad till en intervju” om sin dotter 

Leylas första möte med ”arbetsgivarsverige”. Leyla hade fått i uppgift att 

ordna en egen praoplats hos självvald arbetsgivare då alla elever i klass åtta 

ska genomgå en två veckor lång yrkespraktik. Fatima säger att det var ”totalt 

omöjligt” för Leyla att hitta en arbetsgivare som var beredd att ta emot 

henne. Hon beskriver hur Leyla glad och förväntansfull hade gått iväg tidigt 

på morgonen tillsammans med en klasskamrat men återvänt hem nedslagen 

efter en hel dags kringvandrande utan att bli erbjudna en plats någonstans. 

Fatima skrattar högt när hon beskriver dotterns ”första möte med arbetsgi-

varsverige”, som för att understryka det absurda men ändå sorgligt förvän-

tade, eftersom Leyla ”har muslimsk sjal och hennes kompis är svart, en mus-

lim och en svart” säger hon och räknar på fingrarna upp ”etnicitet, hudfärg 

och religion, det blir liksom bara för mycket på en och samma gång”. För 
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Fatima framstår diskriminerande strukturer som en förklaring till dotterns 

misslyckande. Enligt henne är det kombinationen av ”etnicitet, hudfärg och 

religion” som samverkar och tillsammans fungerar som en utestängande 

mekanism. Fatimas tolkning av händelsen är viktig eftersom den påverkar 

hennes syn på Leylas framtid i Sverige om huruvida hon kan ta plats i sam-

hället på samma villkor som andra svenska medborgare.  

 

Skildringar av hur barnen råkar ut för diskriminering på grund av sin mus-

limska identitet är emellertid rätt få. En anledning kan vara att flertalet av 

barnen var mycket små eller förhållandevis små när intervjuerna utfördes. 

Barnen tillbringade fortfarande större delen av sin tid i hemmet, på daghem 

eller i släktingars omvårdnad. En möjlig förklaring kan vara att riktigt små 

barn inte stöter på diskriminerande strukturer i samma utsträckning som de 

lite större barnen riskerar att göra och än mindre kan berätta om sådana erfa-

renheter. Ändå förmedlar flera av kvinnorna till de mindre barnen en oro för 

att deras barn inte kommer att erbjudas samma möjligheter i det svenska 

samhället på grund av sin muslimska tro och tillhörighet. Så här säger 

Halima: 

 

Halima: Det har gått bra för mig men när man tänker efter så finns det väldigt 
många som det inte har gått bra för, ur det perspektivet att en del kanske är ar-
betslösa, andra har  
Jenny: Pratar du nu om  
Halima: Här i Sverige /---/ jag pratar om marockaner som jag känner men 
även om muslimer. Det kan hända saker här som är negativa eller förödande 
för dig själv eller dina barn och då tänker jag att det har gått bra för mig här i 
Sverige och dom här andra då, som är i samma generation som jag, som det 
har gått mycket mindre bra för. Och då tänker jag så här, procentuellt sett, hur 
stora är riskerna för att det ska drabba mina barn? Att dom inte ska ha samma 
förutsättningar för att få jobb, utbildning. Alltså det är en massa såna där saker 
som påverkar hur lätt du kommer in i ett samhälle och då är inte oddsen så bra 
när man börjar tänka på hur det har gått för många.  

 

Halima lyfter fram faktorer som utbildning och tillträde till arbetsmarknad 

för att barnen ska kunna känna tillhörighet i samhället (jfr Yazdanpanah 

2008:230f). Även om både hon och barnen är födda i Sverige, är svenska 

medborgare, och att Halima själv är mitt inne i en karriär, oroar hon sig för 

att barnen ”inte ska ha samma förutsättningar”. Det är som om Halima be-

traktar sig själv som ett undantag när hon beskriver hur dåligt det har gått för 

många andra och när hon reflekterar över barnens framtid. Den yrkesmässiga 

position hon själv har uppnått tycks inte vara något hon tar för givet utan 

snarare något hon har lyckats uppnå trots de samhälleliga hinder som finns 
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och som enligt Halima inte minst drabbar många muslimer.63  När jag frågar 

Zahra hur hon ser på sin sons framtid i Sverige så framgår det att även hon 

oroar sig, trots att hon själv är välutbildad och har ett välbetalt arbete och 

sonen fortfarande bara är fyra år gammal: 

 

Det är svårt, det har blivit så islamfientligt. Massmedia har förstorat så många 
olika saker, som till och med kan vara antiislamiska. Jag måste förklara hela 
tiden att så där tänker inte jag, det är svårt, mycket tuffare idag än för 20 år 
sedan. Han (sonen) måste vara stark om han ska orka stå för sin tro. När man 
möter nya människor så måste man hela tiden förklara sig. 

 

Kvinnornas oro för att barnen ska begränsas och exkluderas i samhället på 

grund av sin muslimska identitet bekräftas av en mängd forskning. Utred-

ningen Makt, integration och strukturell diskriminering som påbörjades 

2004 har identifierat och kartlagt olika mekanismer som finns bakom struk-

turell/institutionell diskriminering på grund av etnicitet eller religion inom 

olika välfärdsområden. Den sjätte publikationen: Om välfärdens gränser och 

det villkorade medborgarskapet påvisar enligt Paulina de los Reyes “en 

grundläggande paradox i den svenska välfärdsmodellen”. Det generella väl-

färdssystemet som syftar till “att minska sociala och ekonomiska ojämlikhet-

er och erbjuda likvärdiga möjligheter till alla” är “selektiv” och “villkorad” 

samt “bidrar till att cementera strukturella ojämlikheter i samhället”. De los 

Reyes påpekar att utredningen visar att föreställningar om “’kulturell särart’, 

särskiljande handlingar och öppen diskriminering möter många personer 

med utländsk bakgrund och deras barn” (de los Reyes 2006:12f).64 Man har 

även påvisat ett starkt samband mellan föräldrars ”ställning på arbetsmark-

naden” och barns levnadsvillkor. Särskilt ”barn till ensamstående kvinnor” 

och barn till utlandsfödda personer får inte ”del av välfärden” (de los Reyes 

2006:12, Yazdanpanah 2008).65 Forskning visar därmed att det finns en 

grundläggande ojämlikhet mellan olika kategorier av barn i samhället.  

 

Att kvinnorna oroar sig för att barnen ska bli betraktade som ”annorlunda” 

eller att de ska bli ”andrahandsmedborgare” är menar jag dessutom kopplat 

till kvinnornas egna erfarenheter av rasifiering och diskriminering. Som de 

los Reyes påpekar står föreställningar om kulturell olikhet i ett direkt förhål-

lande till diskriminering och resulterar ”i olika möjligheter att delta på lik-

värdiga villkor i samhällslivet” (de los Reyes 2006:12, jfr Hertzberg 2003). 

                                                      
63 Att ha ett arbete betyder emellertid inte att individen inte längre kan vara utsatt för rasism 

(se Ahmed 2012, Mählck 2013). 
64 Utredningen beskriver hur välfärdens ”utveckling under 1990-talet har medfört ökade 

skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Tre grupper definieras som särskilt hårt drabbade: 

”ensamstående mödrar, utlandsfödda och ungdomar (de los Reyes 2006:8f). 
65 Se vidare den utredning som Kommittén för Välfärdsbokslut har publicerat (SOU 2001:55). 
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Kvinnornas oro i den här studien handlar alltså mycket om hur de föreställer 

sig barnens framtid i Sverige mot bakgrund av egna negativa erfarenheter av 

att bli sedda som annorlunda. Jag ska därför återvända till Fatimas vardag-

liga strategi att samla på sina böner, som jag i föregående kapitel diskuterade 

som en tendens till privatisering och individualisering av den religiösa prak-

tiken. Fatimas pragmatiska inställning bör också diskuteras som en anpass-

ning till ett samhälle som har svårt att tolerera vissa religiösa uttryck.  

 

Fatima berättar under ett annat av våra samtal, apropå sin vana att samla 

bönerna till kvällen, att hon gör det främst för att hon vill respektera andra. 

Hon vill inte ”störa någon” med sin religion, förklarar hon. Hon berättar 

också om situationer på sitt arbete som hon ibland upplever kränkande. Sär-

skilt apt-träffarna gruvar hon sig för eftersom ”bönen” är ett återkommande 

tema på dagordningen, där den står listad som ett problem som måste hante-

ras. För det mesta ”håller [hon] tyst” berättar hon, men ibland bara måste 

hon ”säga ifrån”. Fatima förklarar att det kommer många nyanlända flyk-

tingar för att följa kurserna de erbjuder på hennes arbetsplats. Många av 

deltagarna som kommer dit är somalier och praktiserande muslimer och de 

uttrycker ett behov av att få be sina fem böner. Fatima förklarar att det kan 

upplevas som ”mycket stressande” för en troende muslim att ”inte få utföra 

sina böner”. Därför har de ordnat med skärmar bakom vilka kursdeltagarna 

kan gå undan och be. Fatima menar att dessa böner ändå upplevs provoce-

rande och främmandegörs av hennes arbetskamrater, trots att bönerna är 

tysta, sker delvis dolda och bara tar ett fåtal minuter att utföra. Ingen reage-

rar på att folk tar pauser för att dricka kaffe eller röka, konstaterar hon. Hon 

berättar också att arbetskamraterna kan uttala sig nedsättande om själva bö-

nen och den böjande rörelsen som bönen innebär.  

 

När Fatima samlar sina böner till kvällen måste hennes vardagliga strategi 

också ses som en anpassning som sker på majoritetskulturens villkor. Hen-

nes berättelse gestaltar vardagliga erfarenheter av att som muslim bli posit-

ionerad ’out of place’ (Ahmed 2004). Hennes anpassning kan därför också 

ses som ett svar på ett samhälleligt tilltal som främmandegör och stigmatise-

rar muslimer och får dem att framstå som konstiga eller besvärliga. Det är 

rimligt att anta att Fatima tolkar dotterns negativa praoerfarenheter och hen-

nes framtida möjligheter i Sverige genom det raster som hennes egna erfa-

renheter av diskriminering och andrefiering utgör. Eftersom kvinnornas oro 

för barnens positioner i samhället blir mer begriplig mot bakgrund av hur de 

beskriver sina egna erfarenheter ska jag nu visa hur och på vilka grunder 

kvinnorna markeras som annorlunda på grund av sin muslimska identitet och 

vilka innebörder sjalen men också de själva tillskrivs i en svensk icke-

muslimsk kontext.  
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Sjalen som tecken 

Trots att jag inte har ställt några frågor angående den muslimska sjalen har 

den på kvinnornas initiativ introducerats som samtalsämne i alla intervjuer 

utom en. Den kvinna som inte nämnde sjalen är en av de två kvinnor i stu-

dien som inte bär muslimsk sjal. Detta faktum har fått mig att reflektera över 

om min position som vit, svensk, icke-muslimsk forskare framkallade en 

”tredje närvaro” som fick kvinnorna att aktivt och explicit förhålla sig till 

sjalens diskursiva (stigmatiserande) betydelser i en svensk sekulariserad 

kontext (Pripp 2001). Framför allt talar nämligen kvinnorna om vad sjalen 

blir i icke-muslimers ögon och på vilket sätt sjalen kopplas till en homogen 

identitet som påverkar och begränsar deras handlingsutrymme i Sverige. 

Som Farahani påpekar kommer forskarens position som outsider eller insider 

på forskningsfältet att öppna vissa dörrar och stänga andra (Farahani 

2010:114). Jag blev i dessa diskussioner positionerad som outsider och min 

position som utomstående liksom det faktum att jag ibland uppfattades som 

representant för en svensk sekulariserad majoritetskultur har format våra 

diskussioner. Positionerna var givetvis inte statiska utan kunde förändras 

beroende på vad vi pratade om men i samtalen om sjalen intog jag främst en 

lyssnande roll så att kvinnorna kunde styra samtalen och definiera proble-

men (Alcoff 1991, Maynard 1995).66  

 

Samtalen om diskriminering formades inte av delade erfarenheter, och inte 

heller på vissa självklara förgivettaganden, som när forskaren är en del av 

det forskningsfält som undersöks. Farahani diskuterar hur hennes forskning 

formades av att hon i vissa avseenden delade erfarenheter med sina infor-

manter. Denna införståddhet resulterade i att kvinnorna hon intervjuade av-

stod att beskriva vissa politiska kontexter. Istället talade de i samförstånd 

utifrån sin förförståelse av att Farahani redan kände till det politiska sam-

manhang som den muslimska sjalen var situerad i. En uppmaning att be dem 

förklara politiska förhållanden mer utförligt hade enligt Farahani uppfattats 

som märkligt och distansskapande (Farahani 2010:118). På samma sätt har 

min outsiderposition i förhållande till sjalen format och begränsat våra sam-

tal. Att ställa frågor om den muslimska sjalen hade med stor sannolikhet 

aktiverat orientalistiska diskurser och resulterat i ett avståndstagande från 

kvinnornas sida och kanske också påverkat deras vilja att delta i studien. 

Denna slutsats är baserad på att jag inte behövde ställa några frågor för att 

sjalen skulle bli aktuell i intervjuerna. Utifrån den outsiderposition jag ound-

vikligen förkroppsligade har jag istället aktivt försökt att överbrygga effek-

terna av de negativa diskurser jag aktiverade utifrån min specifika position 

                                                      
66 I andra samtal skapades ett ’vi’ genom att vi delade vissa erfarenheter som gav förutsätt-

ningar för igenkänning och samhörighet. Vi kunde dela ett ’vi’ som mödrar, som yrkesarbe-

tande mödrar, som frånskilda kvinnor . 
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och lokalisering som vit, icke-muslimsk forskare (Haraway 1988). Det är en 

position som är formad av en erfarenhet som jag har (och som flera av kvin-

norna saknar) av att kunna ’smälta in’ i svenskheten och att ha (det vita) 

privilegiet att vara positionerad som någon som är ’in place’ och ’hemma’ 

(Ahmed 2006, Mattson 2005). Detta innebär också att endast vissa aspekter 

av den muslimska sjalen blir synlig i min analys medan andra förblir dolda. 

 

Sjalen framstår som en tung symbolisk diskurs omöjlig att väja för eller 

bortse från – ifall man vill förstå de strukturella villkor som muslimska 

kvinnor i Europa och väst står inför (Moors & Salih 2009).67 Miriam Cooke 

menar att den muslimska sjalen, både den faktiska som kvinnor bär och den 

föreställda sjalen, har fått funktionen att, precis som ras, markera en slags 

essentiell skillnad mellan muslimska kvinnor och andra kvinnor. Det är en 

position som har konstruerats av både patriarkala islamistiska och neoorien-

talistiska krafter i samverkan med de islamofobiska tendenser som finns i 

västvärlden och som vuxit sig allt starkare efter terrorattackerna den 11 sep-

tember 2001 (Cooke 2008). Jag ska därför rikta blicken och mitt sökarljus 

mot positionen Muslimwoman, och visa hur den framträder i kvinnornas 

berättelser genom att visa vilka innebörder kvinnorna menar att andra till-

skriver dem på grund av att de bär muslimsk sjal. Så här berättar Nejma:  

 

Jag är inte trovärdig. Om Sandra och jag går någonstans, då kan man prata 
förbi mig. Man blir som en handikappad, man syns inte, jag nollklassas. Att 
jag ungefär är intelligensbefriad för att jag tagit på mig slöjan. Det är så man 
blivit bemött i många sammanhang. Det här hände jämt, det var ett ständigt, 
det var inte en gång. Jag är [i andras ögon] inkompetent, inte trovärdig, ointel-
ligent. Att man har en stämpel på sig.  Man utsätter sig för en massa frågor 
och uppmärksamhet när du tar på dig slöjan. När folk inte känner en så ser de 
bara det yttre.  

 

Nejma beskriver hur hennes sjal blir en symbol för negativa egenskaper som 

suddar ut hennes subjektivitet i kontrast till ett kompetent och trovärdigt 

subjekt. Genom sina ständiga performativa upprepningar stabiliserar detta 

tilltal positionen Muslimwoman som något Nejma ständigt behöver förhålla 

sig till i sin strävan att framstå som ett subjekt (Butler 1990). Efter den 11 

september 2001 har studier visat att fler och fler konvertiter i Europa möter 

fientliga reaktioner genom att visuellt via sjalen gestalta muslimsk identitet 

                                                      
67 Strukturella begränsande villkor drabbar inte bara muslimska kvinnor utan invandrade 

kvinnor generellt som tidigt definierades ”som ’ett problem’ i jämställdhetssammanhang”. 

Via processer av ”objektifiering, generalisering och anonymisering” konstruerades invandrar-

kvinnor som en ”särskilt problematisk kategori”. Tendensen att kulturalisera, det vill säga 

reducera komplexa sociala processer till enkla, deterministiska och statiska antaganden om 

kultur – den andras – är särskilt påtaglig när det gäller diskurser om invandrade kvinnor (de 

los Reyes, Molina & Mulinari 2003:28). 



 132 

(Roald 2006,  van Nieuwkerk 2006). Denna fientlighet bekräftas av både 

Nejma och Sofia. Även om beslutet att konvertera till islam inte behöver 

vara politiskt grundat så är valet enligt socialantropologen Willy Jansen 

oundvikligen kopplat till en politisk dimension (Jansen 2006).
68

 Konvertiter 

bemöts ofta med stor misstänksamhet och att de till och med kan uppfattas 

som förrädare (van Nieuwkerk 2006:1). Den muslimska identiteten innebär 

därför ett statusskifte för den som konverterar som i relation till samhället 

kan uppleva en förlust av socialt och kulturellt kapital. Det förlorade kapi-

talet kan också beskrivas som vitt och omarkerat och kan därför också inne-

bära en förlust av privilegier.  

 

De sanktioner som konvertiter i Europa kan drabbas av belyser därför inte 

bara hur specifika tolkningar av genus kopplas samman med den muslimska 

sjalen i sekulära västerländska kontexter, utan också hur bestämda tolkningar 

av genus är kopplade till etnicitet och vithet. Van Nieuwkerk som har under-

sökt konvertiters förändrade positioner i det holländska samhället menar att 

holländsk etnicitet och bruket av sjal inte uppfattas som förenliga enligt en 

nationell diskurs. Det vill säga kombinationen av att vara holländsk och att 

samtidigt bära muslimsk sjal ifrågasätts. Anledningen är enligt van Ni-

euwkerk att den holländska självbilden är konstruerad som liberal och fri-

gjord i kontrast till muslimer som ses som förtryckta. Jag menar att van Ni-

euwkerks resonemang går att applicera även på Sverige även om de politiska 

kontexterna skiljer sig åt. När Sofia och Nejma byter religion till islam sud-

das deras svenska respektive svenskfinska etnicitet delvis ut. Denna identi-

tetsprocess kan innebära att konvertiter som ändå identifierar sig som 

svenska känner sig som ”symboliska migranter” utan att ha migrerat eller 

flyttat på sig (van Nieuwkerk 2006:106). Nejma berättar också att den mus-

limska sjalen tycks signalera en kvinnlighet inriktad på fertilitet och moder-

skap. Hon säger att hon ofta möttes av ”förvåning” och reaktioner på att hon 

som muslim ”bara hade ett barn”. Även Sabah beskriver hur sjalen kopplas 

samman med bestämda negativa konnotationer: 

 

Jag måste få säga ärligt, rakt och kort. Ja! Det är synd att dom ser att jag har 
slöjan. Dom tror inte att jag är komplex, att jag är öppen, att jag kan vara i ett 

                                                      
68 Jansen menar att konvertering inte bara är socialt relevant utan också teoretiskt relevant. 

Handlingen kan definieras och förklaras på många olika sätt och kan bara förstås i sin speci-

fika kontext. Utöver att vara en personlig (religiös) erfarenhet (vilket religionsbytet ofta upp-

fattas som) så tolkas beslutet ofta som en konfrontation mellan två religioner, den nya relig-

ionen och den som överges. För den som konverterar kan beslutet därför innebära straff och 

sanktioner eller att plötsligt bli kallad saker med negativa konnotationer. Jansen nämner också 

att efter 11 september 2001 har det parallellt med ökad fientlighet mot muslimer uppstått ett 

ökat intresse för religion och idag är det fler människor som konverterar till islam än före 

terrorattackerna 2001 (Jansen 2006).  
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öppet samhälle. Så det enda dom ser är utseendet. Inte vad man har för yrke 
eller vad man har för utbildning. Jag är till exempel högutbildad och jag var 
sysselsatt med mitt yrke i mitt hemland. När jag slutade universitetet blev jag 
anställd genom regeringen. Jag kan inte glömma det här. Att när dom ser mig 
så tänker dom bara på att jag har ett konstigt utseende. Dom tar inte emot vad 
jag har att ge, vad jag tycker. Om jag är öppen, om jag är komplex. Det är 
synd. 

 

Både Nejma och Sabah berättar i citaten att andra bara ser ”det yttre”. Kvin-

norna har olika etniska bakgrunder och utbildningar. Deras migrationsbak-

grunder skiljer sig också åt på avgörande sätt. Det som förenar kvinnorna är 

moderskapet, deras religiösa tro och den muslimska sjalen och på grund av 

sjalen reduceras deras identiteter till positionen Muslimwoman. Synligheten 

som drabbar kvinnorna innebär också att de blir utsatta för anklagelser och 

sammankopplas med hotfullt agerande. Detta uttrycker Zahra när hon säger 

att sjalen inte betyder ”att jag är för flygande bomber”. Nejma menar att hon 

på grund av sjalen måste ”försvara allt det negativa som alla muslimer gör i 

hela världen”. Hon påpekar att islam har ”fått så mycket negativ klang” och 

att ”det har hänt så mycket i världen”. Hon menar att muslimers ”handling-

ar” är ”under förstoringsglas”. Hon säger att hon därför hela tiden ”måste 

tänka sig för”.  Sabah tror att det är många som inte känner någon troende 

och att det därför inte finns någon personlig koppling till muslimer eller till 

sjalen. När ”någon gör fel, är elak, kommer de att tänka, aha de som har sjal 

på sig gör si och så”. Hon berättar också hur dessa negativa föreställningar 

fungerar avskiljande i relation till samhället runt omkring: 

 

Man blir helt annorlunda i hela världen. Jag själv blir mer och mer isolerad. 
För att jag behåller vad jag tycker är fint. Samtidigt försöker jag reflektera nå-
got bra och hoppas att dom kan tänka. “Hon är normal, hon är okej. Varför ser 
vi dom som helt annorlunda?” Jag bits inte! Jag gör inte nån illa eller nåt sånt.  

 

Nejma, Sabah och Zahra beskriver hur de som muslimer måste stå till svars 

för allt dåligt som muslimer gör (jfr Gunaratnam 2013, Gunnarsson 

2006:179, jfr Otterbeck 2000:115). Sjalen uppfattas inte bara som förtryck-

ande, som något som berövar kvinnor frihet och agens, utan även som pro-

vocerande och hotfull. När kvinnorna bär muslimsk sjal ute i samhället mö-

ter de anklagelser från omgivningen då sjalen blir tecknet som stöder 

terrorism och representerar västhat. Den blir med andra ord även en markör 

för hotfull agens genom att den tillskrivs egenskaper som får den att symbo-

lisera potentiella aggressiva handlingar (jfr Gardell 2010). I denna associat-

ionskedja blir kvinnorna representanter för en ahistorisk och ”fixerad isla-

misk tradition och kultur” som föreställs löpa genom tid och rum (Salih 
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2009:416).69 Följden av dessa diskursiva innebörder är att kvinnornas person-

liga identiteter och egenskaper reduceras på ett sätt som osynliggör kvin-

norna som individer. De blir istället representanter för alla muslimer och ses 

som vandrande symboler för förtryck, ofrihet, våld och terrorism. Gränsen 

mellan individ och grupp suddas ut. Denna ’guilt by association’ process 

drabbar de flesta muslimer eftersom islam i så hög grad kommit att bli för-

knippad med terrorism. Som David Gunnarsson skriver med hänvisning till 

Hvitfelt antas religion som ett incitament till våld i högre grad än andra 

grupper motivera muslimer till terrordåd: ”Om Hizbollah beskrivs som isla-

mister blir IRA inte på ett motsvarande sätt tolkade som katolicister” (Gun-

narsson 2006:166f, Jfr Hvitfelt 2001:77).70 Mattias Gardell lyfter emellertid 

fram det faktum att bilden av muslimer som mer terrorbenägna än andra har 

ett svagt empiriskt underlag. Tvärtom har de utfört en liten del av alla terror-

dåd medan ”[m]ajoriteten begicks av sekulära separatiströrelser” (Gardell 

2010:112).71 Inte desto mindre har medias bild av islam som en hotfull, anti-

                                                      
69 Ruba Salih beskriver hur en ung muslimsk kvinna i hennes studie positioneras på ett 

liknande sätt på ett akademiskt seminarium som Salih höll i:”The occasion proved to be quite 

burdensome and harsh for Yasmina who was received by the students and some members of 

the teaching staff as the representative of a de-localised, a-historical and fixed Islamic tradi-

tion and culture, which she was held responsible and even accountable for. Questions were 

addressed to her on a whole range of topics, from the ‘islamic view’ on homosexuality and 

torture, to her choice of wearing an Islamic attire, to whether she had a boyfriend and what 

kind of marriage she would have chosen” (Salih 2009:416). 
70 Gunnarsson diskuterar utifrån en jämförelse med den forskning om terrorism i USA som 

förklarar terroristdåd som handlingar utförda av psykiskt ”störda individer”. Det är en ogynn-

sam barndom eller en allmänt ohälsosam och skadlig miljö som antas ha fostrat dessa ”pato-

logiska avvikare” som blir uttryck för det ”monstruösa som måste hållas på plats och/eller 

läras att vara en del av samhället” (Gunnarsson 2006:166). Gunnarssons poäng är att denna 

slutsats inte bara riktas mot ”verkliga eller inbillade terrorister” utan drabbar alla slags musli-

mer. I jämförelse är medias tolkning och beskrivning av Anders Breiviks terrorattack i Norge 

belysande. Tidigt spekulerades i att dådet var utfört av islamistiska terrorgrupper. När det 

visade sig att Breivik låg bakom attacken diskuterades den främst som ett vansinnesdåd av en 

enskild individ och förklarades med hjälp av psykologiska termer och begrepp och inte som 

resultatet av vare sig kulturella normer eller övergripande (nationalistiska och islamofobiska) 

samhällsstrukturer. 
71 Enligt terrorstatistiken mellan 1970 och 2007 har 80000 terrordåd utförts där merparten 

ägde rum i Latinamerika och ingen av dessa attacker var islamistisk. På statsnivå är terrordå-

den i storleksordning lokaliserade i Columbia, Peru, El Salvador, Indien, Nordirland, Spanien, 

Irak, Turkiet, Sri Lanka, Pakistan och Filippinerna. I sex av dessa stater var de islamiska 

dåden ett marginellt fenomen enligt Gardell. I Indien förekom en del terrorattacker av musli-

mer men betydligt fler dåd utfördes av hindunationalister, separatister eller av vänstergerillan. 

När Gardell studerar terrortrenden över tid finner han att terrorattacker generellt minskade 

mot slutet av 1990-talet och ökade drastiskt med kriget mot terror och USA:s invasioner av 

Afghanistan och Irak. 2006 beskrivs som ett rekordår då hela 14338 terrordåd ägde rum varav 

90 % av dessa skedde i de två ockuperade länderna. Gardell studerar även statistiken över 

politiska attacker i EU och inte heller där finner han något stöd för bilden av terrorislam. Av 

498 utförda terrorhandlingar 2006 utfördes endast en enda attack av muslimer. Året efter var 

det 583 attacker där fyra dåd var islamiska. Även 2010 stod baskiska och korsikanska separa-
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demokratisk och terrorbenägen kraft fått starkt fäste och allmän spridning i 

Sverige och övriga Europa (Brune 2004, Hvitfelt 2001, Morey & Yakin 

2010, Smith 2010, Yakin 2010).  

 

Att Sabah, Nejma, Sofia, Halima, Fatima och övriga kvinnor i studien åter-

kommande beskriver hur de i olika situationer känner sig annorlunda är där-

för inte bara ett uttryck för en personlig känsla, utan annorlundaheten är 

också kopplad till bristen på socialt erkännande och bör ses som en effekt av 

sociala och kulturella strukturer. Det handlar om huruvida kvinnorna upple-

ver och erfar positioner och platser i samhället, både intellektuellt och 

kroppsligen, som tillgängliga eller stängda, inkluderande eller exkluderande 

(Ahmed 2006, 2012). Den brist på tillhörighet som kvinnorna talar om är 

förstås inte konstant utan kan variera beroende på situation och samman-

hang. Att de inte kan ’passera’ som tillhöriga beror på att det sociala rummet 

(i en viss situation, på en bestämd plats) inte är neutralt utan format av andra 

normer, kroppar och positioner än de som kvinnorna gestaltar (Ahmed 

2006:129, jfr Shuman 1993).72 När kvinnorna bär den muslimska sjalen blir 

de i vissa situationer, på vissa platser och i varierande grad, avvikande i re-

lation till normativa uppfattningar om kropp, etnicitet, religion, kön, vithet 

och sexualitet (Ahmed 2006, jfr Gunaratnam 2013). Deras närvaro formar 

det sociala rummet genom att utgöra normens annorlundahet och markerade 

position. Kvinnorna skildrar hur deras (markerade) kroppar väcker uppmärk-

samhet och hur de blir mer synliga i relation till andra kroppar som kan 

’smälta in’. Deras sjalbeklädda kroppar blir kroppar som skevar, det vill säga 

framträder som avvikande eller fel i relation till samhälleliga hegemoniska 

normer (jfr Göransson 2012:22).  

 

När den muslimska sjalen reduceras till ett stereotypt uttryck för patriarkal 

makt, religiöst förtryck och hot om terror döljs och osynliggörs kvinnornas 

subjektivitet och agens och vad sjalen betyder för kvinnorna som väljer att 

bära den. En sådan begränsad tolkning av sjalen förbiser det komplexa bety-

delsesystem som muslimska kvinnors bruk av sjalen ger uttryck för (jfr 

Karlsson 1998, Karlsson Minganti 2007).73 Sjalen används av kvinnor som 

                                                                                                                             
tister för de flesta terrordåden, 266 av 294 medan muslimer stod för ett attentat. För ytterligare 

siffror som undergräver bilden av islam som mer ’terrorvänlig’ än andra religioner och poli-

tiska ideologier hänvisar jag till Gardells bok (2010:107-121). 
72 ”We might say then, that the world extends the form of some bodies more than others, and 

such bodies in turn feel at home in this world” (Ahmed 2006:129). 
73 Etnologen Pia Karlsson diskuterar slöjans bruk för gestaltning av kvinnlighet, religiositet, 

sexualitet, modernitet, tradition och förändring i ett komplext spel mellan individen och yttre 

villkor (Karlsson 1998:106ff). Karlsson lyfter även fram komplexiteten i denna praktik genom 

att beskriva hur hijab ”1) kvarstår inom ramarna för traditioner och utmanar dem, 2) är ett led 

i tvingande underordning av kvinnor och har frigörande potential, 3) är ett uttryck för kultu-

rellt motstånd och för integration” (Karlsson Minganti 2007:265).  
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ett redskap för att med precision kommunicera en rad betydelser utöver reli-

giös tro eller kulturell tillhörighet men “ur ett icke-muslimskt perspektiv så 

reduceras denna komplexa klädsemiotik till ett eller två klädesplagg” vilka 

får fungera ”som centrala symboler i de komplexa förhandlingarna mellan 

muslimska religiösa och kulturella identiteter och västerländska kulturer” 

(Benhabib 2004:128).74  

 

Enligt kvinnornas egna tolkningar blir den beslöjade kroppen ett tecken för 

det främmande. I förlängningen också “tecknet för vem som tillhör nationen 

eller inte” (Lundström 2007:81, jfr Moors & Salih 2009). Kvinnorna hänvi-

sas (ibland) till positionen främling som fungerar som en gränsmarkör för 

nationell tillhörighet (Ahmed 2006). Den tillskrivna identiteten begränsar 

emellertid kvinnornas handlingsutrymme i olika hög grad beroende på vilka 

kategoriseringsprinciper som samverkar med sjalen och i vilken omfattning 

olika principer tillsammans fungerar exkluderande. Med exempel hämtade 

från intervjuerna med Sabah, Zahra och Halima ska jag visa hur sjalens ex-

kluderande funktion visserligen finns där men likafullt kan förstärkas respek-

tive försvagas i samverkan med aspekter som utbildning, klasstillhörighet, 

migration och språk. Vid en analys av kvinnornas berättelser går att utläsa 

deras varierande positioner i förhållande till svenskhetens gränser. Vissa av 

kvinnorna kan i ena stunden känna sig inkluderade och i nästa utpekade som 

annorlunda. Deras tillhörighet och hemmakänsla finns, men är inte självklar 

utan kan raseras av andras kommentarer eller blickar. För en av kvinnorna är 

positionen som svensk nästintill onåbar och hon positioneras ständigt i 

svenskhetens periferi. 

I svenskhetens periferi 

Sabah ägnar merparten av intervjutiden till att berätta om sina upplevelser av 

att inte ha tillträde till arbetsmarknaden på samma villkor som andra och hur 

hennes egen exkludering skapar oro för barnens framtid i Sverige. Hennes 

positioneringar visar en komplex relation mellan muslimsk identitet och 

medborgarskap där hennes tillhörighet och delaktighet i samhället begränsas 

av utestängande strukturer. Moors och Salih (2009:375) menar att muslimers 

                                                      
74 Det finns olika begrepp för hur man bär den muslimska sjalen som chador, hijab, nikab och 

foluard. Många iranska kvinnor bär chador. Det är en lång svart mantel samt en rektangulär 

ansiktsbeklädnad. Nikab täcker ögon och mun men visar näsan. Nikab kan också ”bäras till-

sammans med chador”. Många muslimska ”kvinnor från Turkiet bär långa mantlar och enhu-

vudduk eller carsaf” (ett svart klädesplagg som påminner om chador). Plaggen har en symbo-

lisk kommunikativ funktion för andra muslimer. Kvinnor signalerar sitt etniska och nationella 

ursprung och hur nära eller långt ifrån traditionen de befinner sig. Ljusa färger på mantlar och 

sjalar med ”mondäna skärningar och material” signalerar att kvinnorna har ett mer distanserat 

förhållande till ortodox islam (Benhabib 2004:128). 
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närvaro i Europa, som ökat till följd av krig, oro och migration, har resulterat 

i en ökad samhällelig oro för vad denna närvaro innebär. De senaste decen-

nierna har den offentliga diskursen om islam generellt konstruerats som ett 

hot mot sekulariserade europeiska nationalstater som dessutom tenderar att 

framställa den sekulariserade nationen som en homogen gemenskap med 

delade värden (jfr Anderson 1993, Yegenoglu 2012:117f). Detta har i sin tur 

inneburit en ökad kulturalisering av medborgarskapet som utvecklats i rikt-

ning mot krav på assimilering (Moors & Salih 2009:375). När Sabah beskri-

ver hur flytten till Sverige har begränsat hennes möjligheter till ett självstän-

digt yrkesliv jämfört med de möjligheter hon hade i Irak är det tydligt att hon 

förhandlar föreställningar om likhet och olikhet:  

 

Jag sätter gränser för mig själv men det betyder inte att vi inte kan ha samma 
arbete eller att vi inte kan förstå varandra. Det betyder inte att jag inte kan an-
passa mig till samhället, eller att jag inte kan ge nånting till samhället.  

 

Sabah ifrågasätter att hennes religiösa tillhörighet är ett hinder för henne att 

fungera i det svenska samhället. Tvärtom är Sabah den kvinna som tydligast 

gör anspråk på att vara nationellt tillhörig och som explicit talar om för mig 

att hon är svensk. Hon kategoriserar sig som svensk flera gånger under vårt 

samtal och hon hänvisar också till sitt svenska medborgarskap vid flera till-

fällen. Hon säger att hon betraktar sina barn som svenska och att hon har gett 

barnen vanliga svenska förnamn för att öka deras chanser att bli mer inklu-

derade i samhället än vad hon själv har blivit (jfr Bursell 2012). Det är som 

om hon genom talet försöker erövra en svensk position hon rent juridiskt har 

rätt till genom sitt svenska medborgarskap men som hon inte får tillträde till.  

 

Katarina Mattson menar att vissa svenska medborgares tillhörighet till ’det 

svenska’ begränsas på grund av att svensk nationell identitet, som en effekt 

av Europas koloniala historia, är konstruerad via en implicit koppling mellan 

vithet och västerländskhet. Denna vita norm bärs upp av föreställningar om 

svenskhet som bygger på kriterier som delat geografiskt ursprung, delat 

språk, delad historia, delad kultur samt kroppsliga attribut som blondhet och 

blåa ögon. Tillträdet till svenskheten är därför beroende av huruvida en indi-

vid positioneras som obestridlig svensk, tillfällig svensk eller omöjlig svensk 

(Mattsson 2005). Sabah beskriver hur hon positioneras i svenskhetens ut-

marker. Hennes berättelser skildrar också hur tidigare klasstillhörighet kan 

förloras som en effekt av migration. Tillträdet till svenskheten tycks i Sabahs 

fall vara länkad till andra faktorer än utbildning och klassbakgrund. Snarare 

framstår hennes tilldelade position som ett resultat av hur religion, etnicitet, 

kön, kropp, ålder, migration, språk och det tillskrivna invandrarskapet till-

sammans fungerar utestängande. Jock Collins och Angeline Low använder 

begreppet accent ceiling, som ungefär kan översättas med termen brytnings-
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tak, för att analysera hur olika minoriteter rangordnas beroende på hur väl 

och med vilken brytning de talar det nya språket (Collins & Low 2010). 

Brytningstaket utgör en gräns för accepterad brytning och skapar en hierarki 

mellan olika slags brytningar eftersom individer positioneras olika utifrån sin 

språkliga och nationella tillhörighet. Brytningstaket har en klar koppling till 

vithet och västerländskhet då det inte är stigmatiserande att tala svenska med 

en brytning på norska, franska, eller engelska jämfört med att bryta på ett 

mellanösternspråk. Snarare kan ett språk med amerikansk eller fransk accent 

ge status och öka migrantens kulturella kapital eftersom just denna brytning 

kopplar individen till en önskvärd och begärlig plats utifrån en västerländsk 

hegemonisk diskurs. Språkbrytningar som associerar talaren med platser som 

uppfattas som omoderna, primitiva och ociviliserade kan däremot fungera 

stigmatiserande och hindrande, som i Sabahs fall (jfr Colic-Peisker 2002).  

 

Att leva i och med ett nytt språk kan på grund av dessa särskiljande struk-

turer resultera i både praktiska och emotionella hinder och försvåra integrat-

ionsprocessen och tillhörigheten för vissa individer som anses ha ’fel’ slags 

kulturellt kapital. Colic-Peisker visar också en intressant skillnad som har 

med klassbakgrund att göra i sin studie av kroatiska migranter i Australien. 

Han fann att den grupp av tidigare migranter som hade arbetarklassbakgrund 

inte visade samma frustration i det nya landet trots sin marginaliserade posit-

ion på arbetsmarknaden i jämförelse med en senare grupp migranter som 

klassmässigt mer hörde hemma i medelklassen. Den senare gruppen anlände 

till Australien med ett större kulturellt kapital än den första gruppen och med 

större förväntningar på det nya landet. Detta kapital förlorade de dock i sam-

band med migrationen eftersom deras sociala och kulturella meriter skymdes 

av språkbarriärens diskrimineringseffekter. Även om de fick mer kvalifice-

rade arbeten än den första gruppen som befann sig i låglöneskiktet, nådde de 

förr eller senare en gräns för avancemang i karriären, något som kan jämfö-

ras med det glastak som genusforskning har visat att kvinnor begränsas av 

inom exempelvis näringslivet (jfr Mählck 2013). Den besvikelse Sabah be-

skriver tolkar jag som en effekt av hennes tidigare erfarenheter av att i Irak 

ha haft ett symboliskt utbildningskapital och en erkänd kompetens som hon 

förlorat som en effekt av migrationen. Jag menar att strukturella faktorer 

kopplade till muslimsk identitet, den muslimska sjalen, ålder, språkbrytning 

och kön i det här fallet suddar ut den klassaspekt och utbildningskapital som 

hade kunnat underlätta Sabahs inträde på arbetsmarknaden och hennes 

känsla av tillhörighet i Sverige. 

 

Individer som positioneras på det sätt som Sabah beskriver kan dessutom 

uppleva att kroppen görs till ett objekt, en erfarenhet som kan framkalla 

känslor av förlust och disorientering (Ahmed 2006:159f). Under intervjun 

riktar sig Sabah mot mig och förklarar: “Jag är normal, jag är en människa, 

jag är som du”. Hennes påpekande synliggör min position som en del av den 
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vita normen då hon förhåller sig till mig som någon som är normal och 

mänsklig och hennes tilltal belyser en strukturell skillnad mellan oss. Samti-

digt som hon försöker skapa ett ’vi’ positioneras jag som outsider genom att 

jag representerar den vita norm som exkluderar henne. I mötet mellan oss 

blir det tydligt hur jag omfattas av vithetens privilegier och att jag saknar de 

erfarenheter av rasifiering och exkludering som Sabah beskriver. Hon hävdar 

sin normalitet och sin mänsklighet inför mig och synliggör därmed hur be-

grepp som människa och normal sorterar hennes erfarenheter av att vara 

bortstött. Genom begreppet mänsklighet vill Sabah framstå som vem som 

helst inför mig. Att hon refererar till kategorin människa kan tolkas som ett 

sätt att vilja universalisera sin existens och göra den till ett generellt och 

allmängiltig tillstånd som inkluderar även henne (jfr Gunnarsson 2006:179, 

jfr Ers 2006). Hon gestaltar en smärtfylld upplevelse av att inte kunna ta 

plats som ett subjekt på samma villkor som andra svenskar. När hon berättar 

om sina många erfarenheter av att vara exkluderad förmedlar hon en in-

stängdhet och en längtan bort från att vara reducerad till ett objekt för andras 

fientliga blickar (Ahmed 2006, jfr Fanon 1997).  

 

Det är numera etablerad kunskap att socialt erkännande (eller frånvaron 

därav) har ett samband med individens jagutveckling.75 När Sabah beskriver 

sig själv som normal strävar hon mot att erhålla socialt erkännande från om-

givningen, från det svenska samhälle som exkluderar henne. När hon söker 

erkännande så är det för att försöka ”negera ’annanhetens’ position, eftersom 

annanhet anses vara förbunden med ringaktning, dominans och brist på jäm-

likhet” (Benhabib 2004:27). Benhabib menar att ”man bör betrakta mänsk-

liga kulturer som ständiga (åter)skapanden av och förhandlingar om före-

ställda gränser mellan ett ’vi’ och de ’andra’ (Benhabib 2004:27). Hon for-

mulerar sig träffande: “Antingen det är i individens psyke eller i en nations 

föreställda gemenskap” tycks det vara ”ytterst svårt att acceptera den ‘andre’ 

som djupt olik och på samma gång erkänna hans/hennes grundläggande 

mänskliga värde och jämlikhet” (Benhabib 2004:28). Att kvinnorna beaktar 

sådana svårigheter kommer till uttryck i Sabahs sätt att förhålla sig till ge-

staltning av religiös identitet i mer offentliga sammanhang. Hon berättar att 

hon underkommunicerar sin tro när hon rör sig i samhället och att hon inte är 

öppen med att hon tror på paradiset eftersom hon befarar att hon skulle bli 

ännu mer marginaliserad. När hon betonar likhet bygger hon förutsättningar 

för ökad identifikation och gemenskap som kan överbrygga den marginali-

serade position som andras tolkningar av hennes muslimska identitet ger 

upphov till. Men Sabah gör också anspråk på rätten att få vara olik som när 

                                                      
75 Som Benhabib påpekar ”finns det en klar analogi mellan förvrängda erkännande-

processer som spolierar jagutvecklingen och kollektiva förtrycks- eller marginali-

seringsprocesser som skadar en grupps känsla av kollektivt värde” (Benhabib 

2004:77, jfr Taylor 1995). 
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hon säger ”jag sätter gränser för mig själv men det betyder inte att vi inte kan 

ha samma arbete eller att vi inte kan förstå varandra”. Hon visar att mus-

limsk religiös identitet inte utgör ett hinder för henne att fungera och delta i 

ett europeiskt sekulariserat samhälle. 

Inte bara en fråga om klass 

Halima och Zahra men även Fatima som flyttade till Sverige från Marocko i 

tonåren beskriver sina erfarenheter av att leva i Sverige mer ambivalent än 

vad Sabah gör. Alla tre talar om sig själva som välintegrerade i det svenska 

samhället. Både Zahra och Halima är födda och uppväxta här, de är välutbil-

dade och talar svenska helt utan brytning. Deras etnicitet är med andra ord 

svensk (för det är i Sverige de känner sig hemma) så väl som muslimsk (de 

är religiösa och praktiserande och känner tillhörighet till en muslimsk mino-

ritet), men också marockansk (de upprätthåller relationen till föräldrarnas 

hemland Marocko som de också känner sig hemma i). Det framgår emeller-

tid att båda kvinnorna blir markerade som annorlunda på grund av sjalen 

samt att denna markering får konsekvenser för deras känslor av tillhörighet. 

Deras tillhörighet är därmed inte obestridlig utan tillfällig. Även om de 

”känner sig hemma” i Sverige blir de ibland positionerade som främlingar av 

andra. Så här säger exempelvis Halima: 

 

Bo i Sverige har jag gjort i hela mitt liv och jag har känt mig väldigt hemma 
här. Alltså, det är dubbelt med allting, det är både och. Det är väldigt hemma 
och det är inte hemma. Men det här med att man inte känner sig hemma, det 
är det att man är en minoritet och att man ser annorlunda ut eftersom man har 
slöja. Man är aldrig som en av alla andra, man är alltid “Vart kommer du 
ifrån?”. Man är alltid annorlunda och det gör att du inte alltid känner dig 
hemma. Men bortser jag från det, som är ganska stort, så känner jag att här har 
jag mitt liv. Här kan jag försörja mig väl. Jag har en tjänst. Jag har min karriär 
och jag vet hur det här samhället fungerar. Jag känner mig trygg med sjukvår-
den. Jag känner mig trygg med det mesta.  

 

I citatet tolkar Halima sin brist på hemkänsla som en effekt av den annorlun-

dahet andra tillskriver hennes sjal i det offentliga rummet. Hon berättar att 

hon känner sig hemma i Sverige men att hon inte betraktas som tillhörande 

det kollektiva ”viet”, vilket gestaltas i den ständigt återkommande frågan: 

’Var kommer du ifrån’? (jfr Lundström 2007:73, Mulinari 2005).76 Sjalen 

fungerar som den symboliska markör som skiljer ut henne från andra och 

                                                      
76 Lundström har i sin avhandling Svenska Latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi 

ett kapitel med titeln: ”Var kommer du ifrån - egentligen?”. I kapitlet undersöker hon svensk-

hetens gränser och på vilka premisser som enskilda individer antingen inkluderas eller exklu-

deras i en svensk nationell gemenskap.. 
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positionerar henne utanför en svensk nationell tillhörighet. Även Halimas 

erfarenheter visar hur svensk etnicitet tillskrivs egenskaper som gör att den 

inte ses som förenlig med den muslimska sjalen. Men Halima berättar också 

om hur hennes kulturella tillhörighet till Sverige hjälper henne att hantera 

situationer som kan bli riskabla för andra muslimska kvinnor som inte kän-

ner samma trygghet i Sverige som hon gör. Halima berättar att hon drabba-

des av en svår infektion i livmodern efter sin första förlossning och att läkar-

na inte tog hennes signaler på allvar. Halima stod på sig och det visade sig 

att hon hade drabbats av en aggressiv infektion med ett mycket snabbt för-

lopp och att läkarna senare ansåg att ”det var tur” att hon kom in till sjukhu-

set så pass tidigt: 

 

Så jag var tvungen att stanna där i upp till en vecka fast jag inte ville det till 
slut, men då var jag lite irriterad. Jag jobbar ju med det här och jag visste ju att 
det var nåt och ändå kändes det som att ”ja ja ta en tablett och åk hem”. Tänk 
om jag då hade varit en vanlig invandrare som inte har nån koll på det viset att 
jag inte hade kunnat föra min talan. /---/ Jag tyckte att jag vågar inte ta några 
risker och då stod jag på mig och det är det som jag tror att, jag tror att många 
kvinnor har svårt att stå på sig inför sjukvården, alltså, inför sjukvårdspersona-
lens åsikter och rekommendationer och åtgärder. Än värre är det oftast när 
man är invandrare, du har ju liksom inte språket till din fördel, men det var ju 
bra att jag stod på mig, visade det sig, men annars hade det kunnat gå riktigt 
illa. 

 

I berättelsen ovan utgör den svenska tillhörigheten och det svenska språket 

ett skydd för Halima som med envishet och kunskaper förhandlar sig till den 

vård hon anser att hon behöver. Det framgår också att hon föreställer sig att 

’vanliga invandrarkvinnor’ som saknar det kulturella kapital som hon själv 

har är mer utsatta. När jag frågar Zahra om hennes son har stött på hinder i 

samhället på grund av sin muslimska tillhörighet berättar hon om liknande 

situationer som handlar om att vissa invandrare riskerar att råka illa ut: 

 

Det har mycket med ens utbildningsnivå att göra, i Sverige graderar man folk 
mycket efter utbildning. Det har varit till min fördel att jag är högutbildad, 
men om jag var städerska. Det skulle aldrig förekomma i arabisk kultur att 
man frågar vad jobbar du med? Vad gör din man? Muslimer med låg utbild-
ning, det är ingen bra kombination i väst.  

 

Zahra lyfter fram klasstillhörighet som en sorterande struktur som kan mot-

verka den tillskrivna annorlundahet som muslimer ofta drabbas av i Sverige. 

Hon berättar också att hon själv inte stött på några stora problem i yrkeslivet 

på grund av sin religion. Däremot så ser hon omkring sig hur andra invand-

rare och muslimer blir illa bemötta. När det gäller den kulturella tillhörighet-

en säger Zahra i likhet med Halima att hon ”alltid känt sig hemma i Sve-
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rige”. Hon är uppvuxen i en mindre svensk stad och hon har alltid bott i bo-

stadsområden där det också funnits ”svenskar” som hon säger. Även om hon 

ofta möter fördomsfulla människor som ”tror att dom vet hur hon är och vad 

hon tänker” så beskriver hon sin position i det svenska samhället i huvudsak-

ligen positiva ordalag. Hon har alltid haft ”svenska kompisar” och hon berät-

tar att det var först ”i tioårsåldern” som hon ”kom i kontakt med andra in-

vandrargrupper”. Hon beskriver sig som integrerad och lyfter fram sin yrkes-

identitet, sin långa utbildning och sin klasstillhörighet som viktiga faktorer 

för att hon känner delaktighet.  

 

När Zahra berättar om sin yrkeskarriär så framgår det också att hon har erfa-

renheter av att ibland kunna ta plats som muslim utan att hennes muslimska 

identitet leder till en marginaliserad position (jfr Ahmed 2006). För att ge ett 

exempel på när hon har känt sig inkluderad berättar Zahra om sina kollegors 

omsorg om henne då arbetsplatsen tillfälligt restaurerades och de inte längre 

hade tillgång till separata omklädningsrum för män och kvinnor på sjukhuset 

där hon arbetar. För Zahra var det otänkbart att byta till arbetskläder i det 

gemensamma utrymme dit hon och hennes arbetskollegor hänvisades.  I 

denna situation visade arbetskamraterna ett uttalat intresse för Zahras behov 

av en avskild plats. Den omtanke som Zahra såg i kollegornas handling, och 

som kanske kan tyckas trivial, hade dock en stor betydelse för hennes känsla 

av att vara sedd, både som människa och som muslim, berättar hon. Genom 

att kollegorna respekterade hennes specifika behov och erkände dem som 

legitima kände hon sig inkluderad som en bland andra i arbetsgruppen. Och 

genom att kollegorna gav henne stöd i den här frågan framstod hennes önsk-

ningar som legitima.  

 

Som Lundström visar i sin studie handlar delaktighet och ’hemmakänsla’ om 

vilka positioner vi kan göra anspråk på och hur dessa positioner i sin tur är 

länkade till det sociala rummet (Lundström 2007:131). Det är små vardag-

liga och ’triviala’ händelser som den Zahra berättar om, som dagligen kan 

bekräfta individens identitetspositioner eller förneka dem (Essed 1991). Uti-

från Ahmeds tankar om vilka som tillåts ta plats i det sociala rummet och 

vilka som får vara med och forma detta rum kan man se situationen ovan 

som en situation där Zahra kan ta plats på ett sätt som också formar rummet 

konkret. En aspekt som kan förklara skillnaden mellan Sabahs och Halimas 

och Zahras möjligheter att bli inkluderade har med språk och kulturellt och 

socialt kapital att göra. När det gäller ’brytningstaket’ så talar både Halima 

och Zahra svenska utan någon som helst (utomeuropeisk) brytning och med 

ett språkbruk som tydligt positionerar dem som medelklass i Sverige. De har 

båda långa akademiska utbildningar bakom sig och har genom både språk 

och yrkesval ett symboliskt kapital som i högre grad möjliggör inkludering. 

De blir inte alltid utpekade som nationens gränsmarkörer utan kan stundtals 
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befinna sig inom svenskhetens gränser och till viss del även ’smälta in’ med 

sin olikhet.  

 

För att förstå hur normativa praktiker fungerar och hur enskilda individer 

besvarar dessa, räcker det inte att enbart se till hur övergripande samhälls-

strukturer fungerar reglerande. Förtrycksmekanismer måste betraktas som 

inbyggda i vardagliga möten och till synes harmlösa och triviala interaktion-

er människor emellan. Vardagliga sociala interaktioner kan vara inklude-

rande, som den Zahra beskriver ovan, eller exkluderande som den situation i 

skolan Fatima berättar om i kapitlets inledning. Utifrån ett maktbegrepp som 

riktas mot vardaglig social interaktion blir det möjligt att tolka kvinnornas 

berättelser som gestaltningar av olika slags maktförhållanden där kvinnornas 

handlingsutrymme också varierar (jfr Essed 1991, jfr Hollander & Einwoh-

ner 2004). Det är tydligt att kvinnornas möjligheter att inkluderas i svensk-

heten inte bara handlar om klass och utbildning utan om att deras gestalt-

ningar av språk, kropp och kulturellt ursprung kan minska det sociala och 

kulturella kapitalet och orsaka en klassresa nedåt i den sociala hierarkin. Det 

är också genom att studera hur kvinnorna beskriver möten mellan dem själva 

och andras tillskrivningar som det är möjligt att synliggöra kvinnornas mot-

stånd i konkreta situationer. 

Att göra motstånd 

Positionen Muslimwoman fixerar en slags gräns mellan ’vi’ och ’dom’ och 

därför hamnar muslimska kvinnor som lever i väst i en position där de stän-

digt måste förhandla mellan en ’insiderposition’ och en ’outsiderposition’ 

(Cooke 2008:91). Kvinnorna beskriver hur sjalen tolkas som det synliga 

beviset för den muslimska kvinnans underordnade genusposition men ofta 

även som ett kännetecken för att islam och europeiska värden är oförenliga 

och att muslimer är ovilliga att anpassa sig och bli en del av Europa (Moors 

& Salih 2009:376). Att kvinnorna intar positioner som ifrågasätter detta an-

tagande har tydligt framgått i de intervjucitat jag hittills har diskuterat. I 

likhet med Mattson menar Moors och Salih att muslimska kvinnors kropps-

liga framträdanden fungerar som betydande nationsmarkörer (Mattson 

2005). Den muslimska kvinnans kropp blir den mark där gränserna dras för 

vem som får tillhöra nationen eller inte, även om detta som jag har visat 

drabbar kvinnorna i olika grad. Sjalen tolkas som ett bevis för att kvinnornas 

muslimska tillhörighet inte kan kombineras med europeiska värden och även 

som ett tecken på att de själva inte vill vara en del av Europa.  

 

Kvinnorna som jag har intervjuat förnekar inte bara denna motsättning utan 

de vill också dekonstruera den på olika sätt. Cooke (2008:92) diskuterar hur 

‘Den muslimska kvinnan’ som en symbolisk identitet världen över har resul-
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terat i att muslimska kvinnor strategiskt använder sig av denna subjektsposit-

ion för att försöka förändra den.77 Cooke menar att den bur som stänger in 

och definierar ‘Den muslimska kvinnan’ kan utgöra en paradoxal plattform 

för agens via en form av strategisk essentialism som kan ta sig olika uttryck 

(jfr Badran 2005, 2009, Spivak 2002, jfr Moallem 2008:106).78 Både genom 

nytolkningar av islam men också i vardagens genusförhandlingar kan mus-

limska kvinnor utmana hegemoniska diskurser.  Nu ska jag med två exem-

pel, det ena skildrat av Fatima och det andra av Nejma, visa hur kvinnorna 

kan besvara det tilltal som reducerar deras identiteter till Muslimwoman. För 

att exemplifiera den nedlåtande blick Nejma ser hos andra och för att un-

derminera den stereotypa bilden av muslimska kvinnor återger Nejma en 

situation från sitt arbetsliv. Hon berättar om en händelse som inträffade när 

hon arbetade i kassan på en livsmedelsbutik och en kund som var missnöjd 

med hennes service bad att hon skulle hämta sin man. Kunden antog med 

andra ord att någon av de två männen som arbetade i butiken den här dagen 

var Nejmas make. Här kan tilläggas att eftersom händelsen utspelar sig på en 

arbetsplats där Nejma befinner sig i en yrkesroll så hade det mest rimliga 

varit om kunden bett Nejma hämta sin chef. I berättelsen aktiveras föreställ-

ningen om den muslimska kvinnan som ständigt övervakad och kontrollerad 

av sin man. Nejma berättar att hon vid detta tillfälle gav kunden svar på tal 

och hon gjorde det genom att använda sig av stereotypa föreställningar om 

muslimsk identitet. Genom att anspela på (omvänd) polygami och fråga 

“vilken av hennes män” kunden ville tala med ifrågasatte hon både hans 

blick på henne som underordnad muslimsk kvinna och polygami som patri-

arkal institution legitimerad av islam.  

 

Nejmas berättelse synliggör hennes motstånd mot en diskurs som fixerar 

relationen mellan muslimsk identitet, kön och plats, i det här fallet mus-

limska kvinnors (begränsade) tillgång till självständig yrkesidentitet, arbets-

liv och rörelsefrihet. Fatima skildrar en liknande situation som inträffade på 

hennes nuvarande arbetsplats. Episoden som hon återger påminner på flera 

                                                      
77 Cook menar att Muslimwoman har blivit en slags övergripande identitet som ramar in andra 

möjliga identiteter. Denna process menar Cook är en effekt av att nya tekniska media i nät-

verkssamhället möjliggör en radikal kommunikation världen över och producerar en slags 

kosmopolitanism färgad av religion. Denna kosmopolitanism beskrivs som både enande och 

söndrande eftersom ju mer individer identifierar sig med och kommunicerar med varandra ju 

mer hybrida blir deras identiteter. De som blir hotade av denna splittring bland muslimer 

försöker snärja och stänga in muslimsk identitet och tecknet för denna bur, vare sig den är 

påbjuden eller förbjuden är sjalen (Cooke 2008:92). 
78 Spivak avser med termen strategisk essentialism de situationer när det kan vara fördelaktigt 

för medlemmar inom en bestämd grupp (etniska och nationella minoriteter som i sig kan 

rymma stora skillnader inom gruppen) att använda essentialistiska och förenklade argument 

för att uppnå vissa bestämda, ofta politiska, mål. Det innebär att tillfälligt acceptera och an-

vända essentialistiska beskrivningar av etnisk, nationell eller religiös identitet för att kunna 

agera för en grupps intressen. 
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sätt om Nejmas berättelse, men gestaltar i ännu högre grad hur Fatima blir 

representant för en gruppidentitet – hur hon i sin kollegas ögon är Mus-

limwoman.  

 

Fatima berättar om en episod som inträffade när hon var relativt ny på ar-

betsplatsen och att hon ännu inte hunnit lära känna allihop. Hon lyfter dock 

fram det faktum att hon är den enda muslimska kvinnan som bär sjal. En dag 

när de har en gemensam arbetsplatsträff som samlar all personal upptäcker 

hon att en manlig kollega ”tittar konstigt” på henne. Hon beskriver det som 

att hon ”kände att mannen ville få ur sig något, han ville få något sagt” men 

det uppstår inte något bra tillfälle. Några månader senare blir mannen, som 

vi kan kalla Jonatan, förflyttad till Fatimas kontor och då uppstår återigen 

samma konstiga känsla av hans sätt att se på henne. Fatima bestämmer sig 

för att ”hjälpa den stackars mannen” på traven. Hon söker kontakt och börjar 

bekanta sig med Jonatan, för att ge honom ett tillfälle att ”få ur sig det han 

ville säga”. En dag när de står och väntar utanför en hiss säger han plötsligt 

utan förvarning: ”Jag förstår inte varför ni ska vara insvepta i det där 

tygstycket, ni är förtryckta”. Fatima som är förhållandevis förberedd, tar 

Jonatans påhopp med ro och bestämmer sig för att gå i dialog med honom: 

”jaha så du tycker att jag är förtryckt, hur menar du då”? Återigen angriper 

han sjalen och ”undrar varför de ska täcka över sig, hon som är en sån fin 

kvinna” och han undrar ”varför männen inte går i turban och har långa klän-

ningar på sig”. Fatima berättar att hon och Jonatan diskuterade en stund och 

att hon ”försökte förklara för honom” att hennes sjal är hennes ”eget val” 

och att hon ”med den vill visa” att hon ”är muslim” och att hon ”tror på 

Gud”. Det är inte hennes man eller hennes familj ”som tvingar” henne att 

bära den. Jonatan upprepade sin kritik mot islam och mot sjalen och Fatima 

replikerade att ”sjalen är ett frivilligt val” och ett uttryck för hennes ”kärlek 

till Gud”. Jag frågar Fatima om de kunde mötas i slutändan men Fatima sva-

rar nej och säger att Jonatan inte kunde eller ville ta till sig det hon förkla-

rade.79  

 

Den händelse Fatima skildrar och de ordval och positioner hon använder sig 

av öppnar för olika tolkningar. En möjlig tolkning är att Fatima, precis som 

Nejma ovan, gör motstånd mot en tillskriven underordnad position där sjalen 

ses som tecknet för denna underordning, såväl som orsak till att hon blir 

markerad. Genom att Jonatan använder pluralformen ”ni” istället för ”du” 

när han tilltalar Fatima reducerar han hennes individuella identitet till att 

representera gruppen muslimer. Detta tilltal besvarar Fatima genom att säga 

”jag” och på så sätt gör hon valet att bära sjal till en personlig och individuell 

fråga. Det Fatima och Jonatan argumenterar om är frågan om Fatima är för-

tryckt eller inte på grund av sin religion. I Fatimas berättelse underkänner 

                                                      
79 Fatimas sätt att återge dialogen visas inom citationstecken. 
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han sjalen som ett fritt val och på så vis synliggör hon sin upplevelse av att 

Jonatan inte kan inkludera henne i sin förståelse av hur en demokratisk och 

liberal kvinnlig identitet ska gestaltas.  

 

Det jag framför allt noterar i Fatimas skildring är den frihet Jonatan tar sig 

att ha åsikter om Fatimas identitet, kropp och klädsel. Det är han som angri-

per och hon som försvarar sig och om man betraktar den berättade situation-

en utifrån ett strukturellt perspektiv är det ingen tillfällighet att det är just 

Fatima av alla kollegor som drar till sig Jonatans intresse. Gränserna runt 

hennes individuella integritet tycks vara upplösta och Fatima transformeras 

från att vara en kollega bland andra till att bli en religiös symbol och ett offer 

för antidemokratiska och patriarkala värden. Hon blir Muslimwoman och 

sjalen blir tecknet som får Jonatan att vilja upplysa och rädda henne från 

patriarkalt förtryck (jfr Mohanty 2003, jfr Spivak 1988).80 Fatimas berättelse 

gestaltar emellertid att hon inte anser sig vara i behov av någon räddning.81  

En välvillig tolkning är att Jonatan bryr sig om Fatima och att han vill henne 

väl. Dessvärre reproducerar han genom sitt bemötande, trots en god intent-

ion, en orientalistisk diskurs om den muslimska kvinnan som rasifierar Fati-

mas kropp, kön och sexualitet. I intervjusituationen är det tydligt att Fatima 

gör motstånd mot den position hon tillskrivs av sin kollega och att hon istäl-

let för att tona ned, artikulerar sin religiösa tillhörighet som ett subjektivt val. 

Rubah Salih påpekar att muslimska kvinnor som befinner sig under press att 

gestalta en sekulär och assimilerad identitet ofta försöker utvidga och omde-

finiera sekulära och liberala diskurser på ett sätt som omfattar både religiösa 

och liberala värden (jfr Moors & Salih 2009:376). Genom att göra anspråk 

på både en religiös och en demokratisk position visar Fatima i sin självpre-

sentation att hon inte är ett offer för förtryck och inte heller ett hot mot libe-

rala värden (jfr Roy 2007, jfr Salih 2009:421).  

 

Kvinnorna gör också motstånd mot en genusordning genom att beskriva 

sjalen som ett befriande alternativ till det skönhetsförtryck och den utseende-

fixering som kvinnor i Sverige lever med och bedöms efter. Med sjalen, 

konstaterar Nejma, kan hon bli uppskattad och sedd för sina inre kvaliteteter 

                                                      
80 Gayatri Spivak formulerar denna koloniala och orientaliserande position med orden ”White 

men are saving brown women from brown men” i sin artikel Can the subaltern speak? 

(Spivak 2002). 
81 Berättelsen aktiverar också en historisk och kolonial diskurs som handlar om att den väster-

ländska (heterosexuella) mannen drivs av ett begär att avtäcka den muslimska kvinnan för att 

se vad som döljer sig bakom sjalen. En postkolonial feministisk kritik menar att det handlar 

om ett begär att exponera den muslimska kvinnans täckta kropp för en manlig blick och åtrå. 

Detta begär är sammanvävt med orientalistiska och exotifierande diskurser som skildrar den 

orientaliska kvinnan i haremslika miljöer och beskriver henne som passionerad och sexuellt 

tillgänglig. Det är en patriarkal ordning som istället för att dölja kvinnans kropp vill klä av 

henne (Kabbani 2004). 
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och egenskaper och inte för hur hon ser ut. Men denna slags bekräftelse får 

kvinnorna huvudsakligen i sammanhang där sjalen symboliserar och till-

skrivs positiva värden (jfr Karlsson Minganti 2007, Mahmood 2005, jfr 

Sultán Sjökvist 2006). 

Att lära barnen att hantera rasism 

Som jag har visat i detta kapitel har kvinnorna olika erfarenheter av att bli 

positionerade utanför svenskheten men alla kvinnor berättar antingen om 

vardaglig rasifiering, om diskriminering i arbetslivet, om att bli markerade 

som annorlunda eller om upplevelsen att inte vara i Sverige på samma vill-

kor som andra svenska medborgare (jfr Gunaratnam 2013). En angränsande 

fråga är hur kvinnorna skyddar sina barn från att drabbas av särbehandling 

och hur de agerar för att förbereda barnen för eventuell rasism. Antropolo-

gerna Susan L Schalge och Chyntia E. Rudolph menar att mödrars intention-

er att göra sina barn medvetna om strukturell rasism och ojämlikhet är en 

viktig del av modrandet för kvinnor som är medvetna om strukturell rasism 

(2007).82 De fann att mödrar ofta ville forma barnen till individer som upp-

skattar kulturell mångfald och olikhet och att de försökte skapa miljöer som 

lär barnen att värdesätta kulturell variation. De ville även ge barnen redskap 

för att hantera särbehandling, fördomar och rasism så att barnen känner 

styrka att säga ifrån. Det var också vanligt att mödrar engagerade sig i frågor 

som rörde social rättvisa eller att de deltog aktivt i anti-rasistiskt arbete. 

Många av de modrandepraktiker som Schalge och Rudolph nämner har jag 

noterat att flera av kvinnorna som jag har intervjuat berättar om. Men de 

kvinnor som jag har intervjuat berättar också om andra strategier. Trots att 

det finns få berättelser i mitt intervjumaterial om barn som drabbas av rasifi-

ering går det att se en tydlig koppling mellan kvinnornas egna erfarenheter 

av att leva som muslimer i Sverige och hur de förhåller sig till sina barn i 

rollen som mödrar. Deras berättelser gestaltar därför en temporal dimension i 

modrandet (Gunaratnam 2013). Jag har identifierat flera stereotypa diskurser 

som kvinnorna har behövt hantera i sina vardagsliv och jag ska nu diskutera 

några tydliga positioneringar som kvinnorna gör samt de kopplingar jag kan 

se mellan kvinnornas modrandepraktiker och de negativa egenskaper som 

kvinnorna tillskrivs i Sverige på grund av sin muslimska tillhörighet. 

 

En sak som nästan alla kvinnor tar upp är vikten av att barnen utbildar sig. 

Detta kan tyckas vara en självklar inställning för föräldrar men för kvinnorna 

                                                      
82 Undersökningen är baserad på intervjuer med vita kvinnliga antropologer som är tränade i 

en disciplin som problematiserar ras och rasifiering i vardagen, men menar att deras resultat 

kan användas för att förstå även hur andra grupper av mödrar hanterar dessa frågor i sin upp-

fostran. 
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som jag har intervjuat framställs barnens utbildning som den viktigaste 

vägen in i det svenska samhället och den blir ett svar på den diskurs som 

tillskriver framför allt kvinnliga muslimer brist på kompetens, agens och 

intelligens. Kvinnorna förhåller sig till en utbredd uppfattning om att invand-

rarbarn måste anstränga sig mycket mer än vita svenska infödda barn för att 

ta sig fram i samhället och för att undvika särbehandling. Yazdanpanah me-

nar också att mödrar kan försöka ”kompensera” barnens ”invandrarstatus” 

och brist på ’rätt’ sorts kulturellt kapital med hög utbildning för att höja de-

ras symboliska kapital i omvärldens ögon (Yazdanpanah 2008:230). Som 

mycket forskning visat riskerar emellertid barnen att sorteras bort före inter-

vju om de har ett namn som klingar muslimskt. För att undvika att barnet 

gallras ut kan man som Sabah och hennes man välja att ge barnen svenska 

förnamn. Genom denna handling hoppas Sabah att hennes barn ska bli mer 

inkluderade i samhället än vad hon själv har blivit. Eftersom diskriminering 

reducerar individens respektabilitet och symboliska kapital försöker kvin-

norna på olika sätt förebygga att detta ska drabba deras barn (jfr Yazdan-

panah 2008:249). Ett strategiskt namnbyte är alltså ett sätt att hantera den 

diskurs som sammankopplar muslimskhet med en föreställd orient och an-

norlundahet som sammankopplas med negativa egenskaper. Sabah tänker att 

om barnen har ett namn som klingar svenskt ökar chansen att de tar sig till 

en anställningsintervju. Att det är just Sabah som ser namnbyte som en stra-

tegi betraktar jag som ett svar på hennes egna marginaliserade position i det 

svenska samhället och hur hon beskriver sina erfarenheter av att möta svensk 

förlossningsvård. Som jag visade i föregående kapitel beskriver också Sabah 

som är arbetslös hur hon försöker upprätthålla en bild av sig själv som aktiv, 

kompetent och ansvarstagande inför barnen, genom att göra arbetssökandet 

till en heltidssyssla. På så sätt försöker hon ändå vara en positiv förebild för 

barnen. 

 

En annan närliggande fråga som kvinnorna tar upp är den känslomässiga 

aspekten av att bli bemött som främling eller som annorlunda. Kvinnorna 

pratar om betydelsen av att skapa en nära relation till barnen och de betonar 

vikten av att barnen får en stark självkänsla och en stabil känsla av egen-

värde. De vill att barnen ska känna sig lika mycket värda som andra barn och 

de försöker på olika sätt att stärka barnens identiteter (jfr Yax-Fraser 2011). 

Barnen ska veta vilka de är, att de alltid kan vända sig till sina föräldrar för 

att få stöd och hjälp men också ha resurser för att stå emot andras påtryck-

ningar och kommentarer. Schalge och Rudolph (2007) noterade att det fram-

för allt var mödrar till icke-vita barn som var inriktade på att skapa en miljö 

som gav barnen en stark känsla av att vara värdefull. De menar att mödrar 

till vita barn var mer benägna att vilja skapa miljöer som lärde deras barn att 

respektera alla oavsett bakgrund men att många saknade redskap för att lära 

ut hur vithet fungerar som en källa till privilegier. Författarna förklarar 

denna skillnad med att den omarkerade och normativa positionen som vita 
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har, upprätthålls genom att ras vanligen beskrivs som något som avviker från 

normen. De menar att de vita mödrarna ofta intog en färgblind position där 

de betonade likhet över olikhet och variation. Jag kan emellertid inte se en 

sådan tydlig skillnad i de intervjuer jag har gjort. Jag menar att kvinnorna 

växlar mellan att betona likhet och olikhet beroende på situation och vilka 

värden det gäller. De kan lyfta vissa aspekter som lika, som till exempel 

Sabah när hon försöker förhandla sin position i svenskhetens periferi genom 

att betona likhet, men i andra sammanhang hävda rätten att få vara olik, till 

exempel rätten att få gestalta sin muslimska tro offentligt.  

 

Förutom att det gör ont att bli särbehandlad väcker det också ilska vilket 

flera intervjuer ger exempel på. Fatima berättar att hon med tiden har lärt sig 

att ”hantera andras blickar” på henne. Hon säger att hon försöker låta ”det 

rinna av” henne och ibland försöker hon samtala med personen och skapa 

kontakt, som i fallet med Jonatan. Dessa strategier försöker hon också lära 

sin dotter. Hon försöker också lära sin dotter att inte vara konfrontativ utan 

istället avväpnande genom att bemöta personen i fråga och ställa frågor om 

hur de menar och varför de tänker som de tänker. Det viktigaste menar Fa-

tima är att inte ta andras påhopp personligt eftersom särbehandling riskerar 

att förminska barnets självkänsla. Hon menar att negativt bemötande, dis-

kriminering och rasism ofta handlar om ”brist på kunskap om islam”. Hon 

säger optimistiskt att hon trots allt tror att situationen för muslimer är 

”ganska bra i Sverige” om hon jämför med till exempel ”Frankrike” men att 

människor har tagit intryck av ”den snedvridna bild som förmedlas via me-

dia”. Den här situationen innebär att flera av kvinnorna också ser ett person-

ligt ansvar att förändra den negativa bilden av islam. Ett ansvar som också 

kan upplevas som stressande, för som Zahra påpekar ”hur ska jag hinna med 

det också”? Zahra understryker vikten av att sonen har tillräcklig kunskap 

om islam för att kunna granska och värdera den ofta förvrängda bild av relig-

ionen som förmedlas av till exempel media. När kvinnorna betonar motbil-

der försöker de bli betraktade som jämlika moderna och demokratiska sub-

jekt och på så sätt försöker de förändra sitt eget men också barnens hand-

lingsutrymme i det svenska samhället. Fatima berättar att hon har engagerat 

sig i dessa frågor och att hon har initierat antidiskrimineringskampanjer mot 

muslimska kvinnor i arbetslivet och att hon agerar offentligt i andra kun-

skapsspridande sammanhang för att sprida kunskap om islam och för att 

upplysa om kopplingen mellan den muslimska sjalen och diskriminering. 

  

Om vi avslutningsvis återvänder till händelsen i skolan som kapitlet inleddes 

med, hur hanterade Fatima den situationen? Fatima berättar att hon besökte 

skolan och klassen för att försöka hjälpa Leyla. Det övergripande målet med 

besöket var att sprida korrekt information om islam till klasskamraterna. 

Fatima berättar att hon ”talade med barnen om respekt, jämlikhet och tole-

rans”. Hon förklarade för dem ”att alla människor är lika mycket värda oav-
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sett hudfärg och religion” och att man kan ”respektera varandra och vara 

vänner” även om man ”är olika och inte tycker likadant”. Hon pratade om 

rätten att vara olik och i berättelsen framgår det hur hon försöker skapa en 

inkluderande miljö som kan fostra barnen till att uppskatta och respektera 

kulturell och religiös mångfald (jfr Schalge & Rudolph 2007). När Fatima 

berättar om sitt besök i skolan framgår det att hon hade tänkt igenom noga 

hur hon skulle gå tillväga när hon talade till klassen. Bland annat såg hon till 

att läraren var närvarande. På så vis kunde han fungera som ett vittne och 

“intyga vad som sagts” och inte sagts. Lärarens närvaro utgjorde en trygghet 

för Fatima i händelse av att barnen skulle berätta för sina föräldrar om hen-

nes besök i klassen. Det var ett sätt att förebygga konflikter som skulle 

kunna uppstå som en effekt av förvrängningar av det hon talade med barnen 

om. Fatima handlade strategiskt för att undvika missförstånd och det är hen-

nes oro för att kunna bli missförstådd och misstolkad som synliggör hennes 

markerade position som muslim och hur den formas i samspel med det soci-

ala rum hon befinner sig i (Ahmed 2006). Positionen förstärks i det här fallet 

av att det är samma slags problematik av att känna sig missförstådd och ut-

anför som hon med sitt besök försöker hantera även för sin dotters räkning.  

 

Fatimas berättelse om hur Leyla blir markerad i skolan och hur hon som 

mamma hanterade situationen bör emellertid inte förstås som bara defensivt. 

Fatima uttrycker snarare motstånd mot en hierarkisk ordning som underord-

nar hennes dotters gestaltning av (muslimsk) femininitet. Fatima använder 

också muslimsk identitet som en plattform för att skapa ett större handlings-

utrymme för Leyla i skolan. Hon åberopar grundläggande mänskliga rättig-

heter och i sin beskrivning av dessa rättigheter inkluderar hon alla individer. 

Hon försöker göra muslimsk identitet legitim med stöd av universella vär-

den. Fatimas utsaga att man måste vara stark för att våga bära sjal i en icke-

muslimsk kontext och hennes agerande när hon besöker skolan för att tala 

om muslimsk identitet, får sjalen att framträda som en symbol för styrka och 

att våga stå upp för sig själv. Som Anthias påpekar har västerländsk femin-

ism många gånger inte uppmärksammat att kulturella och religiösa praktiker 

kan ha olika betydelser för ’insiders’ och ’outsiders’ och att den muslimska 

sjalen kan användas strategiskt för att manifestera oberoende och motstånd 

mot sekulariserade kulturer och rasifierande strukturer (Anthias 2002:279). 

Fatima understryker att det ”inte handlar om hur man ser ut” utan om att 

våga vara den man vill vara, annars ”sviker man sig själv”. Hon påpekar att 

detta gäller ”alla slags identiteter, inte bara muslimers”. Individens behov av 

att vara autentisk framställs som allmänmänskligt och att som muslim våga 

bära muslimsk sjal blir i hennes tolkning detsamma som ett ställningsta-

gande för rätten att vara olik. Sammantaget fungerar berättelsen som ett mot-

stånd mot dem som inte förmår se valet att bära sjal som ett personligt val 

eller som förminskar den muslimska sjalen till ett kulturellt eller religiöst 

tvång. Genom att Fatima står upp för vad hon tror på offentligt, inför Leyla i 
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skolan, så fungerar hon också som en förebild för sin dotter och hon visar 

hur fördomar kan hanteras.  

Sammanfattning 

Detta kapitel har visat hur kvinnorna skildrar sina begränsade möjligheter att 

som muslimer ’smälta in’ i ett kollektivt svenskt ’vi’. Med exempel från 

intervjuerna, som skildrar normbrott och konflikter, har jag visat hur ett kul-

turellt medborgarskap i Sverige är format av specifika rasifierade föreställ-

ningar om svenskhet och vithet. Denna vita svenskhet är också kopplade till 

specifika föreställningar om frihet och demokrati. Den muslimska sjalen 

uppfattas, utifrån en islamofobisk och orientalistisk kunskapsregim, som ett 

hot mot demokratiska värden och som en symbol för terror och förtryck. 

Kvinnorna beskriver hur denna stigmatiserande diskurs på olika sätt och i 

olika grad begränsar deras frihet och handlingsutrymme i Sverige. Den syn-

lighet som sjalen innebär osynliggör paradoxalt nog deras personligheter och 

mångskiftande kompetenser genom att reducera muslimsk femininitet till en 

stereotyp. Jag har med utgångspunkt i kvinnornas berättelser belyst hur den 

muslimska sjalen blir en markör för olikhet. Den markerar dem som an-

norlunda och avvikande enligt en rasistisk logik knuten till specifika normer 

och föreställningar om vad som är frihet och vad som är förtryck. De egen-

skaper som kvinnorna menar att de tillskrivs reducerar i olika grad deras 

möjligheter att bli erkända som demokratiska subjekt och mödrar i en svensk 

kontext. Att kvinnorna förhåller sig till en sådan stigmatiserande diskurs 

syns när de presenterar sig som ’mödrar som inte hindrar’ sina barn. De vär-

jer sig och gör motstånd mot ett tilltal där de själva antas utgöra ett hot mot 

sina barns trygghet och frihet.  

 

Kapitlet har också visat att kvinnornas erfarenheter av att bli markerade som 

annorlunda påverkar hur de talar om sina barns framtid i Sverige. Flera för-

medlar en oro för att barnen ska bli ”andrahandsmedborgare” på grund av 

sin muslimska tillhörighet. Det är alltså mot bakgrund av hur kvinnorna talar 

om egna negativa erfarenheter, då de genom andras blickar och obedda 

kommentarer berövas subjektivitet, frihet och intelligens, som deras oro för 

barnen måste förstås. Dessa beskrivningar visar också en temporal dimens-

ion av modrandet. Kvinnorna försöker skydda sina barn genom att förbereda 

dem och ge dem redskap för att hantera rasism i framtiden. Och de måste 

hantera ett ständigt närvarande osäkerhetsmoment i vardagen eftersom de 

inte kan förutse exakt när barnen kan drabbas. Att tillhörigheten i Sverige är 

baserad på föreställningar om en vit svenskhet som exkluderar muslimsk 

identitet utgör ett viktigt villkor för kvinnornas moderskap och för hur de 

föreställer sig ’barnens bästa’ i relation till muslimska respektive icke mus-

limska platser.  
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Kapitel 5. För barnens bästa 

 

I kapitel två visade jag hur de troende kvinnorna beskrev tradering av mus-

limsk identitet som en central aspekt av moderskap. En angränsande fråga 

som kvinnorna förhåller sig till är hur barnen ska förbli praktiserande och 

troende muslimer i Sverige. Det handlar inte bara om att överföra ett isla-

miskt tänkande utan också om att upprätthålla barnens muslimska identiteter 

över tid, på en plats, där majoriteten av landets medborgare inte är troende 

muslimer. Kvinnorna förmedlar en viss oro över att barnen inte blir praktise-

rande muslimer eller att de på sikt kommer att förlora sin muslimska identi-

tet genom att växa upp i Sverige (jfr Otterbeck 2000:105). I det här kapitlet 

visar jag hur kvinnorna beskriver denna problematik.  

 

Min utgångspunkt är att kvinnornas omsorgsarbete är ett svar på den sociala 

verklighet de uppfattar att barnen befinner sig i (Ruddick 1995). I diskuss-

ionen av vilka samspelande villkor som formar kvinnornas omsorgsarbete 

har flera viktiga aspekter belysts i tidigare kapitel: Dels den islamofobi och 

rasism som kvinnorna beskriver och dels vardagens könade villkor där om-

sorg om hem och barn ska pusslas ihop med yrkesarbete. Det faktum att 

flertalet av kvinnorna yrkesarbetar innebär att barnen behöver lämnas till 

barnomsorg och i andras vård en stor del av dagen. Kvinnorna beskriver hur 

denna situation ställer dem inför särskilda utmaningar i relation till hem-

känsla, tillhörighet och tradering av muslimsk identitet. Ansvaret att sörja för 

barns trygghet och välmående har en koppling till just tillhörighet och hem-

känsla. ’Hem’ är en symbolisk plats för trygghet, kärlek och identifikation 

(jfr Alinia 2008:341, jfr Brah 2002). En sådan trygghet kan emellertid rubbas 

som en effekt av strukturell diskriminering eller av en upplevd brist på hem-

känsla.  

 

Syftet med kapitlet är att visa hur kvinnorna, när de skapar hem och tillhö-

righet, förhåller sig till ’barnens bästa’ i relation till muslimska respektive 

icke-muslimska platser och miljöer (jfr Ruddick 1995:17ff). Utifrån ett 

transnationellt perspektiv ska jag visa hur kvinnornas identifikationsproces-

ser och omsorgsarbete konstrueras i relation till de möjligheter och begräns-

ningar som kvinnorna beskriver finns inom, men även utanför Sveriges grän-

ser när de reflekterar över vad olika platser kan erbjuda deras barn. Som 

Gustafson påpekar är det ”inte självklart att migranter ’flyttar över’ sin iden-
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titet och lojalitet” i samband med flytt utan istället infinner sig ”upplevelser 

av tillhörighet som refererar till båda länderna” alternativt en känsla av att 

inte riktigt höra hemma någonstans (Gustafson 2007:17, jfr Gerholm 2009, 

Sjögren 2001).  

Var ska vi bo? 

Alla kvinnor som har intervjuats för den här studien berättar om betydelse-

fulla relationer till andra länder än Sverige. Däremot varierar det i vilken 

grad kvinnorna upprätthåller eller har möjlighet att upprätthålla relationer 

genom regelbundna besök. Varken Ayse eller Sabah, som båda kom till Sve-

rige som politiska flyktingar i vuxen ålder, har återvänt till sina tidigare hem-

länder. Fatimas, Halimas, Müges och Zahras migrationsbakgrunder skiljer 

sig i detta avseende från Ayses och Sabahs. Deras föräldrar arbetsmigrerade 

till Sverige och har därför flyttat under helt andra förhållanden.  Fatima, 

Halima och Zarah har regelbundet vistats i föräldrarnas tidigare hemländer 

under sin uppväxt och familjerna har nu även bostäder där. Även om det 

bara är Fatima som är född i Marocko så framgår det att även Halima och 

Zahra ser Marocko som ytterligare ett hemland jämte Sverige. Kvinnorna 

berättar att de besöker Marocko mellan en och tre gånger per år och i någon 

period brukar vistelsen vara mellan en och tre månader, ofta över sommaren. 

Nejma har också migrerat men hennes migrationsprocess skiljer sig från de 

andras eftersom varken hon eller hennes ursprungsfamilj har någon koppling 

till ett muslimskt land. Däremot har Nejma, som är född i Finland, varit gift 

med två muslimska män och därför har hon band till flera andra länder, utö-

ver Sverige. Hon berättar att hon upprätthåller relationer till Finland så väl 

som till Marocko. Sofia är den enda kvinna som jag har intervjuat som inte 

själv har migrationsbakgrund men hon är gift med en man som har sitt ur-

sprung i ett muslimskt land och som fortfarande bor kvar där i väntan på 

uppehållstillstånd i Sverige.  

 

Hemländerna väcker många ambivalenta känslor och minnen till liv och 

kvinnorna förhåller sig till frågan om var som är hemma, var man ska bo och 

var man ska rota sig. Fatima konstaterade under ett av våra samtal att hon 

kände sig lika hemma i Sverige som i Marocko, vid ett annat tillfälle berät-

tade hon att hon ”inte trivdes så bra någonstans”. Talet om forna hemländer 

är också kopplat till längtan, inte minst längtan efter tillhörighet. Zahra be-

skriver det som att hon ”går runt med en ständig saknad”. När Zarah och 

Fatima är i Sverige kan de längta till Marocko och när de är där längtar de 

hem till Sverige. Kvinnornas identiteter rymmer olika lager av att vara tillhö-

riga olika platser och hemkänslan är ambivalent och kopplad till upplevelser 

av brist och saknad. I intervjuerna berättar de att de hela tiden lever med 

risken att inte riktigt passa in eller att de genom sitt agerande blir position-
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erade som annorlunda och normöverskridande, både i Sverige och i Ma-

rocko. När migranter eller deras barn återvänder för att hälsa på familj och 

släkt i sitt gamla hemland har livet i Sverige över tid förändrat förutsättning-

arna för deras möjligheter till hemkänsla och identifikation (Agnew 

2004:187). I våra samtal märks det bland annat genom hur kvinnorna väger 

olika fördelar och nackdelar mot varandra och hur de förhåller sig till ’bar-

nens bästa’ utifrån vad de föreställer sig att andra platser än Sverige kan 

erbjuda barnen, men också dem själva. 

Bristen på religiositet 

En fråga som jag ställt i intervjuerna är om kvinnorna anser att de kan fostra 

sina barn precis som de vill i Sverige. De flesta svarar som Sofia: ”Visst kan 

jag det men det skulle vara enklare med mer tolerans, förståelse och kunskap 

i det svenska samhället som helhet gentemot muslimer och islam”. Kvin-

norna talar om en upplevd olikhet som de kopplar till muslimsk identitet och 

som begränsar deras möjligheter att känna sig helt hemma i Sverige. En bris-

tande hemkänsla syns också i Sofias beskrivning nedan där hon reflekterar 

över sina döttrars uppväxt i en icke muslimsk miljö: 

 

Ur islamisk synvinkel anser jag att det är en stor prövning att uppfostra sina 
barn i det svenska samhället. Det gäller att veta hur samhället fungerar och 
samtidigt ha koll på hur saker och ting kommer att påverka barnen under deras 
uppväxt. De växer så att säga upp i två världar. En i hemmet och en utanför/---
/. Det finns så mycket kontraster mellan svenska samhället och Islam som för-
svårar föräldrars uppgift att uppfostra sina barn.  

 

Det som Sofia nämner som ”svårast” är att skydda barnen från det icke-

muslimska samhällets påverkan på barnen. Hon nämner ”acceptansen av 

nakenhet, rökning och alkohol” men också ”hysterin av reklam för leksaker 

och kläder” och ”bristen på religiositet”.  Sofia definierar sin muslimskhet 

som annorlunda och i kontrast till vad hon benämner svenskt.
83

 Hon avgrän-

sar också det muslimska till den privata hemsfären som skildras som en sä-

ker plats och hon menar att barnen möter en helt annorlunda värld utanför 

hemmet som ”försvårar” tradering av muslimsk identitet (jfr Brah 2002). 

Sofias citat gestaltar att hon inte känner sig tillhörig ett kollektivt ’vi’ i Sve-

rige, trots att hon är född och uppvuxen där. Citatet visar Sofias position som 

’symbolisk migrant’ och hur hennes identitetsposition, som en följd av kon-

                                                      
83 En jämförelse mellan svenskt och muslimskt låter sig dock inte göras utan att uppmärk-

samma att den ena kategorin handlar om religiös/kulturell tillhörighet medan den andra även 

handlar om nationell tillhörighet och medborgarskap. Här vill jag påminna om att jag analyse-

rar kvinnornas bruk av begreppen. 
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verteringen, har förskjutits utan att hon har förflyttat sig utanför Sveriges 

gränser (van Nieuwkerk 2006). 

 

Hur ska man förstå den skarpa kontrast som Sofia gör i beskrivningen av 

svenskt och muslimskt? Sverige brukar ofta beskrivas som ett av världens 

mest sekulariserade länder och majoriteten av Sveriges befolkning praktise-

rar inte islam eller någon annan religion. De troende kvinnorna tillhör där-

med en religiös minoritet i relation till befolkningen som helhet. Ingvar 

Svanberg och David Westerlund beskriver situationen för praktiserande och 

troende muslimer i Sverige som ”att ta ställning och utmejsla en religiös 

identitet i en omgivning som har liten förståelse för religiositet över huvud 

taget” (Svanberg & Westerlund 1999:9). Kvinnorna håller fram just denna 

brist på religiositet som ”något som försvårar” för troende muslimer att 

känna sig tillhöriga och få erkännande i en samhällelig kontext utanför det 

privata hemmet (jfr Berglund 2009, Gustafsson 2004). När religiös identitet 

ställs i kontrast till sekulariserade miljöer tenderar den emellertid att framstå 

som väl avgränsad och enhetlig. Kontrastivt identitetsskapande har i äldre 

teoribildning ofta diskuterats utifrån en syn på identiteten som en helhet, att 

när en individ upplever sin identitet hotad, kan gränserna runt identiteten 

förstärkas för att skydda de värden individen anser hotade (Barth 1969, jfr 

Eriksen 2004). Det kan emellertid vara problematiskt att betrakta religiös 

identitet som så tydligt avgränsad i relation till en vidare kontext utan att 

beakta andra aspekter än religionen i sig.  

 

Att Sofia gör en sådan skarp dikotomi mellan muslimskt och svenskt bör 

också förstås i relation till en transformerande identitetsprocess som handlar 

om att bli muslim och att som vuxen erövra och lära sig muslimsk identitet i 

en samhällelig kontext som inte värdesätter islam (jfr Månsson 2003, jfr 

Sultán Sjöqvist 2006:78). Som framgått tidigare har konverteringen till islam 

inneburit en personlig förlust av socialt och kulturellt kapital (parallellt med 

att hon också vunnit ’nytt’ symboliskt kapital i en muslimsk gemenskap). 

Det är därför viktigt att belysa vilka specifika villkor som samspelar med 

konstruktionen av religiös identitet. De andra kvinnorna gör liknande gräns-

dragningar som Sofia mellan svenskt och muslimskt eller mellan muslimskt 

och västerländskt, men ofta intar de mer motstridiga positioner än vad Sofia 

gör, något jag menar kan förklaras av kvinnornas varierade positioner i en 

transnationell kontext och av att deras identiteter som mödrar är formade i 

relation till flera platser (jfr Alinia 2004, Farahani 2007, Salih 2003). Så här 

säger exempelvis Zahra: 

 

I ett islamiskt land kan du finna fler barnfamiljer som tänker som du. Här hit-
tar du familjer som barnen kan umgås med, men det här med kärleken till Gud 
hittar man inte lika lätt. Det är inte optimalt att fostra muslimska barn i ett 



 156 

icke-islamiskt samhälle. I ett muslimskt land kan man få stöd för det men å 
andra sidan måste man fighta mot den arabiska kulturen. Man ska skilja mel-
lan islam och arabisk kultur, det får man kämpa med hela tiden, i många ara-
biska familjer är barnen med men de är inte delaktiga, de är i vägen. Jag har 
valt kompisar som har samma grundvärderingar, som vill hitta på saker med 
barnen. Svenskar är väldigt duktiga på att umgås med sina barn på ett isla-
miskt sätt.  

 

Att bristen på religiositet motverkar hemkänslan och tradering av muslimsk 

identitet är något som flera av kvinnorna tar upp. Däremot finns skillnader i 

hur kvinnorna kopplar samman religion och plats. I Sofias utsaga är det 

framför allt Sverige som saknar religiositet och hon kontrasterar Sverige mot 

islam och en föreställd muslimsk gemenskap. Zahra, som med sin migrat-

ionsbakgrund i familjen, har erfarenheter av att leva i både Sverige och Ma-

rocko menar att religiositet även saknas i muslimska länder. Även när Zahra 

är i Marocko behöver hon förhålla sig till normer och praktiker hon anser 

vara oislamiska. I citatet ovan syns också hur Zahra införlivar aspekter av 

vardagslivet i islam och att det är just sådana aspekter som uppfattas som 

’goda’ som blir muslimska: ”Svenskar är väldigt duktiga på att umgås med 

sina barn på ett islamiskt sätt” (jfr Roald 2006). Zahra berättar också att hen-

nes ”bästa kompis” när hon ”växte upp var syrian-grek och ortodoxt kristen 

från Turkiet”. Hon lyfter fram delad religiositet som betydelsefullt för deras 

vänskap. Även om hennes kompis inte var muslim så delade de en tro: ”Vi 

trodde på Gud” men ”många svenskar är ateister” förklarar Zahra.  

 

Kvinnornas identifikationer och positioneringar som muslimer i relation till 

olika platser och gemenskaper är med andra ord motstridiga och komplexa 

och bör, som Minoo Alinia påpekar, inte förstås i dikotomier och uppdel-

ningar mellan ’vi och dom’ eller ’här och där’ (Alinia 2004:211). Intervjuer-

na gestaltar snarare hur kvinnorna hanterar olika samtidiga erfarenheter av 

att vara separerade från, men också involverade i, olika platser och gemen-

skaper på en och samma gång, verkliga så väl som föreställda. Deras identi-

fikationer formas av att leva i Sverige men också av att besöka, minnas eller 

föreställa sig andra platser (jfr Alinia 2004:211). Denna process handlar 

enligt James Clifford om att individen artikulerar och kopplar samman både 

vad som uppfattas som ’rötter’ och möjliga ’vägar’ (roots and routes) i sin 

strävan att skapa alternativa hem och hemhörigheter (Clifford 1997:257). 

Platser och de innebörder platser tillskrivs bör alltså inte ses som isolerade 

från varandra även om individen kan framställa dem som just så, som exem-

pelvis Sofia ovan (Clifford 1997:257). En uppdelning av platser och platsers 

identiteter syns också när kvinnorna genom bruket av vissa symbolladdade 

begrepp ringar in vad de uppfattar som specifikt svenskt eller europeiskt 

kontra muslimskt eller marockanskt. Men kvinnornas utsagor är samtidigt 

ambivalenta. När de beskriver Sverige och Marocko eller andra länder och 

jämför dem med varandra så tillskriver de båda platserna specifika men även 
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motstridiga innebörder. Två symbolladdade begrepp som diskuteras på detta 

sätt i intervjuerna är begreppen frihet och ansvar. 

Frihet utan ansvar 

Jag har i ett tidigare kapitel visat hur kvinnorna förhåller sig till en demokra-

tisk diskurs som handlar om individens frihet att välja. När kvinnorna tar 

avstånd från ordet tvång förhåller de sig till och gör motstånd mot en anti-

muslimsk diskurs som positionerar muslimska mödrar som odemokratiska 

mödrar (jfr Gunaratnam 2013, Lawler 2000). Begreppet frihet används även 

i en kontrastiv identifikationsprocess när kvinnorna ska tydliggöra vad mus-

limsk religiös identitet innebär. Så här talar Halima om frihet när hon ska 

förklara vad hon ser som en betydelsefull skillnad mellan Sverige och Ma-

rocko: 

 

Det är ju så att man, i Marocko ser upp till det västeuropeiska, framför allt det 
franska sättet att leva på. Dom ser upp till det, det är som ett ideal, livet du le-
ver här i Europa och det ser dom upp till. Men vi som bor här har ju sett nack-
delarna med det här sättet att leva på och många problem med det vi kallar för 
frihet här. Men med frihet så förknippas även ansvar. Och har man då inte det 
här ansvaret, då kan friheten skada väldigt mycket, barnet, barnen, dig själv 
eller samhället, det beror på i vilken grad. Så då tänker jag att jag tror att dom 
muslimska värderingarna finns där (i Marocko).  

 

Halima talar i det här citatet utifrån olika ’jag-positioner’ i relation till olika 

platser (jfr Buitelaar 2006). Citatet synliggör hur hon pendlar mellan en insi-

der- och en outsiderposition när hon vrider och vänder på begreppet frihet 

och dess innebörder i relation till ett sekulariserat Europa (Sverige) och ett 

muslimskt Marocko. Den europeiska livsstilen kopplas till en frihet som 

riskerar att bli skadlig eftersom den inte kombineras med ett tillräckligt stort 

ansvar. Halima föreställer sig att Marockos muslimska värderingar kan er-

bjuda en större trygghet och därför kan vara en bättre miljö för barnen att 

växa upp i. Heidi Safia Mirza diskuterar, också med hänvisning till 

Buitelaar, begreppet ’det dialogiska självet’ som ett användbart redskap som 

bidrar till förståelsen av hur just muslimska kvinnors olika identifikations-

punkter samverkar i konstruktionen av deras muslimska identiteter och posit-

ioneringar (Mirza 2013:11). Buitelaar menar att begreppet kan belysa hur 

muslimska kvinnor hanterar olika ’inre röster’ som talar utifrån olika ’jag-

positioner’ (Buitelaar 2006). En rörelse mellan olika positioner, av att vara 

innanför respektive utanför en viss tillhörighet, kommer till uttryck i Hali-

mas användning av ordet vi i citatets inledande mening: ”vi som bor här (i 

Sverige) har ju sett nackdelarna med det här sättet att leva”. Halima posit-

ionerar sig här som del av ett muslimskt kollektiv i och med att hon förhåller 
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sig till muslimer som inte bor i Sverige och som saknar erfarenheter av att 

leva i väst, men som utifrån en idealiserad bild kopplar Sverige och väster-

landet till något positivt. I meningens avslutande del framträder Halimas 

införståddhet med en sekulariserad position som inkluderar även mig under 

intervjun när hon säger ”och många problem med det vi kallar för frihet här 

(vi som bor i Sverige)”. Hon är som svensk kvinna införstådd med denna 

frihet men genom att säga ”det vi kallar för frihet” problematiserar hon uti-

från sin muslimska identifikation frihetsbegreppets ’västerländska’ innebör-

der. Undertexten i Halimas utsaga handlar om brist på ansvar och hennes 

beskrivning gestaltar en hierarki mellan muslimska och icke-muslimska för-

hållningssätt till vad frihet är eller bör vara.  

 

Zahra rekommenderar mig att läsa en bok som beskriver hur muslimer kan 

hantera de specifika problem som uppstår när man fostrar barn i en icke-

muslimsk miljö. Boken som har titeln Meeting the Challenge of Parenting in 

the West. An Islamic Perspective är skriven av Dr Ekram Beshir och Moha-

med Beshir utifrån deras erfarenheter av att ha fostrat fyra barn i Kanada 

(Beshir & Beshir 2000). Boken riktar sig framförallt till muslimer som lever 

i en icke-muslimsk kontext. Utan att vilja göra några långtgående jämförel-

ser mellan Kanada och Sverige som icke-muslimska miljöer anser jag att det 

som förenar dessa båda samhällen är långt gångna sekulariseringsprocesser. 

Boken kan ge kunskap om hur Zahra uppfattar problematiken hon står inför 

och hur hon vill att jag ska förstå den. Jag vill emellertid påpeka att denna 

bok bara utgör ett exempel på hur problematiken kan framställas och att den 

därför inte ska ses som representativ för alla handböcker som skrivs. Bokens 

främsta syfte är att lära föräldrar hur de bäst ska kunna reducera ett negativt 

inflytande från sekulariserade samhällen. Författarna menar att det saknas 

information om vilken typ av påtryckningar som minoritetsbarn utsätts för i 

relation till majoritetssamhället och de skriver att: “generations of Muslim 

children could be lost to the North American ‘mainstream’” (Beshir & 

Beshir 2000:2, jfr Minganti Karlsson 2007:58). En del av argumentationen 

handlar om att den icke-muslimska majoritetsbefolkningen inte tar sitt an-

svar som föräldrar:  

 

Mr Green’s radio talk show on CFRA Ottawa, which broadcasts nationally in 
Canada, took a poll that found that 17 out of 20 families surveyed considered 
the family not responsible for the action of their children. This means that on-
ly 15% of the families in Canada are willing to shoulder their responsibility 
toward bringing up their children. Therefore, as parents be aware of this envi-
ronment. Your children live and interact with the whole of society in schools, 
shopping centers, that is, wherever they go. Your first step, as a helpful and 
responsible parent, is recognizing the environment they live in, understanding 
its impact on their behaviour, and then effectively counteracting its influence 
(Beshir & Beshir 2000:4).  
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Icke muslimer tar, enligt författarna, inte ansvar för att fostra sina barn på ett 

bra sätt. Därför, menar de, kan icke-muslimska barn utgöra ett potentiellt hot 

mot upprätthållandet av barns muslimska identiteter i icke-muslimska kon-

texter. Boken beskriver vidare hur föräldrar ska agera för att förhindra eller 

åtminstone minska västerländska kulturers inflytande över barnen och en av 

de aspekter som lyfts fram är att ge barnen en stark identitet, något som även 

de intervjuade kvinnorna återkommer till. Den hotfullhet som författarna 

förhåller sig till i boken syns också i kvinnornas beskrivningar av sekularise-

rad kultur och hur de talar om synen på frihet i icke muslimska kontexter. 

Zahra säger i liknande ordalag som Halima att ”man är för fri, tar inte an-

svar, det finns inga krav och killarna har så lätt att blåsa av sig allting”. Som 

exempel på hur friheten kan skada nämner Zahra att det framför allt är unga 

flickor som drabbas av denna frihet och hon pekar på att merparten ”av alla 

aborter utförs av tonårsflickor”. Zahra belyser med sitt uttalande en uppfat-

tad genusstruktur med koppling till alltför fri sexualitet där unga kvinnor blir 

offer. Kvinnornas utsagor formulerar sig därför som en kulturkritik riktad 

mot det svenska samhället där unga kvinnor får betala priset för denna slags 

frihet.  

Tonårskrisen 

En aspekt av det kontrastfyllda möte som kvinnorna menar att barnen kom-

mer att ställas inför kommer till uttryck i talet om en ’tonårskris’ som barnen 

behöver rustas inför. Det gäller bland annat just den slags kris som Fatima 

berättade att hennes dotter hamnade i efter att hon bestämt sig för att bära 

muslimsk sjal och som jag diskuterade i kapitel fyra. Fatima återkommer till 

detta tema upprepade gånger under de samtal vi haft genom åren och det är 

något som samtliga intervjuer på något sätt tar upp. För flera av kvinnorna 

omtalas denna kris som en effekt av att som ung kvinna ställas inför valet att 

bära sjal eller inte. Det vill säga det handlar om att synliggöra muslimsk 

identitet och ’krisen’ kopplas till gestaltning av muslimsk identitet på en mer 

offentlig arena. Några andra utsagor handlar mer uttalat om synen på sexua-

litet och om förhandlingar av könade normer knutna till föräktenskaplig sex-

ualitet.84 Även om utsagor om en ’tonårskris’ infogas i skildringar av olika 

identitetsprocesser som belyser muslimsk tillhörighet och identifikation i en 

svensk kontext så menar jag att alla tonåringar i mer eller mindre grad för-

väntas genomgå en ’identitetskris’ i samband med vuxenblivande. Det är 

alltså inte en ’kris’ som kan betraktas som specifikt kopplad till muslimsk 

tillhörighet, även om den kan ta sig vissa specifika uttryck i relation till mus-

limsk tillhörighet eller som en effekt av migration. Ungdomsåren brukar 

                                                      
84 Det är framförallt Ayse och Müge som talar om denna aspekt. Hur de förhandlar synen på 

föräktenskaplig sexualitet skriver jag om i en tidigare publicerad artikel (Ask 2006). 



 160 

snarare generellt beskrivas som en särskilt utsatt period präglad av identitets-

sökande, där frågor om grupptillhörighet och gemenskap och att få vara in-

nesluten i ett kollektivt ’vi’ ställs på sin spets. Det är emellertid tydligt i in-

tervjuerna att ’tonårskrisen’ och den identitetsskapande processen kan kom-

pliceras av att barnen, enligt kvinnorna, försöker leva upp till flera olika och 

ibland motstridiga förväntningar i relation till familj och samhälle. Ayse som 

har flera tonårsbarn talar exempelvis om en identitetskris som barnen ställs 

inför och som kan ”tvinga dem att ha två karaktärer”. En annan kvinna berät-

tar hur hennes syster genomgick just en sådan slitsam period där hon på 

morgonen lämnade hemmet i sjal men tog av den på väg till skolan. På 

vägen hem satte hon på sjalen igen. Till slut orkade hon inte längre utan 

bestämde sig för att inte bära den och en av anledningarna som nämns var 

det sociala tryck hon upplevde bland kompisar. 

 

Talet om en ungdomskris kan tolkas och diskuteras utifrån olika analytiska 

utgångspunkter. I föregående kapitel belyste jag ’krisen’ genom att diskutera 

markeringen av Leylas sjal som en skillnadsskapande process i relation till 

en normerande ’västerländsk’ (heterosexuell) femininitet. Där visade jag hur 

krisen kan tolkas som en effekt av vissa normerande ’västerländska’ genus-

ideal som skapar skillnad i förhållande till denna norm. Men utsagan visade 

också hur Fatima talade om rätten till kulturell och religiös olikhet. Här vill 

jag därför utveckla denna tråd och belysa hur berättelsen om Leylas ’tonårs-

kris’ (utöver att gestalta en annan heterosexuell dramaturgi) även handlar om 

att upprätthålla en autentisk muslimsk identitet och om risken att förlora den. 

I den bemärkelsen handlar berättelsen om att möta påtryckningar från ett 

icke muslimskt samhälle och om att klara av att stå upp för sig själv och för 

den man egentligen är. När Fatima beskriver sin egen identitetskris som hon 

drabbades av tretton år gammal så gör hon det med hjälp av kontraster mel-

lan muslimskt och icke-muslimskt. Hon finner sig stå vid ett vägskäl där den 

ena vägen leder till pojkar, smink och disco och den andra till islam, gemen-

skap och samhörighet med familjens och släktens kvinnor. Fatima beskriver 

hur denna situation resulterade i en inre konflikt som varade under nästan 

fyra år och hon talar i termer av att gå vilse och ”att inte längre veta vem 

man är” och om att ”förlora sin själ”. Hon säger att det fanns vänner till 

henne ”som valde den andra vägen”, de valde att försöka passa in och bli 

som alla andra och för många av dem har det ”gått illa i livet”. När jag frågar 

Fatima hur hon tog sig igenom sin egen kris berättar hon att en annan mus-

limsk kvinna uppmanade henne att ”lyssna till sitt hjärta”. Fatima berättar att 

kvinnans råd hjälpte henne att hitta rätt väg. När Fatima återger sina minnen 

av att vara ung muslimsk tjej i Sverige blir det också en problematik som 

gäller fler än henne själv. Många ”klarar inte att stå emot” menar Fatima 

som skulle vilja skriva en bok riktad till unga muslimska tjejer för att stärka 

dem att vara sig själva, genom att bevara sin muslimska identitet och bak-

grund med stolthet.  
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Förutom att ”den andra vägen” som Fatima talar om beskrivs som ett hot 

mot en autentisk muslimsk identitet reproduceras en occidentalistisk diskurs 

(Buruma 2004, Carrier 1995). Oavsett om talet, som i Fatimas berättelse, 

beskriver en inre konflikt eller om det som i Sofias utsaga skildras som en 

pågående konflikt mellan islam och svenskhet, så reproducerar flera av 

kvinnorna en kontrastbild mellan ett moraliskt överlägset islam och en i 

vissa avseenden demoraliserad eller skadlig västkultur (jfr Sultán Sjöqvist 

2006:78ff). En occidentalistisk diskurs har en koppling till en historisk kun-

skapsproduktion som belyser relationen och den koloniala maktbalansen 

mellan den så kallade ’occidenten’ och ’orienten’. Mohamad Tavakoli-

Targhi lyfter till exempel fram det ’brott’ som sker under 1800-talet i tolk-

ningen av den västerländska kulturen; från paradislika skildringar till berät-

telser om hotfulla och dekadenta platser befolkade av sexuellt omåttliga och 

omättliga kvinnor (Tavakoli-Targhi 2001). En occidentalistisk diskurs kan 

dels tolkas som ett svar riktad mot en orientalistisk maktordning och dels 

som en samhällskritik för att försvara och upprätthålla värden man anser 

grundläggande men hotade i en sekulär miljö. Talet om islam som moraliskt 

överlägsen västerlandet utmanar därför västerlandets självbild av att vara 

överordnad en föreställd ’orient’. Det är i detta sammanhang relevant att 

påpeka att både orientalistiska och occidentalistiska diskurser använder före-

ställningar om kön och sexualitet för att markera skillnad och civilisation 

(Stoler 1999). 

 

Även Karlsson Minganti fann i sin studie av unga kvinnors islamiserings-

processer tal om en ’tonårskris’ som reproducerar occidentalism. Karlsson 

Minganti använder begreppet ’discodiskurs’ för att beskriva diskoteket som 

en hotfull plats och ”som en arena för berusning, musik och sexuella begär” 

där islam uppfattas som en ”skyddande sköld” som ”bibringar värdighet till 

civiliserade muslimer i kontrast till ociviliserade djuriska ’Andra’” (Karlsson 

Minganti 2007:187ff).85 Minganti skriver att hennes informanter gör en åt-

skillnad mellan den ”Dåliga kvinnan” och den ”Goda” där den förra repre-

senteras av ”svenskor och icke-praktiserande muslimer” och den andra av 

praktiserande muslimer ”som positionerar sig själva som moraliska föredö-

men” (Karlsson Minganti 2007:188, jfr Sultán Sjöqvist 2006:66f).86 Minganti 

                                                      
85 Alkohol som del av en symbolisk hotbild, framträder i intervjumaterialet utan att explicit 

kopplas till islam. Ayse berättar hur hon i sin strävan att vara en god förebild för sina barn, 

’bekänner’ att hon varit på ett ’dåligt’ ställe när hon i sällskap av sina kollegor bevistat en fest 

där det serveras alkohol. Platsen kopplas till hot, sexualitet och gestaltar kvinnlig identitet 

som ’god’ eller ’dålig’. Platsens negativa konnotationer spiller över på kvinnan om hon vistas 

där (jfr Gerholm 2002). 
86 I relation till discot som en plats som leder bort från islam och religiös tro finner jag Sultán 

Sjöqvists skildring av discot som en möjlig inkörsport till islam intressant som jämförelse. I 

hennes studie finns berättelser om icke-muslimska kvinnors första kontakter med muslimska 

män där det första mötet äger rum på diskotek eller café och med tiden resulterar i konversion 
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menar också att de unga kvinnorna i hennes studie befann sig i en position 

där de kom i kontakt med ”alternativ som verkade attraktiva och som till-

handahöll kritiska perspektiv på den genusordning som familjen upprätthöll” 

samtidigt som kvinnorna skulle hantera familjens oro över att förlora dem till 

en annan värld. Minganti tolkar ’tonårskrisen’ som ett resultat av ett ”glapp 

mellan genuspraktiker” och hon beskriver hur kvinnorna behövde hantera en 

spänning mellan ”familjen och ’världen utanför’” och att de levde ”under 

trycket från olika genusordningar” (Karlsson Minganti 2007:58).  

 

Kvinnorna som jag har intervjuat artikulerar dock inte en lika skarp moralisk 

dikotomi mellan islam och väst som kvinnorna i Karlsson Mingantis studie 

gör. De kvinnor som jag har intervjuat talar också om konflikter mellan olika 

genuspraktiker och om en spänning mellan familjen och samhället utanför. 

Men det framgår också att förhandlingar av olika genuspraktiker inte nöd-

vändigtvis handlar om en skillnad mellan muslimsk och icke-muslimsk 

miljö. Som jag visat i tidigare kapitel förhandlar kvinnorna genus inom ra-

men för en muslimsk livsstil och inte bara i relation till en svensk icke mus-

limsk kontext. Detta syns till exempel i Halimas utsaga i kapitel två där hon 

redogör för hur riktig kunskap om islam är en väg att genomskåda och av-

färda patriarkalt förtryck. Det är också viktigt att problematisera föreställ-

ningen att unga muslimska kvinnor helst av allt vill frigöra sig från sin mus-

limska identitet och familjekultur och bli det som den hegemoniska femini-

nitetsdiskursen tillskriver en ’vanlig svensk tjej’ (Brune 2003, Jonsson 

2007). Frigörande alternativ och frigörelse från patriarkala strukturer bör 

med andra ord inte förstås som något som nödvändigtvis måste ske utanför 

islam eller som emanerande ur en västerländsk kontext (Mohanty 2003, 

Spivak 1988). Vad talet om ’tonårskrisen’ också reproducerar är att kvin-

norna hanterar sin tillhörighet till en kulturell/religiös gemenskap som för 

dem är förknippad med positiva värden som de menar inte finns på samma 

vis i Sverige eller åtminstone inte får samma erkännande. 

 

Det är numera vedertaget och kan beskrivas som ett generellt villkor att unga 

flickor och kvinnor upprätthåller eller förhåller sig till femininitetsnormer 

som handlar om gränser och disciplinering av kropp och sexualitet. Hur vill-

koren för denna könade disciplinering ser ut kan emellertid variera och vissa 

val tenderar att framstå som mer självvalda än andra (jfr Ambjörnsson 

2004). Utöver ståndpunkten att jag givetvis betraktar individens val som 

socialt och kulturellt situerat menar jag att den religiösa identifikationen kan 

belysa den slags kroppsliga disciplinering som valet att bära sjal symbolise-

rar för vissa kvinnor. I den förståelsen handlar det utifrån den troende kvin-

nans perspektiv inte primärt om underordning utan om religiös agens och om 

                                                                                                                             
och ökad religiositet, inte bara för kvinnan som konverterar utan också för den muslimske 

mannen. 
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en personlig underkastelse inför Gud eller med ett annat begrepp, taqwa 

(Mahmood 2005, Mirza 2013:10). För att förstå den religiösa positionering 

som taqwa kan betyda för troende kvinnor, i form av kroppslig discipline-

ring i konstruktionen av muslimsk femininitet, måste den själsliga belöning 

som kvinnorna menar att sådan’ lydnad’ ger beaktas. Innebörden av den 

moraliska subjektivitet och förkroppsligad andlighet som en sådan gestalt-

ning av muslimsk femininitet handlar om kan endast förstås, menar Mah-

mood, av en icke fördömande blick. Det måste vara en blick som ser bortom 

och utanför västerländska ståndpunkter och utgångspunkter för vad frigö-

relse innebär eller hur frihet nås. Det innebär med andra ord att undvika att 

bedöma muslimska kvinnors handlingar utifrån en förutfattad begränsande 

och deterministisk tolkning av vad som är underordning respektive motstånd 

(Mirza 2013:10).  

 

De intervjuade kvinnornas handlingar och praktiker när det gäller barnen 

måste därför tolkas i sin sociala, religiösa och politiska kontext. Kvinnorna 

beskriver hur den religiösa tron och identiteten fungerar stärkande och trös-

tande och vägledande för dem i en anti-muslimsk miljö. Men det är också 

viktigt att beakta att en anti-muslimsk miljö i sitt avståndstagande från reli-

giös gestaltning kan producera en tydligare artikulation av religiösa praktiker 

och identifikationer i sekulariserade länder (Mirza 2013:10). En sådan för-

stärkning av identiteten brukar ofta diskuteras som en effekt av migration, av 

individens ’displacement’ eller som en effekt av transnationella och diaspo-

riska tillhörigheter. Det är vanligt att betydelsen av ursprung, språk och kul-

tur ökar för individen när hon befinner sig i en ny kulturell miljö och det 

finns ofta även en önskan om att föra vidare ’sin ursprungskultur’ till sina 

barn (jfr Alinia 2004:168). En strategi för att upprätthålla barnens muslimska 

identiteter över tid i Sverige, som kvinnorna återkommande tar upp, är just 

att ge barnen en stabil grund att stå på och en ’stark identitet’. Denna grund 

kan enligt kvinnorna byggas upp genom de aspekter jag belyste i kapitel två: 

att ge kunskap om islam, skapa närhet och förtroende, ge positiv bekräftelse 

samt genom tidig gränssättning och inlärning. Kvinnorna påpekar att genom 

riktig kunskap om islam får barnen en kompetens att förhålla sig till både 

icke muslimska handlingar och orientaliserande stereotyper och på så sätt lär 

de sig att förhålla sig till såväl andras påtryckningar att anpassa sig som and-

ras kritik mot islam. Sofia resonerar som så att ”har barnen en trygg grund 

att stå på hemifrån så har man inte så mycket att oroa sig för”. Däremot me-

nar Sofia att om barnen får ”för slapp eller för hård uppfostran i hemmet så 

ökar risken” att de söker sig ”till det som lockar utanför hemmet”. Jag frågar 

Zahra om hon känner sig orolig för sonen och då svarar hon:  

 

Ja jag oroar mig. Man kan göra det lätt för sig, bo bland invandrare eller så 
kan man integreras. Jag oroar mig för att han inte ska klara av att vara an-
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norlunda. Men som människa kan man bara göra sitt bästa och då får man 
hjälp av Gud. Det brukar lösa sig. Jag tror på vägen att integreras, det har fun-
kat för mig och mina syskon. Det viktigaste är att man har byggt en stark per-
sonlighet för sitt barn så att det klarar av det.  

 

I likhet med Sofia så säger Zahra att sonen behöver rustas för att bevara sin 

muslimska identitet och för att kunna hantera influenser från det icke mus-

limska samhälle han växer upp i. Eftersom merparten av kvinnorna som 

intervjuats yrkesarbetar lämnar de över omsorgen om sina barn till andra 

omsorgsgivare. De små barnen tillbringar dagarna på olika förskolor, och de 

större barnen är i skolan. Med tanke på att kvinnorna skildrar ett ’glapp’ 

mellan hemmet och samhället utanför så kan det vara en utmaning att bygga 

”en stark personlighet” för sitt barn. Som jag ska visa hanterar kvinnorna 

emellertid detta ’glapp’ lite olika.  

Välja rätt förskola 

Kvinnorna har valt att lösa omsorgen på olika sätt. Flera av kvinnorna har 

åtminstone i perioder valt att placera barnen på muslimska förskolor, några 

barn har endast vistats på muslimska förskolor och några barn endast på 

kommunala. Halima vars man helst önskade att hon ”skulle vara hemmafru” 

förhandlade sig till att barnen tillbringade sina dagar i en muslimsk förskola 

istället. Nejmas son har gått på en finsk förskola men också hos en muslimsk 

dagmamma. Sen han kom upp i skolåldern har han både gått i muslimsk 

friskola men också i flera olika kommunala skolor. Fatima berättar att den 

äldsta dottern först gick på en muslimsk förskola som hon och hennes man 

var väldigt nöjda med, men eftersom avståndet dit var relativt långt flyttade 

de henne till en kommunal förskola närmare hemmet.  

 

Det främsta skälet som kvinnorna anger för att placera barnen på en mus-

limsk förskola eller skola är att barnen ska få vistas i en muslimsk miljö. 

Fatima säger ”att det är viktigt för barnen att få känna sig vanliga och nor-

mala och att deras högtider inte är konstiga” och hon menar att det är mycket 

vanligt att muslimska föräldrar väljer muslimska förskolor för att de vill att 

muslimska ”traditioner och högtider ska respekteras”. När barnen tillbringar 

dagarna med andra muslimska barn kan de ’smälta in’ och undvika att bli 

markerade och uppfattade som annorlunda. Det är av det skälet som Sofia 

berättar att hon helst hade velat att barnen gick i en muslimsk förskola:  

 

Detta för att dels underlätta för mig själv som praktiserande muslimsk föräl-
der, men också för att barnen ska få träffa andra muslimska barn och vuxna. 
På en muslimsk förskola skulle barnen istället få lära sig allt som man får lära 
sig på ett kommunalt dagis, med den enda skillnaden att det sker inom Islams 
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ramar. Det blir så att säga en fortsättning på det de får lära sig hemma, på 
samma sätt som det blir för svenska barn på svenska dagis. Det är i mina ögon 
en självklarhet att mina barn ska ha samma rättighet att kunna lära sig om vårt 
sätt att leva, som det är för svenska barn att lära sig om det svenska sättet att 
leva. Med den skillnaden att ett muslimskt dagis eller skola fokuserar på Islam 
och ett kommunalt dagis fokuserar på svenskt levnadssätt. 

 

Sofia förhåller sig till en värdekonflikt men drar även i detta citat en tydlig 

gräns mellan nationell och religiös tillhörighet genom att hänvisa till en mot-

sättning mellan svenskt och muslimskt. Här blir det dock synligt hur försko-

lan i bästa fall kan fungera som en förlängning av hemmet som en trygg 

plats för döttrarna att vistas på, utifrån Sofias muslimska perspektiv. Men på 

grund av ett begränsat antal muslimska förskolor där hon bor, långa avstånd 

och långa köer för att få en plats har det enligt Sofia inte varit ett rimligt 

alternativ för henne. Hennes döttrar går därför i en kommunal förskola. Sofia 

påpekar att barnen trivs på sin förskola, men hon berättar också om åter-

kommande konflikter med förskolepersonalen: 

 

Det tar på krafterna och det är inte sällan som barnomsorg- och skolpersonal 
motarbetar oss muslimska föräldrar, genom att ignorera eller trampa på oss 
när vi förklarar och talar om vad vi accepterar och tillåter och tvärtom, vad 
gäller svenska/kristna traditioner, nakenhet, mat, klädsel och allmänt uppfö-
rande med mera där Islam har en annan syn. 

 

Sofia säger att om barnen gick på en muslimsk förskola skulle de inte ”be-

höva utsättas för de konflikter som uppstår mellan personalen och” henne 

”som muslimsk förälder”. Konflikterna som Sofia beskriver gestaltar hennes 

position som symbolisk migrant och just det att hemkänslan saknas förhind-

rar att förskolan utgör en förlängning av hemmet som den trygga plats Sofia 

föreställer sig att en muslimsk förskola skulle fungera som. Inte bara Sofia 

utan flera av kvinnorna beskriver hur bristen på religiositet och bristen på 

respekt på vissa förskolor och skolor inte bara undergräver tillhörighet utan 

även kan försvåra upprätthållandet av muslimsk identitet över tid. Kvinnorna 

berättar att dessa värdekonflikter orsakar stress och irritation. Sofia säger: 

”Det verkar som att ’Svensson’ har rätt att lägga sig i andras liv och sätt att 

leva, men när man påpekar deras sätt att vara så blir det genast en annan 

reaktion”. John Esposito och Dalia Mogahed visar i en omfattande gallupun-

dersökning bland muslimer världen över att icke-muslimers brist på respekt 

för islam och muslimer upplevs som ett av de största problemen av muslimer 

när det gäller relationen mellan väst och islam (jfr Esposito & Mogahed 

2007, jfr Gardell 2010). Hur kvinnorna talar om valet av förskola och skola 

bör därför ses i ljuset av denna situation.  Kvinnorna ger uttryck för de delar 

i modrandet som Ruddick benämner ”protection, nurturance and training” 

och som handlar om att ge barnen det skydd och den omvårdnad som krävs 
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för att de ska utveckla och upprätthålla sin muslimska identitet i en miljö 

som inte alltid respekterar eller uppskattar muslimska värden eller en mus-

limsk livsstil (Ruddick 1995).   

 

De främsta skälen för föräldrar att välja en muslimsk friskola framför en 

kommunal är att många troende muslimska föräldrar är missnöjda med den 

kommunala utbildning som barnen erbjuds eller upplever ett bristfälligt be-

mötande av förskolans personal, som Sofias skildring ovan är ett exempel 

på. Flera studier har tidigare visat att muslimska föräldrar upplever bristande 

förståelse för muslimska regler gällande mat, klädsel, bön, fasta samt att 

stereotypa och fördomsfulla skildringar av islam förekommer i barnens 

läromedel (jfr Otterbeck 2000:61, Berglund 2010). Föräldrar kan alltså välja 

att skicka sina barn till muslimska friskolor för att skapa bättre förutsättning-

ar för barnens trygghet och välbefinnande (Berglund 2010, Gustafsson 

2004). Men ett lika viktigt skäl är föräldrarnas vilja att ge barnet kunskap om 

islam som ett led i att stärka muslimsk identitet och tillhörighet. Det finns ett 

tydligt samband mellan föräldrars önskan om (eller ansvar) att fostra barnen 

till praktiserande muslimer och muslimska förskolors och friskolors ambit-

ioner att bedriva ”education into religion” (Berglund 2009:21, jfr Gustafsson 

2004, jfr Otterbeck 2000:95). Och som jag har visat beskrivs detta av flera 

kvinnor som en emotionell socialiseringsprocess som handlar om att barnet 

ska känna sig själv genom att lära känna och älska Gud. Om barnen till-

bringar sina dagar i en förskola som inte respekterar muslimska värden utan 

tvärtom ifrågasätter dem försvåras barnens socialiseringsprocess (jfr Otter-

beck 2000, jfr Gustafsson 2004:43). Men kvinnorna kan också välja för-

skola, där valet motiveras med hänvisning till islam, utan att välja en mus-

limsk förskola. Om Sofias utsaga ovan är ett exempel på hur en skarp gräns-

dragning görs mellan svenskt och muslimskt, mellan den nationella identifi-

kationen och den religiösa, resonerar Zahra på ett annat sätt. 

Att välja muslimskt i ”Ur och skur” 

Zahra har valt att placera sin son i ett föräldrakooperativ som är en ’ur och 

skur-förskola’. Om flera av de andra kvinnorna som i perioder haft barnen i 

kommunala förskolor hänvisar till praktiska skäl och till närhetsprincipen har 

Zahra gjort ett aktivt val av en icke-muslimsk förskola. Ur och skur är en 

specifik barnomsorg och pedagogik som utvecklar relationen mellan barnen 

och naturen. Pedagogiken grundar sig i att barn bör leka mycket utomhus 

oavsett väder.87 Zahra berättar att sonen var två och ett halvt år när han bör-

jade på förskolan och ”att han fick börja där för sin egen skull, för att han 

                                                      
87 Ur och skur-förskolans pedagogik förespråkas bland annat av Friluftsfrämjandet. Den första 

ur och skur-förskolan i Sverige startades 1985 på Lidingö och heter Mulleborg. 
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skulle få social träning”. Anledningen till att hon valde just denna förskola 

var att han ”tidigt” skulle få ”upptäcka vad Gud har givit oss, få upptäcka 

naturen, få upptäcka mycket själv”. Zahra förklarar sitt val med att ”ett isla-

miskt dagis inte alltid är det bästa” och att ”även vanliga dagis kan föra vi-

dare islamiska värderingar, respekt för andra och för naturen”. Det viktigaste 

var att hitta en förskola ”som förstod och respekterade islam” och att ”söka 

likasinnade barn” förklarar hon.  

 

I Zahras intervju lyfts en nära och fungerande kommunikation med förskolan 

fram som viktig. Hon förväntar sig att personalen respekterar ”att vi inte 

badar nakna” och tar hänsyn till regler för ”islamisk mat”. Det handlar ytterst 

om ”att kommunicera” och om ”att ge och ta” inflikar hon. Hon tycker att 

kommunikationen fungerar mycket bra på den förskola hon valt och berättar 

att kokerskan ” lagar islamiskt till alla”. Zahra säger att hon inte vill att so-

nen ”ska känna sig annorlunda” men ”speciell” och att ”han ska lära sig att 

icke-muslimer kan vara nära vänner och respektera dem”. När Zahra berättar 

om sitt val av förskola kommer hon också in på sonens tillhörighet i det 

svenska samhället i stort: ”Jag tror på att integreras” förklarar hon och berät-

tar att det har ”funkat för henne och hennes syskon”. Hon menar vidare att 

det är viktigt att sonen känner sig hemma i Sverige och att ”barnen hänger 

med i samhället”. Sedan kommer hon in på aspekter av sin barnuppfostran 

som handlar om att ge sin son kulturella referenser som han kan dela med 

andra svenska barn. Hon berättar att han ”tittar på barnprogrammen på TV” 

och att ”han ska veta vem Kalle Anka och Pippi är även om de inte är isla-

miska”. Zahra berättar också att hon prioriterar bokläsande och böcker hon 

”tycker är bra” och att hon ”valt ut Astrid Lindgren”. Men hon säger också 

att hon ”tidigt” har försökt lära honom att inte få ”information från TV” ef-

tersom hon vill att han ska ”använda sin fantasi och leka ute”.  

 

I Zahras argumentation för sitt val av förskola görs ingen tydlig åtskillnad 

mellan svenskt och muslimskt utan genom kommunikation och förståelse 

presenteras svenskt och muslimskt som förenligt och ibland som helt över-

ensstämmande. Man skulle också kunna tolka Zahras syn på ’Ur och skurs’ 

pedagogik som svenska exempel på ’goda’ värden, som just genom det goda 

innehållet, värderas som överensstämmande med islam och därför införlivas 

i traderingen av muslimsk identitet och vad Zahra benämner ”ett islamiskt 

tänkande” (jfr Roald 2006). Jag menar att kvinnornas olika positioneringar i 

relation till ’svenskhet’ eller ’svensk kultur’ kan belysas av diskussionen i 

föregående kapitel. Hur muslimska kvinnor väljer förskola/skola bör inte 

reduceras till ett uttryck för en essentialistisk identitetspolitik utan valet bör 

också ses som en strategi föräldrar använder för att undvika diskriminering 

och konflikter, för att öka barnets trivsel och trygghet, och för att kunna tra-

dera värden som anses viktiga. Kvinnorna försöker välja en förskola som 

inte försvårar eller motarbetar överföring av muslimsk identitet.  Även Berg-
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lund understryker att man inte kan bortse från strukturella hinder som isla-

mofobi i det svenska samhället när förekomsten och framväxten av mus-

limska friskolor diskuteras (Berglund 2009:24f). Den växande islamofobin i 

Sverige och Europa, som markerar muslimer som annorlunda och som kvin-

norna förhåller sig till, är därför en relevant aspekt att belysa. Inte minst bör 

den belysas i relation till vad Svanberg och Westerlund konstaterade för ett 

tiotal år sedan, att religionsfriheten i Sverige har stärkts de senaste hundra 

åren efter religionsfrihetslagen 1951 och grundlagsförändringen 1976 (Svan-

berg & Westerlund 1999). Med tanke på den ökade fientligheten mot islam 

som växer fram i Europa och västvärlden liksom hatbrott mot muslimer 

tycks denna frihet sedan ett antal år tillbaka snarare minska, i alla fall för 

muslimer (Gardell 2010, jfr Gunaratnam 2013). Det är med andra ord en 

otrygg verklighet som många muslimska föräldrar, särskilt de som har erfa-

renheter av konflikter, förhåller sig till när de väljer barnomsorg i Sverige.  

Blå-gul islam? 

Svanberg och Westerlund har beskrivit hur situationen i Sverige håller på att 

förändras via nya generationer av praktiserande muslimer. De menar att det i 

”den svenska socialpolitiska modellen finns ett inbyggt stöd för invandraror-

ganisationer och minoritetssamfund” som i kombination med den nya gene-

rationen av infödda svenska muslimer, har bidragit till framväxten av en 

”blågul islam” (Svanberg & Westerlund 1999:9). Kvinnorna som jag har 

intervjuat nämner dock inte att de ser sig som delaktiga i en särskild variant 

av islam, kopplad till en svensk kontext. Den islam som de själva identifierar 

sig med som sann islam kan i teorin praktiseras överallt. Det är en syn på 

muslimsk identitet som upprättar en kollektiv gemenskap som överskrider 

nationsgränser. Däremot säger de att islam praktiseras på många olika sätt 

varav en del är antimuslimska.  

 

Även om kvinnorna kan dra skarpa gränser mellan svenskt och muslimskt så 

är deras utsagor om plats, tillhörighet och identifikationer komplexa och 

motsägelsefulla. Både Zahra och Nejma beskriver svenskars förhållningssätt 

till barn som överensstämmande med muslimska värderingar. Nejma förkla-

rar att ”det är väldigt mycket i svensk uppfostran” som har ”samma principer 

som i islam”. Zahra säger att ”just barnuppfostran är väldigt fin i Sverige” 

och påpekar också att ”i en islamisk familj är barnen det centrala”. När jag 

ber Zahra att mer konkret beskriva de likheter hon ser mellan svenskt och 

islamiskt och vad hon lägger i begreppen så förtydligar hon att ”man gör 

saker tillsammans, man lyssnar på barnen, de är delaktiga i familjen, de har 

en röst, det ser jag som islamiskt och det är mer så i Sverige än i många mus-

limska länder”. Zahra lyfter här fram demokratiska värderingar och jämlik-

het mellan barn och vuxna i familjen. Hon påpekar att i många muslimska 
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familjer tar vuxna inte samma notis om barnen och de ”anpassar sig inte 

efter barnen” i samma utsträckning som i ”svenska familjer”.  

 

När Zahra och Nejma talar om synen på barnet och om barnuppfostran i 

Sverige så överlappar kategorierna svenskt och muslimskt varandra i sam-

spel med en distinktion mellan kultur och religion. Sverige kan enligt kvin-

norna erbjuda en miljö som i många avseenden är bättre överensstämmande 

med muslimska värderingar än viss muslimsk kultur i Marocko som kvin-

norna ser som oislamisk. Enligt denna logik kan en ’svensk’ sekulär familj i 

praktiken leva mer islamiskt än en muslimsk, just när det gäller sätt att för-

hålla sig till barn.  Dessa beskrivningar problematiserar en kontrastfylld bild 

mellan väst och islam och belyser att relationen mellan muslimsk identitet 

och plats inte är given, utan snarare föränderlig beroende på kvinnornas 

olika identifikationer, men också beroende på vad vi talar om. Zahras utsaga 

påminner om vad en av informanterna i David Gunnarssons studie yttrade: ”I 

Europa finns det islam utan muslimer, i Egypten finns det muslimer utan 

islam”. Som muslim föredrog den intervjuade mannen att bo i Sverige ef-

tersom ”hans fru får bära slöja här” vilket hon inte får i hans muslimska land 

och Gunnarsson påpekar att mannens kommentar undergräver stereotypa 

föreställningar om hur det är i muslimska länder (Gunnarsson 2006:169, jfr 

Karlsson Minganti 2007:145, Roy 2004). Samtidigt som ovanstående utsa-

gor av Nejma och Zahra destabiliserar relationen mellan religiösa identiteter 

och muslimska länder genom att ta fasta på likheter mellan svenskt och mus-

limskt, så är det viktigt att notera att utsagorna samtidigt stabiliserar en viss 

bestämd berättelse om Sverige och svenskhet och om barns situation. Deras 

positivt färgade berättelse om Sverige i detta avseende kan ses som ett ut-

tryck för kvinnornas identifikationer med en svensk kontext. Samtidigt är det 

en berättelse som osynliggör att barn i Sverige lever under olika villkor 

kopplade till klass, familjesituation, genusstrukturer och ekonomiska resur-

ser (jfr Yazdanpanah 2008).   

 

Begreppet ’blågul islam’ är omdiskuterat och har kritiserats från olika håll. 

En del muslimer menar att termen är missledande eftersom det bara finns en 

sann islam som gäller för alla muslimer världen över (Roald 2005:297). 

Andra hävdar att begreppet implicerar en orientalistisk maktordning genom 

att hävda att en inte lika hotfull och mer demokratisk variant av islam har 

uppstått i mötet med västvärlden, det vill säga att islam endast kan demokra-

tiseras och bli mer jämlik genom att flyttas till ett land som Sverige. Islams 

yttringar i utomeuropeiska länder framstår däremot, enligt kritikerna, som ett 

hot mot demokratiska värden och som mer eller mindre immun mot föränd-

ringar (Gardell 2010). Andra menar att ’blågul islam’ bör ses som ett positivt 

alternativ till den negativa bilden i media och förstås som ett uttryck för en 

mer tolerant islam (Carlbom 2003:120ff). Denna ståndpunkt väcker förstås 

frågan om varför en mer tolerant islam ska benämnas just blå-gul och förses 
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med nationella kopplingar till svenskhet? Underförstått i acceptansen av 

begreppet blå-gul islam finns, menar jag, också en förväntan om muslimers 

assimilering till vad som beskrivs som ’svenska’ normer och värden över tid 

(jfr Gustafsson 2004:98, 111ff, jfr Runfors 2003, 2006). Begreppet riskerar 

därför att bidra till en distinktion mellan integrerade muslimer, framför allt 

sekulära muslimer, och muslimer som utifrån religiösa identifikationer, i 

vissa avseenden, problematiserar den normalitet som är förgivettagen i det 

svenska samhället.  

Att flytta till ett muslimskt land 

Några av kvinnorna berättar att de har övervägt att flytta så att deras barn 

kan få växa upp i ett muslimskt land. Fatima har ibland funderat på flytt men 

förhåller sig än så länge tveksam medan Halima och Zahra beskriver mer 

allvarliga tankar på att flytta. Nejma är dock inte alls intresserad, något hon 

förklarar med att hon ”konverterat till en religion, inte till en kultur”. Däre-

mot är Finland där hon är född, en plats hon förhåller sig till och minns med 

stolthet. Sofia som också har konverterat talar egentligen inte om att flytta 

men förhåller sig till muslimska länder som platser där det är lättare att leva 

som muslim. Det handlar i hennes fall mer om en föreställd koppling mellan 

identitet och plats. I första hand är det Marocko där Fatimas, Halimas och 

Zahras föräldrar är födda som nämns som ett möjligt alternativ, men också 

länder i mellanöstern presenteras som tänkbara platser att ”rota sig” på. I 

detta sammanhang ger kvinnorna muslimsk kultur en överordnad betydelse 

för att barnen ska kunna känna sig hemma, och implicit hänvisar de till en 

muslimsk gemenskap (umma) som förenar muslimer i världen över nation-

ella och kulturella gränser. Att kvinnorna talar om att flytta till ett muslimskt 

land betraktar jag som uttryck för att ’migranters’ livsprojekt ofta formas i 

relation till transnationella ”möjlighetshorisonter” (jfr Lundqvist 2007:186f, 

Gerholm 2009). Gustafson menar att:  

Man kan tala om en transnationalisering av människors orienteringar och dis-
positioner som dels har påtagliga konskevenser för många enskilda migranters 
vardagsliv och vardagliga handlingar, dels samspelar med de mer övergri-
pande samhälleliga förändringsprocesser som ofta brukar sammanfattas under 
rubriken globalisering (Gustafson 2007:33, jfr Vertovec 2004:973ff). 

 

En anledning som kvinnorna tar upp är att de föreställer sig att barnen har 

större förutsättningar att ”smälta in” och känna sig hemma i ett muslimskt 

land. De föreställer sig också att det är lättare att överföra och upprätthålla 

barnens muslimska identiteter i ett muslimskt land. Halima förklarar hur hon 

tänker:  
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Så då tänker jag att jag tror att dom muslimska värderingarna finns där [i Ma-
rocko]. Vill du liksom fostra dina barn väl och att dom ska bli goda praktise-
rande muslimer så är det upp till dig själv som förälder. Det är inte samhället 
som kan ge dig det. Men vad du kan göra är att ett barn ska ändå kunna höra 
böneutropen. 

 

Även Zahra hänvisar till betydelsen av att vara i en muslimsk miljö. Hon 

berättar att hennes son brukar åka ner själv med sin mormor ”för att bevara 

arabiskan” och ”för att kunna förstå koranen”. Zahra menar att språket är 

viktigt för att ”kunna studera islam” men också för att ”kunna prata med all 

släkt” som bor där. Zahra berättar att för henne är svenska ett starkare språk 

medan sonen pratar bättre arabiska. Sedan ett år tillbaka pratar hon därför 

”bara svenska” med honom. Hon berättar att vad hon främst ”känner” när 

hon är i Marocko är att ”det är islamiskt”. Zahra säger ”att det är ensamt i 

Sverige” och förklarar sedan hur hon menar:  

 

I muslimska länder har man hållit fast vid gemenskapen. Här [i Sverige] har 
man inget ansvar för sin granne. I muslimska länder är grannen en del av fa-
miljen, man delar med sig på ett annat sätt.  

 

Zahra lyfter fram ”en social gemenskap” som hon menar finns i Marocko 

och påpekar att ”det är det som är viktigt i livet”. Även om Fatima inte över-

väger att flytta permanent är det just de sociala aspekterna av vardagslivet i 

Marocko som även hon uppskattar och som hon vill lära sina barn. ”Gemen-

skapen och gästfriheten är så begränsad i Sverige” förklarar hon och berättar 

att hennes man ”blir en helt annan människa i Tanger” som är hans barn-

domsstad. ”Han trivs så bra och han blir gladare” och Fatima beskriver också 

hur han får en mycket närmare kontakt med barnen och att han engagerar sig 

i dem på ett annat sätt där. När de är i Marocko ”så försöker de leva och 

unna sig saker”. De går ut och äter på restaurant. De handlar den mat och 

den frukt de helst vill ha. På kvällarna ”besöker de caféer och hittar på roliga 

utflykter”. Jag tolkar Fatimas skildring som att livet i Sverige också har för-

ändrat och förbättrat deras sociala och ekonomiska position när de är i Ma-

rocko. 

 

Kvinnorna menar också att uppfattningen om tid är annorlunda, något de 

beskriver som både positivt och negativt. Halima menar att ”det är ett annat 

sätt att leva på” i Marocko och jämför med Sverige där ”vi är så pressade”. 

Den ”konstanta vardagstressen” i Sverige ställs mot tiden i Marocko som 

”har en annan kvalitet”. I jämförelse med den vardagsstress kvinnorna berät-

tar om i kapitel tre så beskriver Halima situationen i Marocko som att man 

tvärtom är ”coolare med hjälp av vardagen på något vis”. Zahra formulerar 

skillnaden som att ”det svenska samhället är en göra kultur” och att hon på 

olika sätt ”försöker bromsa det” eftersom hon har sina ”rötter i en vara kul-
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tur”. ”Man måste kunna ha tråkigt” förklarar hon samtidigt som hon påpekar 

att hennes ”son har lite väl många aktiviteter” i Sverige.  Kvinnorna lyfter 

med andra ord fram många positiva värden med den marockanska kulturen 

som de identifierar sig med och som de saknar i Sverige.  

 

Utsagorna belyser emellertid hur frågan om hem och tillhörighet är komplex 

och hur kvinnornas såväl som familjernas sociala och ekonomiska situation 

kan se olika ut på olika platser som definieras som ’hemma’, men också hur 

bemötande från släkt och vänner som bor kvar i Marocko kan förändras när 

familjerna då och då återvänder ’hem’ (jfr Salih 2002). Hur kvinnorna upp-

lever eller föreställer sig att familjerelationerna eller deras egen situation 

förändras påverkar också hur de tänker om en eventuell flytt. En mer perma-

nent flytt för familjen kan genomföras på olika sätt. Fatima berättar till ex-

empel att hon växte upp i Marocko med sin mamma och sina syskon medan 

hennes pappa fjärrförsörjde familjen från Sverige under fyra år. Hon berättar 

emellertid att pappans roll som fjärrförsörjare har påverkat familjerelationer-

na och att hennes mindre syskon, som har vuxit upp med pappan här i Sve-

rige, har en närmare relation till honom än vad hon själv har. Flyttlasset kan 

också gå den andra vägen. Mannen kan bli ’fjärrförsörjare’ genom att själv 

stanna kvar i Sverige och försörja kvinnan och barnen som flyttar till ett 

muslimskt land (jfr Gerholm 2009). Halima förklarar hur det kan gå till: 

 

Halima: Det vanligaste är att kvinnan åker ner med barnen och mannen är här 
och jobbar och försörjer, alltså skickar ner pengar och så träffas man kanske 
ett par gånger per år. Vilken livskvalitet va? Så att det är inget jag ser fram 
emot då. 
Jenny: Var det nåt som ni hade diskuterat som ett alternativ att du skulle bo 
där själv med barnen? 
Halima: Ja han tyckte väl det i början att han skulle kunna ha kvar sitt företag 
och försörja oss därnere men det var uteslutet för mig. Alltså allt eller inget. 
För jag är inte säker på att…alltså att leva utan pappa till barnen är också en 
stor nackdel. Man offrar nåt väldigt stort för nåt annat som man inte ens vet 
om det är så värst mycket bättre. 

 

Halima lyfter i det är citatet fram pappans viktiga roll och hon är kritisk mot 

en lösning där kvinnan flyttar själv och ensam ska ta hand om barnen. Det 

viktigaste skälet som hon anger är just att hon vill dela det vardagliga ansva-

ret för barnen med sin man. Ytterligare ett alternativ är att hela familjen flyt-

tar. Även om Halima säger nej till att dela upp familjen berättar hon att hen-

nes man redan före deras äktenskap introducerade sina önskemål om att bo i 

ett muslimskt land den dagen de fick barn: 

 

Jenny: Men det här att han eventuellt ville flytta tillbaka när ni hade fått barn 
det var nånting som han (Halimas man) pratade med dig ganska tidigt om 



 173 

Halima: Jaa 
Jenny: Så att du var liksom införstådd med det och tyckte kanske att det var 
okej att göra det 
Halima: Ja ja, det var ju ett utav hans önskemål 
Jenny: Vad är det främsta skälet till att han hellre skulle vilja att barnen växer 
upp i Marocko? 
Halima: Att dom ska växa upp i en muslimsk miljö  
Jenny: att ha det runt omkring, att inte vara annorlunda eller? 
Halima: Ja jag tror att det är mixat. Han tycker att dom inte ska känna sig som 
andrahandsmedborgare där du alltid är den som är annorlunda, där du alltid 
måste förklara varför du beter dig som du gör. För att som muslim är det väl-
digt svårt att smälta in, om man inte är liberal muslim. Han vill nog, som jag 
har förstått det, att dom ska känna sig som hemma i det landet, det här är mitt 
hem. Dom ska inte vara orotade eller vad ska jag säga. Dom ska ha sina rötter 
nånstans och det ska vara i det landet där dom har sitt ursprung. Sen är han väl 
också väldigt orolig för att dom ska bli icke-muslimer här i Sverige. Därför att 
hur det än är så är vi en minoritet och det här samhället fungerar på ett sätt och 
du måste anpassa dig efter det här landets spelregler och det kan finnas en del 
saker som är väldigt jobbiga, som till exempel det här med idrotten, ja du vet 
det här med simningen. Ja det finns många olika saker och det gick ju bra för 
mig när jag var yngre men samtidigt så vet man inte hur det blir.  

 

I citatet framträder en koppling mellan identitet, rötter och ursprung (jfr 

Balibar & Wallerstein 2002, jfr Lundström 2007:79). Ursprunget kopplas till 

muslimsk identitet, muslimsk kultur och föräldrarnas nationella bakgrund (i 

ett muslimskt land); inte till den plats där Halima och hennes familj lever 

och där hon själv liksom hennes barn är födda. Effekten blir att religiös mus-

limsk identitet konstrueras som kopplad till bestämda (muslimska) platser 

och att muslimsk identitet görs mer marockansk än svensk. Citatet visar 

också hur Halima föreställer sig att barnen påverkas (negativt) av att växa 

upp i en miljö som markerar dem som annorlunda och utanför det kollektiva 

’viet’. Halima reflekterar vidare över vad som kan hända i framtiden och hon 

menar att ”nån gång, oavsett när det nu kommer att inträffa, så kommer dom 

kanske inte att vara muslimer. Hon säger att även om hon uppfostrar sina 

barn så kan mycket hända och ”människan har en fri vilja”. Hon förklarar 

vidare: 

 

Men om jag flyttar, om jag flyttar, oavsett vad jag tycker om det här landet, 
flyttar till det här muslimska samhället därnere, även om det är mycket sämre 
förutsättningar ur många andra perspektiv så är det kanske ändå att jag annars 
kanske förlorar mina barn. Det är ju ändå det sättet som jag tror på som är vik-
tigast att leva på och som jag vill överföra till mina barn. Jag kan ju aldrig be-
stämma åt nån annan hur den ska leva men jag kan ändå ge den grunden.  

 

När jag frågar Halima vad hon oroar sig mest för så svarar hon: ”Att dom 

skulle växa upp och sen säga jag tror inte på att Gud finns”. Hon förklarar: 
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I islam så är det så att man lever för Guds skull eller vad man ska säga. Man 
lever inte det här livet för att leva det här livet. Utan man lever det här livet 
för att göra så mycket bra som möjligt, göra så många goda gärningar som 
möjligt, för att sen kunna leva ett bra liv efteråt, i paradiset /---/. Så om mina 
barn skulle bli icke-muslimer så skulle det vara min största sorg. Så hur ska 
jag då kunna se till att dom blir muslimer? Ja oftast så är det ju dels miljön 
och dels vilka dom umgås med och det kan ju hända att dom inte blir bra mus-
limer därnere, det är jag väl medveten om. 

 

Halima väger ’barnens bästa’ i relation till Sverige och Marocko och hon 

förhåller sig till frågan om hur hon bör agera för att öka chanserna att barnen 

blir praktiserande muslimer och hur hon undviker att de med tiden blir icke-

muslimer (jfr Ruddick 1995). Att flytta till ett muslimskt land framstår som 

ett möjligt svar på den frågan. Halima känner inte bara ansvar för de egna 

barnen utan även för kommande generation. Kan hon med en flytt förhindra 

att barnen eller barnbarnen blir icke-muslimer så överväger hon att göra det. 

Om barnen inte blir praktiserande muslimer, i den mening som Halima läg-

ger i begreppet, så är det som om hon skulle förlora sina barn. Innebörden i 

vad detta förlopp betyder för Halima är, menar jag, svår att ta till sig för 

någon som inte har en religiös världsuppfattning som inbegriper föreställ-

ningar om ett liv i paradiset efter döden. Som Sofia påpekar: ”Att förklara 

vad islam har betytt och betyder för mig och mina barn, är svårt att förklara 

för någon som själv inte har en stark tro och övertygelse om en högre makt”. 

Det är emellertid detta förlopp, denna tanke på att förlora barnen, som 

Halima, Zahra och även Sofia förhåller sig till och som deras reflektioner om 

relationen mellan muslimsk identitet och plats bland annat svarar på. Jag 

tolkar kvinnornas tankar på en möjlig framtida ’förlust’ som kopplad till en 

religiös världsåskådning som inbegriper tankar på barnets bästa. Den even-

tuella förlust som kvinnorna talar om belyser en generell aspekt av religiös 

identitet och troende föräldrars oro att förlora sina barn, men för kvinnorna i 

den här studien är förlusten specifikt knuten till islam och till muslimsk iden-

titet. Kvinnornas egna erfarenheter av att vara muslimer i Sverige påverkar 

med andra ord hur de föreställer sig möjligheten att tradera en identitet till 

barnen som förhindrar ’förlusten’ av dem. 

Mödrars ambivalenta tillhörigheter 

Samtidigt som flertalet av kvinnorna föreställer sig att det är lättare att över-

föra muslimsk identitet och för barnen att ’smälta in’ i ett muslimskt land, 

artikulerar de motstridiga känslor angående sin egen förmåga att känna till-

hörighet där (Ahmed m fl. 2003, Brah 2002, Gilroy 1993). Nejma berättar att 

hon aldrig velat att hennes son skulle växa upp i Marocko och hon förtydli-

gar att hon ”inte har konverterat till en kultur”. Nejma beskriver Marocko 

som ”ett svårt land att leva i” och hon påpekar ”att hon inte skulle klara av 
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det”. Just tidsdimensionen tycker hon är ”besvärlig”: ”Det tar sådan tid att få 

saker gjorda, allt är så krångligt och det är svårt att bestämma saker”. En 

annan aspekt som bromsar Nejmas vilja att flytta till Marocko är att hon som 

kvinna ”inte kan röra sig fritt i samhället utan manligt sällskap” eftersom 

hon behöver ”ett manligt beskydd” där. Hon säger att hon ”vill känna sig fri 

att kunna gå ut och ta en promenad när hon vill. ”Mitt ursprung ligger i Fin-

land och det är jag stolt över” förklarar hon. Nejma berättar att för henne är 

det Finland som symboliserar rötter och släkt.  Nejma hänvisar också till sina 

”föräldrars moraliska principer och levnadsprinciper” och menar att de i 

mycket överensstämmer med islam. När jag frågar Nejma vad hon vill lära 

sonen om Finland så säger hon att hon vill överföra ”tystnaden och lugnet 

från naturen”, den ”finska kulturen som bastun, matkulturen, finskt rågbröd”. 

Hon har också ”pratat finska” med sin son för att han ska kunna kommuni-

cera med släkten i Finland.  

 

Trots att Halima tillbringat många somrar i Marocko, då hon var barn, och 

trots att de har hus och släkt där så är hon ändå ambivalent till en permanent 

flytt dit. Hon förklarar att eftersom hennes blivande man ”hade såna kvali-

teter” ansåg hon att han var värd den uppoffringen men förtydligar att hon 

själv ”inte har längtat till nåt Marocko”. Hon säger att hon inte har ”kunnat 

smälta in i det samhället heller (jfr Agnew 2004:187). Jag frågar Halima 

varför hon inte känner sig hemma där: 

 

Ja det är, framför allt är det väl att jag har väldigt svårt för det samhället. Det 
finns väldigt mycket bra men väldigt mycket är väldigt dåligt. Jag tror att jag 
har svårt att förstå människorna, deras sätt att vara på. Jag är väldigt rak och 
tydlig tror jag, som människa. Och människor som jag känner uppfattar mig 
som ganska rak och tydlig. Så när jag är i Marocko så är det inte ett sånt bra 
sätt att vara på tror jag. 

 

 

Halima förklarar att hon inte ” riktigt kan avläsa” normerna där utan att hon 

”blir annorlunda därnere”. Hon berättar under skratt att det ”hände ju massor 

med saker när jag var där nere som berodde på att jag tyckte att jag kunde 

bete mig på ett sätt som absolut inte var acceptabelt där nere”. Halima berät-

tar att hon orsakade en konflikt som inte fick sin slutliga lösning förrän tre 

dagar senare. Hennes yngsta dotter hade vaknat på kvällen på grund av stö-

rande ljud från rummet intill där hennes man umgicks med sin mamma och 

sina syskon: 

De hade jättetrevligt och gemytligt men så när hon vaknade så gick jag dit och 
hon [dottern] var väldigt orolig. Jag försökte lägga henne och det var väldigt 
störande högljudda röster ifrån köket, tre meter från sovrummet, och den där 
dörren gick inte riktigt att låsa, den bara öppnades på glänt hela tiden och då 



 176 

blev jag liksom lite störd. Så jag öppnade dörren ”snälla, hon har vaknat, ni 
får väldigt gärna sänka er röstnivå” sa jag väldigt bestämt och då så blev det 
helt tyst, det blev ingen kommentar tillbaka och jag tänkte ”nämen åh förstår 
dom inte” (skrattar).  

 

Halima förklarar att hon tolkade deras tystnad som att de ville ”fortsätta 

prata som vanligt och skratta högljutt” trots att hennes dotter hade ”svårt att 

komma till ro”. Hon bestämde sig därför för att ta ”saken i egna händer” och 

stängde dörren ”på ett väldigt bestämt sätt tydligen” och hon berättar att alla 

hade tagit ”väldigt illa vid sig” av hennes agerande. Halima förklarar att hon 

enligt familjen borde ha hanterat situationen på ett helt annat sätt: ”Jag skulle 

tydligen ha ropat på min man, konfererat med honom och så skulle han gå 

dit och stänga dörren”. När Halima beskriver händelsen menar hon att deras 

olika tolkningar av vad som var viktigt inte stämde överens. Familjen ansåg 

att Halima skulle ”stå ut med” att dottern vaknade och ”lägga henne igen” 

eftersom de bara träffar sin son och bror en gång om året. Halima hade upp-

fattningen att ”ett barn skriker och då tar man hänsyn till det”. Hon förstod 

inte ”vad problemet var” och de ”förstod absolut inte” hur hon ”kunde bete” 

sig så, för ”dom får minsann inte göra så hemma hos deras mamma”. Hali-

mas formulering synliggör en koppling mellan moderns status och hemmet. 

Halima agerar på ett sätt som varken hennes man eller hans systrar skulle 

våga göra i sin mammas hus. Utifrån detta perspektiv kan man anta att 

Halima ’misslyckas’ med att gestalta respekt för (svär)modern i den omfatt-

ning som familjen i övrigt förväntar sig.  

 

Halima beskriver hur hon gång på gång överskrider gränsen för ett förväntat 

kvinnligt beteende och bryter mot normer som är självklara för de andra, 

vilket väcker starka reaktioner i makens familj. För varje gång menar Halima 

att hon gradvis avslöjar för sin man (och övriga familjemedlemmar) ”hur lite 

marockan” hon egentligen är: ”Jag är väl lite fyrkantig då, svensk och fyr-

kantig då kanske, ja jag vet inte”, säger hon och skrattar. Samtidigt beskriver 

Halima hur hennes agerande väcker upprörda känslor just på grund av att 

hennes yttre gestalt har en förmåga att ’smälta in’: ”Paketet är ju marock-

anskt, jag har ju liksom mörkt hår och jag ser ut som en marockan och då har 

han liksom tyckt att jag ska kunna marockanska normer” förklarar hon. 

Halima beskriver hur hennes yttre gestalt ’lovar’ omgivningen något som 

inte stämmer med (det svenska fyrkantiga) innehållet, det vill säga hennes 

inlärda habitus om hur situationer som rör barnen (men även annat) bör han-

teras. Släktingarnas upprördhet signalerar till Halima att hon borde veta 

bättre medan hon, när hon berättar om situationen, identifierar sig med 

svenska normer och värderingar med kommentaren ”sånt tror inte jag skulle 

ha inträffat här [i Sverige], det tror jag inte”. Hon förklarar vad skillnaden är: 
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Alltså anhöriga lägger sig i barnuppfostran på ett helt annat sätt . Här[i Sve-
rige] gör inte folk det på samma sätt. Här är det ditt ansvar men därnere så 
tycker dom att ”ska du verkligen duscha dom idag?” Man bara, ”jaha och vem 
har frågat dig?” (skrattar) Då farmor, alltså. Förstår du, jag blir helt paff när 
jag får den typen av kommentarer!  

 

Halima berättar att hon och hennes man skulle duscha barnen inför Eid men 

att flera släktingar engagerade sig i situationen och i tur och ordning avrådde 

dem med argumentet att det var ”för kallt ute”. Halima beskriver scenariot 

som ”en helt absurd situation” när hon ser sin man och svärmor diskutera 

”huruvida det här ska ske eller inte” och hur de två tillsammans kommer 

fram till ”att det nog är bäst att avstå”.  Halimas berättelse skildrar sedan hur 

flera släktningar gör anspråk på att vara barnets fostrare genom att försöka 

förhindra barnens dusch. Att Halima upplever sin modersauktoritet som ifrå-

gasatt visas inte minst genom sättet hon dramatiserar sin berättelse. Fram-

ställningen är livligt gestaltad med olika röstlägen, betoningar, imitationer, 

ironier och skratt som för att understryka det absurda i situationen. Sättet att 

berätta är också riktat mot mig som lyssnare. Jag görs delaktig och inklude-

ras i ett kollektivt ’svenskt vi’ eftersom hon förväntar sig att jag som bor i 

Sverige kan dela det ’normala’ och rättmätiga i hennes reaktion och upple-

velse. Och om hon i det första exemplet talar om sig själv som en gränsöver-

skridare så är det omvända roller i det andra citatet: Där är det svärmor och 

svägerskan, som enligt Halima, utmanar hennes auktoritet som mamma. I 

båda citaten talar Halima utifrån en (dialogisk) ’jag-position’ som destabili-

serar en essentiell koppling mellan muslimska identiteter, muslimska länder 

och ursprung. Hon berättar också hur hennes position som mamma ibland 

kan utmanas av hennes egen mamma: 

 

När mamma försöker med det så blir det så här, ’don´t go there’ (skrattar). Du 
får gärna ge råd men du ska inte tala om exakt, alltså gör si gör så, alltså nej, 
det tycker jag inte om. Ja sånt kan man ha svårt för. Men det är sånt som 
kanske händer i andra familjer ändå oavsett om det är Marocko eller Sverige, 
eller vad man ska säga. Jag vet inte men det är väldigt komplext, vill leva, vill 
inte leva, där nere. 

 

Halima menar att de här problemen finns överallt och ”att man måste lära sig 

hur den andra familjen funkar, oavsett om man är svensk eller inte svensk” 

och att ”vissa saker gör man bara inte i vissa familjer och i andra familjer så 

gör man det och det är helt okej”. Samtidigt som Halima tolkar dessa kon-

flikter som en effekt av kulturella skillnader mellan svenskt och marockanskt 

så problematiserar hon också denna uppdelning genom att bryta ner den till 

individuella skillnader i regler och normer mellan olika enskilda familjer, 

oavsett nationell och kulturell tillhörighet. 
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Förväntningar på gästfrihet 

Kvinnorna är vana vid att kunna planera och styra sin tid vilket i sig skapar 

förväntningar och behov som inte alltid får utrymme när de besöker Ma-

rocko. Zahra beskriver det som ett tillstånd där allt är ”varmt och hektiskt”, 

att det ”ringer på dörren stup i kvarten” och att dagarna kantas av ”oväntade 

besök” vilket ofta ger henne ”huvudvärk”. Halima berättar om liknande erfa-

renheter: 

 

Jag har väldigt svårt för att, har jag planerat att jag ska ut, så om det kommer 
nån bara plötsligt på besök så vill inte jag ändra mina planer. Det gör man där. 
Och så kan man inte göra där, det är väldigt oartigt. Man ska stanna hemma 
och ta emot gästen och det är ju inte min grej. Han eller hon har ju kommit 
utan att meddela mig och nu har jag planerat det här, så då blir jag helt ställd 
(skrattar). Sånt där orkar jag inte med och då blir jag väldigt störd. Varför ska 
jag anpassa mig hela tiden efter vad andra vill. Det verkar ju inte vara nån 
som riktigt tar hänsyn till att jag kanske har egna planer. Jag är där bara en 
månad och då vill inte jag ta emot gäster hela tiden. 

 

Halima berättar hur hon slits mellan släktingars förväntningar och egna 

önskningar. Vanan att själv kunna styra sin tid gör det också ännu svårare att 

anpassa sig. När jag besökte Fatima och hennes familj i Marocko uppstod 

just en sådan situation. En oväntad gäst kommer på besök vilket väcker mot-

stridiga känslor inom Fatima som ursäktande förklarar för mig: ”Så här är 

det i Marocko, plötsligt kan man få oväntat besök och då blir alla planer 

förstörda”. Jag ser att Fatima är kluven inför besöket som ”kommer mitt i 

lunchtid” och hon uttrycker sin irritation över att folk ”inte visar mer hän-

syn”. Jag anar en inre konflikt inom Fatima, att hon å ena sidan helst vill att 

vi ska äta själva och å andra att hon vill vara generös och hjälpsam. Fatima 

förklarar vid ett senare tillfälle att hon inte ”bara vill vara kvinna och hemma 

och hålla på med hushållsarbetet” och att hon ”vill så mycket mer än att bara 

vara mamma och hemmafru”. Kvinnorna beskriver hur de måste förhandla 

sina egna behov och släktingars och besökandes förväntningar på gästfrihet, 

uppassning och tillgänglighet. Hemmet som symbolisk konstruktion har en 

koppling till kön eftersom det reproduktiva arbetet att skapa och återskapa 

hemmet ofta tillskrivs kvinnor eller ses som kvinnors arbete (Ahmed m fl. 

2003). Kvinnornas berättelser visar hur de gör motstånd mot en könad posit-

ion där kvinnor i första hand förväntas ta hand om andra. Samtidigt finns det 

numera skillnader mellan stad och landsbygd, påpekar Fatima, och belyser 

därför en rumslig aspekt av hur man i Marocko förhåller sig till förväntad 

gästfrihet. Det är vanligare på landsbygden att få oväntade besök. I städerna 

är det vanligare att man annonserar sitt besök i förväg, förklarar hon.  
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Den ’gästfrihetskultur’ som kvinnorna beskriver som något positivt, i och 

med den sociala gemenskap den erbjuder, är också något kvinnorna förhåller 

sig kritiskt eller åtminstone ambivalent till. En aspekt som nämns är den rent 

ekonomiska. Gästfrihetskulturen kan nämligen förstärkas som en effekt av 

migration vilket också visar hur migranters positioner i ett tidigare hemland 

förändras när de återvänder. Fatima berättar att de hemvändande familjerna 

ofta uppfattas som framgångsrika och ekonomiskt välbeställda och därför 

förväntas dela med sig till mindre välbeställda släktingar som bor i Marocko 

(jfr Salih 2003). Ett sådant transnationellt ansvar är något som Fatima i stora 

delar försvarar men hon säger att släktingar kan ta för givet att hon och hen-

nes man ska bekosta exempelvis all mat och att det kan röra sig om sexsiff-

riga belopp bara under ett enda år. Fatima konstaterar aningen uppgivet att 

hon och hennes man, som trots att de ”jobbar så hårt”, inte har ”kunnat köpa 

ett hus i Sverige än”. Det Fatima beskriver och exemplifierar är en situation 

som handlar om att återvändande familjer när de hälsar på kan känna sig 

utnyttjade ekonomiskt. För att kunna leva upp till kraven på gästfrihet måste 

de enligt Fatima också arbeta extra hårt resten av året i Sverige. Vistelserna i 

Marocko kan därför väcka motstridiga känslor. Fatima berättar att hon en 

sommar valde att stanna kvar i Sverige medan hennes man åkte själv med 

barnen till Marocko eftersom ”barnen älskar att vara där”. Det var första 

gången hon var ifrån barnen under flera veckor i sträck och beslutet att 

stanna kvar i Sverige ensam var inte lätt, berättar hon: ”Jag grät hela första 

veckan”. Men sedan ägnade Fatima sin semester åt sådant hon själv längtat 

efter, som att ”göra i ordning balkongen” och att sitta där bland blomkrukor 

och ”läsa i Koranen”, utan att bli störd. 

 

Även om kvinnorna berättar hur deras familjer upprätthåller ett omsorgskap-

ital när de är i Marocko, genom att försöka leva upp till normer och förvänt-

ningar, artikulerar de också ett motstånd i intervjuerna. Till exempel ifråga-

sätter flera av kvinnorna en genusordning som avgränsar kvinnans roll till 

hem och matlagning. Här menar jag att det är viktigt att beakta att individer 

kan uppleva en social vinst genom att anpassa sig till normer man samtidigt 

är kritisk mot, eftersom det leder till erkännande och social delaktighet (jfr 

Hollander & Einwohner 2004). Det handlar också om värden som kvinnorna 

generellt beskriver som positiva. Detta var också något jag märkte under mitt 

besök hos Fatima och hennes familj i Marocko då jag hela tiden bjöds med 

hem till vänner och släktingar och dessutom blev bjuden på allt under hela 

min vistelse. För som Fatimas man sa ”det är inte som i Sverige, här bryr vi 

oss också om andra”. Enligt Avtar Brah kan hemmet i symbolisk betydelse 

samtidigt stå för både ”safety” och ”terror” och kvinnor kan på grund av 

genusnormer och sociala förväntningar känna en begränsad önskan att åter-

vända (Brah 1996:180). Viljan att återvända ska därför inte tas för given ens 

när möjligheten finns (Gilroy 1993).  
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Otrygghet och brist på demokrati 

En annan aspekt som tas upp, och som får både Fatima men också Halima 

och Zahra att tveka inför att flytta permanent är frågor kopplade till rättsä-

kerhet och trygghet. Särskilt när det gäller vissa demokratiska värden riktar 

kvinnorna kritik mot Marocko och lyfter fram fördelarna med att stanna kvar 

i Sverige. Välfärdsstaten med sitt sociala skyddsnät har ingen motsvarighet i 

Marocko där många enligt Fatima lever i fattigdom. Fatima som särskilt vill 

belysa sociala frågor som fattigdom säger att hon inte tycker att Marocko är 

särskilt muslimskt – inte utifrån hur landets politik bedrivs idag. Islam säger 

något annat menar hon och återkommer ofta till olika sociala insatser som 

skulle behövas för att stödja kvinnor i Marocko, inte minst i samband med 

barnafödande och sjukdom. Fatima fortsätter med att beskriva det marock-

anska samhället som väldigt socialt skiktat och Zahra och Halima påpekar att 

landet är betydligt mer otryggt än Sverige när det gäller rättsäkerhet. Det är 

framför allt denna otrygghet som tycks hålla både Zahra och Halima med 

familjer kvar i Sverige tills vidare. Halima berättar hur en bekant till familjen 

råkade illa ut: 

 

När vi var därnere så upplevde vi att situationen var väldigt labil även för 
muslimer därnere på grund av att nu är det så att alla är i princip terroristmiss-
tänkta och minsta lilla grej så tas man in för förhör. En av våra bekanta, deras 
pappa, han är i femtioårsåldern. Han är alltså svensk. Han är marockan i bot-
ten, gift med en svenska och har många barn med henne och egenföretagare 
och har jobbat och gjort allt, tusen jobb, och betalat jättemycket skatt och allt 
det här och levt här [i Sverige] i 30 år. Sen flyttade han till Marocko. Nu sitter 
han intagen för misstanke om terrorism, och den här människan kan absolut 
inte ha gjort nånting/---/. Man kan ju bli kvarhållen där ett år och svenskarna 
kan inte göra så mycket för att han har dubbelt medborgarskap och nu är det 
så att han mår jättedåligt därnere i häktet. Och då blir man själv lite, jaha är 
det det här vi ska flytta till. Minsta lilla grej och det kan ju hända. Rättssäker-
hetssystemet är inte alltid det allra bästa om man jämför med Sverige. Om det 
händer saker här som är negativa för individer så är ändå grunden att man ska 
ha rätten att försvara sig och ändå demokrati eller jag vet inte vilket begrepp 
jag ska använda. 

 

Halima föreställer sig Sverige som en tryggare och mer rättsäker plats. 

Kvinnorna intar liknande positioner som andra studier visat, nämligen att 

”västerländska samhällen med välfärd, religions- och yttrandefrihet” kan 

beskrivas ”som bättre lämpade för ’sanna’ muslimer än forna hemländer” 

(Karlsson Minganti 2007:145). Kvinnorna växlar mellan att positionera sig 

som ’insiders’ respektive ’outsiders’, både i relation till Sverige och Ma-

rocko, och deras identifikationer i intervjuerna är tydligt orienterade mot 

båda länderna. De behöver hantera en tillskriven annorlundahet och en upp-

levd brist och tillhörighet även i Marocko. Flertalet av kvinnorna tycks ändå 
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föredra att bo i Sverige och det är också Sverige som framstår som mest 

”hemma” när kvinnorna beskriver sina liv. Både Zahra och Halima uttrycker 

tankar på att flytta främst för barnens skull.  Men vad jag vet har ingen av 

kvinnorna ännu flyttat permanent. 

Sammanfattning   

I det här kapitlet har jag visat hur kvinnorna förhåller sig till en problematik 

som handlar om att upprätthålla barnens muslimska identiteter i en svensk 

sekulariserad kontext. Vägen till målet att barnen “ska bli praktiserande mus-

limer” försvåras enligt flera av kvinnorna av den icke-muslimska miljön och 

den påverkan de föreställer sig att det svenska samhället kan ha på barnen. 

Skildringarna består av jämförande och kontrasterande bilder mellan mus-

limskt och icke-muslimskt, där muslimska värden överordnas icke-

muslimska. Dessa hierarkiska beskrivningar kan betraktas som ett uttryck för 

kulturkritik mot västerländska samhällen, vars sekulariserade uppväxtmiljöer 

skildras som ett potentiellt hot mot de uppväxande barnens identiteter som 

troende muslimer. I sina skildringar förhåller sig kvinnorna till transnation-

ella möjlighetshorisonter och andra hemländer kan framstå som mer attrak-

tiva alternativ för att kvinnorna ska lyckas överföra och upprätthålla mus-

limsk identitet och tro.  

 

Men som framgått beskriver kvinnorna ambivalenta känslor som gör dem 

tveksamma till att verkligen realisera en flytt. Även om det är lättare för 

kvinnorna att hitta och få respekt för ”muslimska värderingar” i Marocko så 

menar de att de behöver göra motstånd mot ”arabisk kultur” som inte alltid 

överensstämmer med de värden kvinnorna inkluderar i islam. Särskilt genus-

frågor framstår som viktiga för kvinnorna och de beskriver hur patriarkala 

traditioner bör skiljas från religionen. Kvinnornas olika och motstridiga po-

sitioneringar dekonstruerar en entydig koppling mellan (muslimsk) identitet 

och plats. Både Halima, Fatima och Zahra beskriver hur de pendlar mellan 

längtan bort och hemlängtan. Känslan av tillhörighet och identifikation kan 

vandra på en skala mellan ‘det svenska/västerländska’ och ‘det muslimska’ 

och ibland överlappar dessa positioner varandra så att kategorierna samman-

faller. Detta sker till exempel genom positiva beskrivningar av Sverige re-

spektive Finland och genom kvinnornas identifikationer med värden som 

värnas inom både en islamisk och en västerländsk kontext samt genom kvin-

nornas praktik att skilja på religion och kultur. Genom att praktisera denna 

distinktion riktar de kritik mot både icke muslimska och muslimska kontex-

ter.  
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Kapitel 6. Sammanfattande diskussion  

 

Den här avhandlingen är ett bidrag till den etnologiska forskning som utifrån 

empirinära analyser studerar identifikationsprocesser, berättelser, vardagsliv 

och kulturella förhandlingar. Framför allt är det tre forskningsfält som har 

inspirerat min forskning; forskning om muslimer i Sverige, transnationell 

migrationsforskning samt moderskapsforskning. Den befintliga forskningen 

om muslimer i Sverige har hjälpt mig att kontextualisera mitt material och 

mina analyser genom jämförelser. Mitt bidrag till fältet är studiens fokus på 

muslimsk identitet i relation till moderskap, genus, plats och religion, utifrån 

mödrars berättelser. Den här undersökningen bidrar även till moderskaps-

forskningen i Sverige då den tillför kunskap om hur muslimska kvinnors 

moderskap och modrande formas i samspel med religiösa och transnationella 

identifikationer i en svensk kontext. Genom att rikta blicken mot moderskap 

och modrande i en transnationell kontext bidrar avhandlingens empiriska 

avgränsning även till den transnationella migrationsforskningen i Sverige. 

Teoretiskt har jag främst inspirerats av genusteoretiska och postkoloniala 

studier av muslimsk identitet, moderskap och migration. Men även forskning 

som på ett mer generellt plan behandlar mödrars och/eller muslimers villkor 

har bidragit till den här avhandlingens analyser. Den internationella forsk-

ningen har möjliggjort vissa jämförelser och utblickar utanför en svensk 

kontext.  

 

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka moderskapets innebörder 

och villkor för några muslimska kvinnor av vilka flertalet är bosatta i Stock-

holm. Jag har analyserat moderskapets innebörder i relation till kön, plats 

och religion eftersom det visade sig att kvinnorna använder dessa tre katego-

rier som sorterande redskap i talet om sig själva som kvinnor, mödrar och 

muslimer. Genom avhandlingens olika kapitel har jag undersökt moderskap 

som institution och muslimska mödrars upphöjda position och visat hur po-

sitionen upprätthålls och försvaras men ibland också utmanas. Jag har tagit 

del av kvinnornas berättelser om vardagslivet och belyst organiseringen av 

kön i reproduktivt och produktivt arbete. Även här har jag visat hur kvin-

norna intar motstridiga positioner när det gäller könade beskrivningar i relat-

ion till mödrars roll och muslimsk identitet. Jag har också analyserat hur 

kvinnorna talar om omsorgsarbete utifrån ambivalenta och villkorade tillhö-

righeter och identifikationer i Sverige och i Marocko. Å ena sidan samman-
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kopplas identitet och plats med hänvisningar till migration, religion, autenti-

citet och ursprung, å andra sidan destabiliseras denna koppling utifrån mot-

stridiga och överlappande identifikationer mellan ’här’ och ’där’. Intervjuer-

na visar också att identifikationen som muslim kan positionera konvertiter i 

Sverige som ’symboliska migranter’ i Sverige trots att de inte har flyttat på 

sig rent geografiskt. I de olika kapitlen har jag försökt visa hur kvinnorna 

återger personliga erfarenheter av att vara mamma och muslim, hur de be-

skriver moderskap, muslimsk identitet och ’barns bästa’ med mer normativa 

resonemang samt hur kvinnornas berättelser formas i relation till motstridiga 

diskurser såväl som till vardagliga villkor. Och det är i rörelsen mellan dessa 

positioner, det vill säga mellan personliga situerade erfarenheter, komplexa 

normer och samhälleliga villkor, som kvinnornas agens blir synlig. Utifrån 

Sara Ruddicks definition av moderskap som ett intentionellt arbete har jag 

velat visa hur modrande kan förstås som intentionella omsorgspraktiker for-

made i samspel med den miljö som kvinnorna uppfattar att barnen växer upp 

i och präglas av. Med hjälp av postkoloniala teorier om intersektionalitet har 

jag försökt att belysa hur kvinnornas moderskap och modrande formas i 

skärningspunkten av hur kön, klass, religion, etnicitet och vithet ges mening 

och samverkar i en svensk transnationell kontext (Ahmed 2006, de los Reyes 

& Molina 2005, Gunaratnam 2013, Ruddick 1995).  

 

I intervjuerna är det märkbart hur kvinnorna hanterar, förhandlar och pro-

blematiserar föreställningar om frihet och ofrihet, religiöst och sekulariserat, 

femininitet och maskulinitet, tillhörighet och exkludering, utifrån olika tolk-

ningar av ’svenskt’, ’muslimskt’ och ’icke-muslimskt’. Men hur omsorgsar-

betet beskrivs formas också i mötet med andras kategoriseringar av kvin-

norna (som kvinnor, mödrar och muslimer). På en övergripande nivå handlar 

det om hur kvinnorna hanterar sina motstridiga positioner i förhållande till 

polerna likhet och olikhet, vad som kan förstås som generella villkor för 

mödrar i Sverige och vad som framställs som kulturellt och/eller religiöst 

specifikt för just muslimska mödrar. Det handlar också om hur kvinnorna 

upplever att det svenska samhället hanterar deras olikhet. Jag ska nu i en 

avslutande diskussion återvända till några av dessa teman och sammanfatta 

hur kvinnornas omsorgsarbete kan förstås i relation till motstridiga och sam-

verkande diskurser. Tillsammans bildar dessa diskurser ett kraftfält, ett nät-

verk av maktrelationer, som formar och inspirerar kvinnornas ståndpunkter i 

frågor som rör deras egen roll som mödrar och deras syn på ’barnens bästa’.  

Muslimsk identitet för barnens bästa 

Jämte individualistiska och självförverkligande ideal, där barnen uppmanas 

att lyssna till sitt inre och till sitt hjärta för att vara ett autentiskt jag, framhål-

ler kvinnorna, oavsett arten och graden av religiositet, vikten av att barnet 
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blir en moralisk människa och en ansvarstagande individ som kan skilja 

mellan rätt och fel. Kvinnorna vill forma barnen till lyckliga, demokratiska 

och självständiga individer, som tror på sig själva, som kan ta ansvar för sin 

egen roll i mänskliga relationer och som bidrar till och är delaktiga i sam-

hället. Islam är enligt de troende kvinnornas tolkningar den bästa vägen för 

att nå dessa medmänskliga värden. De beskriver ett ansvar som handlar om 

att de som mödrar lotsar barnen till att bli goda muslimer och samtidigt goda 

medborgare. De kopplar muslimsk identitet till en demokratisk och frihetlig 

syn på människan och själva intar de en position som vägvisare. Jag har visat 

hur kvinnorna för att kunna upprätthålla relationen mellan godhet och islam 

gör en distinktion mellan religion och kultur. Den goda muslimska identite-

ten, som något övergripande och allomfattande, formas i samspel med en 

religiös islamisk diskurs, men också enligt en ’pick and choice’-strategi som 

placerar handlingar och beteenden som anses felaktiga eller dåliga utanför 

islam. Intervjuerna visar till exempel hur kvinnorna, genom att betona rätt-

visa mellan könen som ett islamiskt värde, gör motstånd mot genusstrukturer 

i den svenska vardagen som upplevs begränsande. Islam kan också beskrivas 

som ett skydd mot män som missbrukar religionen för att legitimera patriar-

kala strukturer i islams namn. Religionen, särskilt den muslimska sjalen, 

omtalas som ett skydd mot västerländska skönhetsnormer, mot vilka kvinnor 

mäts och värderas efter utseende och yttre attribut, istället för att uppmärk-

sammas för sina ’inre’ personliga kvaliteter. 

 

När kvinnorna berättar om ett ansvar för att tradera muslimsk identitet till 

sina barn framträder moderskap som en könad position och institution (Rich 

1978). I och med detta ansvar synliggörs också ett generellt diskursivt vill-

kor för moderskap, nämligen att mödrar alltjämt tillskrivs en viktigare funkt-

ion än fäder för reproduktionen av ’sin grupps’ identitet och de centrala vär-

den som knyts till denna identitet (jfr Anthias & Yuval-Davis 1989). När 

denna syn på mödrar framträder i intervjuerna innebär den också en rumslig 

organisering av kön i relation till modrande, även om förhållningssättet till 

denna avgränsning varierar mellan kvinnorna. På ett övergripande plan kon-

strueras hemmet som en i första hand ’kvinnligt’ könad arena där mödrar 

förväntas bära huvudansvaret för omsorgsarbetet. Det är en syn på omsorgs-

arbete som reproducerar en traditionell genusordning. Vad som emellertid 

blir tydligt i intervjuerna är att kvinnorna inte betraktar denna genusordning 

som något specifikt för islam. Snarare beskrivs den som ett generellt vardag-

ligt villkor för mödrar i Sverige, vilket också bekräftas av statistik. Kvin-

norna pekar därmed på en övergripande genusstruktur i Sverige. De förhåller 

sig också på olika sätt till denna struktur. Några beskriver en relativt skarp 

uppdelning mellan reproduktivt och produktivt arbete medan flertalet anser 

att muslimska mödrar kan vara en del av den produktiva sfären i samhället.  
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Även om ’kvinnligt’ och ’manligt’ kön beskrivs som komplementära med 

hänvisning till ett religiöst genuskontrakt så är könets koppling till en privat 

respektive offentlig sfär något som både reproduceras och utmanas. Flertalet 

av kvinnorna problematiserar med andra ord en skarp uppdelning av repro-

duktivt och produktivt arbete. De gör detta dels genom att med hänvisning 

till islam tala om ett gemensamt ansvar för barnen, dels genom att tala om 

kvinnors funktion eller betydelsefulla roll i en offentlig samhällssfär. Det 

handlar både om mödrars välbefinnande men också om mödrars rätt till en 

egen ekonomi. Samtidigt försvarar flertalet av kvinnorna moderns position i 

hemmet; i den här studien är det emellertid främst de två kvinnor som har 

konverterat som allra starkast artikulerar en sådan ståndpunkt. Generellt 

handlar det om att kvinnorna i intervjuerna värderar det arbete mödrar utför i 

hemmet. Så även om kvinnorna pekar på en generell genusstruktur i Sverige 

vill de också belysa det erkännande muslimska kvinnor får som mödrar och 

omsorgsgivare. Några av kvinnorna ifrågasätter också explicit en väster-

ländsk kapitalistisk ideologi där produktivt arbete värderas högre än det re-

produktiva arbetet. I dessa utsagor om mödrars status framträder moderskap 

som en upphöjd position som ger muslimska mödrar erkännande för det 

krävande omsorgsarbete de utför. Denna slags altruism är, även om den 

också beskrivs med viss ambivalens, något som generellt lyfts fram i inter-

vjuerna som något gott och beundransvärt. Det handlar om värdet av att bry 

sig om andra och om att ta socialt ansvar, inte bara för sig själv utan även för 

andra. Det vill säga sådana värden som omtalas som önskvärda att tradera 

vidare utifrån ett islamiskt tänkande. 

 

Kvinnornas beskrivningar av moderskap, där de vill upprätthålla och föra 

vidare vissa könade praktiker och värden, är formade i relation till en isla-

misk genusdiskurs. Men som jag har uppmärksammat är berättelserna mot-

sägelsefulla. Normativa gränser både upprätthålls och ritas om vilket innebär 

att en förståelse av kategorier som fasta och avgränsade både befästs och 

utmanas. Islam kan därför betraktas som en diskursiv tradition som i sam-

verkan med andra (även sekulära) diskurser överförs till barnen genom tolk-

ning och praktik i en dialogisk process (Asad 1986, jfr Karlsson Minganti 

2007:19). Sammantaget innebär kvinnornas positioneringar i frågor som rör 

mödrars roll och omsorgsarbete att den polariserade bilden mellan islam och 

västvärlden nyanseras. Det som framför allt framträder som specifikt är talet 

om mödrars höga status. Hur denna upphöjda status verkligen kommer till 

uttryck rent konkret, eller hur den kommer kvinnorna till godo, är det dock 

svårare att få grepp om. Hur märks till exempel det erkännande som kvin-

norna talar om? I avhandlingen har jag också visat att kvinnornas olika 

ståndpunkter i frågor som rör genus och modersroll måste belysas i relation 

till deras olika sociala och kulturella bakgrunder och vilka positioner i det 

svenska samhället de har tillträde till utifrån sitt sociala och kulturella kapi-

tal. Det handlar både om vilken utbildning kvinnan har, hur hennes möjlig-
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heter ser ut på arbetsmarknaden och hur detta handlingsutrymme ser ut i 

relation till att bli hemmafru. 

Mödrar som inte hindrar 

När kvinnorna beskriver sin egen roll och barnens fostran presenterar de sig 

som ’oförhindrade jag’ och som mödrar som inte står i vägen för sina barns 

frihet.88 Här vill jag förtydliga att kvinnorna inte själva använder just det 

begreppet. Däremot förhåller de sig till ordet tvång. Med begreppet ’mödrar 

som inte hindrar’ har jag velat belysa en aspekt av deras moderskap som 

skiljer sig från den praktik som föräldrar generellt förstår som att sätta grän-

ser för barn. Det kvinnorna talar om i intervjuerna handlar om något annat. 

De förhåller sig till orientalistiska och islamofobiska diskurser som definie-

rar muslimer som odemokratiska föräldrar. De förhåller sig till ett tilltal som 

handlar om tvång och till en granskande blick utifrån; vad Ruddick talar om 

som ’the gaze of others’ (Ruddick 1995). Det är en blick som ser muslimska 

mödrar som å ena sidan offer för muslimska mäns patriarkala förtryck, å 

andra sidan mammor som passivt för detta förtryck vidare. Enligt denna 

stigmatiserande diskurs framställs alltså mödrarna själva (men också fäder-

na) som det främsta hotet mot sina barns sunda och demokratiska utveckling. 

Genom att inta positionen ’mödrar som inte hindrar’ sina barn gör de mot-

stånd mot de negativa bilder av muslimer som de menar att de ständigt möter 

i det svenska samhället. De ifrågasätter uppfattningen att muslimsk religiös 

identitet och fostran är grupp- eller kulturstyrd i högre grad än andra identi-

teter liksom de tillbakavisar en bild av islam som tvingande och förtryck-

ande. Att konvertiter, infödda svenska muslimer och migranter förhåller sig 

till samma stereotypa tillskrivningar (om än i olika grad) visar hur den mus-

limska identiteten blir markerande och rasifierande på liknande sätt som 

hudfärg, mörkt hår eller annat språk kan fungera avskiljande enligt en rasist-

isk logik och hierarki (Gardell 2010, Gunaratnam 2013, Scott 2007).  

 

Positioneringen ’en mamma som inte hindrar’ är så framträdande bland de 

kvinnor jag har intervjuat att jag betraktar kategoriseringen som en central 

aspekt av hur muslimska kvinnor upplever och erfar ofrihet i det svenska 

samhället. Kvinnorna hanterar en kontext där mödrar generellt har betraktats 

som ansvariga för vilka slags samhällsmedborgare de fostrar och därmed 

även för hur morgondagens samhälle kommer att se ut. Mödrars uppgift, 

enligt en liberal diskurs, är att fostra självstyrande demokratiska subjekt som 

bär upp demokratin. Denna vision om social ordning är emellertid exklude-

rande och bygger på en ”othering” av mödrar som antas producera barn som 

                                                      
88 Begreppet ’mammor som inte hindrar’ som jag presenterade i kapitel fyra är inspirerat av 

Ann Runfors begrepp ’oförhindrade jag’ (Runfors 2003, 2006). 
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föreställs utgöra ett hot mot vad samhället definierar som en önskvärd social 

ordning (Lawler 2002:2). Utifrån en sådan begränsande horisont kan endast 

mödrar, vars livssyn representeras och överensstämmer med den hegemo-

niska normens innehåll, definieras som goda.
 
Eftersom samhälleliga normer 

är producerade inom ramen för specifika rumsliga, historiska och politiska 

sammanhang är det ingen tillfällighet att de som faller utanför normerna inte 

tillhör den vita sekulariserade medelklassen (jfr Hörnfeldt 2009, Lawler 

2000:3, Runcis 1998, 2007, Skeggs 2000).
89  

 

Jag menar också att en islamofobisk kunskapsregim kan förstås som en möj-

lig förklaring till de positioner kvinnorna intog i relation till mig som fors-

kare och den ’tredje närvaro’ jag ibland framkallade. Ibland är utsagorna inte 

svar på frågor jag ställt, utan kvinnornas ståndpunkter blir istället begripliga 

i relation till en större samhällelig kontext, formad av historiska koloniala 

diskurser som går vida utanför intervjusituationen. Men att kvinnorna posit-

ionerar sig som demokratiska mödrar eller att de gör motstånd mot begrän-

sande genusstrukturer kan, enligt min tolkning, inte reduceras till svar på 

stigmatiserande diskurser. Det vore att förminska den subjektiva och poli-

tiska innebörden i deras ståndpunkter. Kvinnorna gör inte motstånd mot 

patriarkalt förtryck eller försvarar liberala värden enbart för att framstå som 

’oförhindrade jag’. De värden de nämner, lyfter fram och diskuterar uttryck-

er också något de vill förmedla om sig själva och om muslimsk identitet. Att 

inte ’höra’ kvinnornas berättelser, genom att reducera dem till svar på dis-

kurser, vore att reproducera en maktordning som tystar deras röster. Kvin-

norna presenterar sig som demokratiska subjekt och de för fram en tolkning 

av islam som hävdar att islam skänker frihet. Kvinnorna uttalar ingen mot-

sättning mellan en religiös och en fri position. När de talar om tradering av 

muslimsk identitet så framhåller de att de bara kan göra sitt bästa som möd-

rar för att forma barnen i önskad riktning, till sist är det alltid barnet som 

själv bestämmer hur livet ska levas. Förutom att deras berättelser i detta av-

seende belyser föräldraskapets generella villkor ger de också kunskap om 

frihetens gränser i liberala sekulariserade demokratier och de erbjuder alter-

nativa tolkningar av vad frihet och ofrihet kan vara. 
 

Frihet som utmanar 

Kvinnorna visar en stor medvetenhet om att deras muslimska identiteter 

både irriterar och provocerar vilket inte bara belyser religionsfrihetens be-

gränsningar i Sverige utan också frihetens. Deras positioneringar utmanar en 

                                                      
89 Beverly Skeggs (2000) har till exempel visat hur arbetarklasskvinnor, i sin strävan efter 

respektabilitet och för att undgå en stigmatiserande sexualisering knuten till klass, konstant 

förhåller sig till det som andra anser att de saknar.  
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sekulär förståelse av frihet. Vad som då tycks provocera det sekulära majori-

tetssamhällets perspektiv på frihet mest, är förespråkandet av en restriktiv 

sexualitet och normen att sexuella handlingar bör begränsas inom äktenskap-

et. Detta var emellertid inte ett tema som fick stor plats i samtalen. Jag för-

sökte inte aktivt få dem att tala om det, och flertalet av kvinnorna såg inte 

heller till att det blev ett uppmärksammat samtalsämne – till skillnad från hur 

de intensivt lyfte fram eller fördjupade teman som diskriminering eller isla-

mofobi. Min tolkning är att vi i samtalen var medvetna om att synen på sex-

ualitet är en fråga som aktualiserar en lång rad stereotypa uppfattningar om 

muslimer. Det fanns med andra ord ett oartikulerat skäl till att vi under inter-

vjuerna inte ville prata om detta. Ibland blev det ändå märkbart att kvinnor-

nas förståelser av hur sexualitet bör hanteras och levas ut inte sammanfaller 

med de ideal om sexuell frihet som får mest utrymme i den svenska offent-

ligheten idag. Kvinnorna är väl medvetna om att majoritetssamhället kan ha 

svårt att acceptera en sådan syn på sexualitet och att en person som inte före-

språkar fri sexualitet blir svår för en icke muslimsk omgivning att hantera. 

Det är en ståndpunkt som i värsta fall aktiverar associationer till religiös 

extremism. Även om det finns andra grupper i samhället som inte heller 

uppmuntrar fri sexualitet pekas ingen annan grupp ut i samma utsträckning 

som muslimer, i just denna fråga. Att muslimsk identitet kan beskrivas som 

en väg till frihet och som ett skydd mot förtryck eller att islam kan kopplas 

till självkännedom, solidaritet och socialt ansvar är däremot aspekter som 

sällan lyfts fram i den offentliga diskussionen eller i medias bild av islam. 

Men utöver att regleringen av sexualiteten av en kvinna beskrevs som ett 

religiöst faktum, och också sade sig acceptera inför Gud, var det främst just 

sociala konsekvenser av en ’västerländsk frihet’ som kommenterades i inter-

vjuerna, nämligen att en restriktiv sexualitet skyddar unga kvinnor från oan-

svariga män och från oönskade graviditeter och aborter. 

Rasismen och den villkorade tillhörigheten 

Kvinnorna är i egenskap av mödrar indragna i ett komplicerat emotionellt 

omsorgsarbete som handlar om att försöka överbrygga gapet mellan egna 

negativa erfarenheter, av att vara muslimer, migranter och mödrar i ett Sve-

rige som markerar dem som avvikande, och modrandets mål som handlar om 

att skapa en bra framtid för barnen genom att ge dem en muslimsk identitet.90 

Kvinnornas erfarenheter av rasism och islamofobi formar alltså hur kvin-

norna ser på barnens framtida (o)möjligheter att bli delaktiga och inklude-

rade i Sverige på samma villkor som andra. Kvinnornas omsorgsarbete bely-

                                                      
90 Jag vill förtydliga här att denna position även kan gälla muslimska pappor liksom andra 

rasifierade personer som modrar. Men givet avhandlingens fokus på mödrars positioner är det 

dem jag syftar på här. 
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ser därmed en temporal dimension av modrandets praktiker (jfr Gunaratnam 

2013). Deras agerande som mödrar i nuet styrs av hur de föreställer sig fram-

tiden och den tolkningen är baserad på deras egna erfarenheter av rasism i 

det förflutna. Den temporala dimensionen griper direkt in i modrandet ef-

tersom en central aspekt av modrande handlar om att skydda barnen från 

faror som föräldrar kan förutse. En fråga som kvinnorna med andra ord be-

höver hantera, mot bakgrund av sina egna positioner och erfarenheter i det 

svenska samhället, är hur de ska skydda barnen från islamofobi och rasism 

och samtidigt skapa förutsättningar för deras tillhörighet i Sverige. Att kvin-

norna befinner sig i en särskilt komplicerad situation beror bland annat på 

det osäkerhetsmoment de ständigt lever med eftersom de inte kan förutse 

exakt när hotfulla situationer kommer att inträffa. Det vill säga kvinnornas 

modrande formas av vetskapen om ett vardagligt våld som i princip kan in-

träffa när som helst de rör sig i det offentliga rummet (jfr Young 1990). Ett 

sätt att skydda barnen mot detta hot om våld är att förbereda dem så att de är 

beredda den dag de möter rasism.  

 

En sådan förberedande (och omsorgsbaserad) praktik, vars syfte är att stärka 

barnets självkänsla och beredskap, kommer emellertid samtidigt och ound-

vikligt att befästa barnens position utanför ett kollektivt svenskt ’vi’. Barnets 

identitet konstitueras genom denna träning till en position utanför en själv-

klar (nationell) tillhörighet, detta kanske redan innan barnet själv förstår att 

det är drabbat av rasism. Barnens tillhörighet och hemkänsla blir därför alltid 

delvis villkorad samt formad av en rasistisk struktur. Genom att modern lär 

barnet att möta och hantera en rasism, riktad mot det egna jaget, reproduce-

ras en distans mellan barnet och en omarkerad tillhörighet som samtidigt 

måste vara målet för barnens inkludering i ett demokratiskt samhälle. Vad 

som blir tydligt i denna problematik är den ojämlika relationen mellan möd-

rar och det omgivande svenska samhället. Det är mödrarna (alternativt fä-

derna eller andra vårdnadshavare) som får bära det vardagliga huvudansvaret 

för att skydda barnen från rasism och islamofobi eftersom deras omsorgs-

praktiker samtidigt är inskrivna i en kontext som handlar om integration och 

anpassning på majoritetskulturens villkor.  

 

Kvinnorna befinner sig i en komplicerad roll som också påverkas av deras 

varierade positioner i det svenska samhället. Intervjuerna visar hur kvinnor-

nas upplevelser av delaktighet i ett kollektivt svenskt ’vi’ tycks ambivalenta 

och villkorade av utestängande mekanismer. I vilken grad kvinnorna upple-

ver hemkänsla och tillhörighet i det svenska samhället är kopplat till hur 

deras tillträde till samhället möjliggörs eller begränsas av deras ekonomiska, 

sociala och kulturella kapital. En, i en svensk kontext, viktig aspekt av det 

vita kulturella kapitalet är just ett språkligt kapital (jfr Mattson 2005). En sak 

som varierar är till exempel i vilken utsträckning kvinnorna gör anspråk på 

svenskhet och på att bli kategoriserad som svensk. Den kvinna som tydligast 
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och mest explicit gör anspråk på svenskhet är också den kvinna som i störst 

utsträckning beskriver erfarenheter av att bli positionerad i svenskhetens 

periferi.  Kvinnornas erfarenheter av rasifiering varierar beroende på deras 

hudfärg, språk och födelseland vilket visar hur en rasifierande hierarki sorte-

rar kvinnorna och ger dem olika förutsättningar att känna sig hemma men 

också begränsar deras möjligheter att delta i samhället på lika villkor som 

andra svenska medborgare.  

 

Det finns en risk att synen på islam som ett hot begränsar muslimska kvin-

nors handlingsutrymme i Sverige genom att förstärka kopplingen mellan 

muslimsk femininitet och en privat sfär (åtminstone den dag kvinnor blir 

mödrar). Det vill säga att det finns en risk att en islamfientlig diskurs sam-

verkar med en patriarkal moderskapsdiskurs som hänvisar muslimska kvin-

nor till hemmet. Rasism och andrefiering kan få kvinnor att uppleva hemmet 

som den säkraste och tryggaste platsen för dem och deras barn att vistas på. 

Hur muslimska kvinnor förhåller sig till ett reproduktivt omsorgsarbete i 

hemmet bör därför belysas i förhållande till deras positioner på en publik 

arena där kvinnor med sjal riskerar att markeras som annorlunda eller avvi-

kande. Den brist på religiositet i det svenska samhället som kvinnorna be-

skriver som en försvårande omständighet för att känna tillhörighet bör därför 

också förstås mot bakgrund av hur religiös muslimsk identitet är kopplad till 

strukturell diskriminering, bristande respekt för muslimska värden och stere-

otypa tillskrivningar. Att kvinnorna talar mycket om vikten av att bygga en 

stark identitet och en stark personlighet för sina barn blir fullt begripligt, 

både i relation till målet att forma barnen till muslimer och till goda medbor-

gare, men också i relation till målet att ge barnen en god självkänsla i ett 

samhälle präglat av islamofobi. 

Det generella och det specifika 

Den irritation eller ängslighet som kvinnorna menar att sjalen eller bönen 

kan framkalla i en mer offentlig sfär gäller inte alla religiösa uttryck utan 

belyser främst islams position i Europa (Gardell 2010, Scott 2007). Den 

islamofobiska diskursen upprätthålls bland annat genom en seglivad före-

ställning om en absolut gräns mellan det sekulära och det religiösa, en upp-

fattning som idag är alltmer ifrågasatt (Roy 2007). Denna absoluta gräns är 

också en gräns som kvinnorna på olika sätt överskrider, till exempel när de 

identifierar sig med normer och värden som kan beskrivas som generella 

eller allmänt utbredda i Sverige. Intervjuerna visar dock att begreppen frihet 

och ofrihet alltjämt utgör relativt fixerade positioner i det offentliga samtalet 

om muslimska respektive sekulariserade värden. Det är en konfliktpräglad 

diskussion som drivs av polariserade argumentationer där nyanser tenderar 

att försvinna och ett fåtal röster hörs. Forskning om muslimer kan i jämfö-
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relse med studier om ’omarkerade individer’, där forskning ofta koncentrerar 

sig på sakfrågor utan att etniciteten (svenskheten eller det kristna kulturar-

vet) står i förgrunden, belysa en maktstruktur mellan muslimers och icke 

muslimers handlingsutrymme i Sverige. Vad den ’vita’ individen gör tolkas 

inte på samma sätt genom ett etniskt, kulturellt eller religiöst raster. Detta är 

en kritik som även kan riktas mot den här studien. Att lyfta fram religiositet 

som en för flertalet av kvinnorna viktig identitetsposition, vilket jag gör i den 

här avhandlingen, aktualiserar därför en diskussion om representativitet ef-

tersom muslimska kvinnor representeras som religiösa med den möjliga 

effekten att muslimen i allmänhet framstår som mer religiös än andra. Att 

fokusera religiös muslimsk tro i en sekulariserad kontext riskerar att befästa 

skillnader mellan muslimer och icke muslimer genom att reproducera befint-

liga diskurser om ’vi’ och ’dem’. En forskningsetisk strategi kan då vara att 

undvika det särskiljande så att gränserna mellan’ vi’ och ’dem’ kan lösas 

upp. Men det kan också vara problematiskt att som forskare upprätta en hie-

rarki mellan olika muslimska positioner där troende muslimer sorteras bort. 

Att osynliggöra muslimer som inte ansluter till dominerande normer i det 

svenska samhället kan nämligen också skapa en rasifierad hierarki mellan 

olika muslimer. Sekulariserade muslimer blir då mer möjliga att inkludera i 

en nationell gemenskap än religiösa muslimer. Islamofobiska tendenser kan 

förstärkas och tillgängligheten för troende muslimer till allt som benämns 

’svenskt’ riskerar att begränsas ännu mer.  

 

Det finns fler dilemman som jag som vit icke-muslimsk forskare har behövt 

hantera på det här fältet. Forskning som blottlägger hur orientalistiska dis-

kurser begränsar muslimska kvinnors handlingsutrymme – genom att betona 

och lyfta fram muslimska kvinnors agens – riskerar också att framställa dem 

som friare än andra individer. Det vill säga: I ett slags strävan att visa isla-

mofobiska strukturer finns risken att forskaren osynliggör hur genusstruk-

turer formar villkor för kvinnor. För att undvika det har jag försökt att kon-

textualisera de genusnormer kvinnorna upprätthåller med hänvisning till 

islam. Konkret har det handlat om att inte bara kontextualisera kvinnornas 

utsagor i relation till islamiska diskurser utan också genom att diskutera dem 

i relation till generella genusstrukturer utanför en muslimsk kontext. Jag har 

visat att könade villkor som strukturerar kvinnornas handlingsutrymme i 

vissa avseenden kan förstås som genusstrukturer som formar moderskap och 

femininitet generellt. Analysen visar bland annat att könade gränser mellan 

muslimer och icke-muslimer inte är så skarpa om man flyttar blicken från 

religiösa doktriner och politiska jämställdhetsideal till enskilda individers 

förhållningssätt och hur de beskriver sina liv i den svenska vardagen. Jag har 

också belyst en generell heteronormativ struktur, men pekat på att den ideala 

heterosexualiteten kan gestaltas i enlighet med olika heterosexuella drama-

turgier. Som troende muslimsk kvinna och som icke-muslimsk kvinna för-

väntas man iscensätta sin femininitet på delvis olika sätt för att vara åtråvärd, 
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men i båda fallen bör kvinnan visa att hon är inriktad på en heterosexuell 

tvåsamhet. 

 

Föräldraskap handlar, utifrån ett samhälleligt perspektiv, alltid om överfö-

ring av normativa värden från vuxna till barn. Det handlar om att uppfostra 

familjemedlemmar men även om att uppfostra morgondagens samhällsmed-

borgare. Det är en fråga som rör, inte bara individen eller den enskilda famil-

jen, utan samhället i stort. Intervjuerna skildrar hur mödrar och barn som inte 

förkroppsligar eller anpassar sig till samhällets normer utmanar gränserna för 

vad som uppfattas som normalt och önskvärt. Det uppstår strider om tolk-

ningsföreträde där kategorier som svensk, muslim, fri, ofri brukas på speci-

fika vis och framstår som fixerade och avgränsade från varandra. I den här 

studien har jag visat hur enskilda kvinnor ändå försöker ’komma loss’ ur 

detta grepp för att berätta en annan berättelse om sig själva och sina barn. 

Kvinnornas berättelser riktade mitt intresse mot de diskursiva historiska 

processer som reducerar islam till endast förtryck och jag har belyst hur ett 

sådant tilltal påverkar muslimska kvinnors identiteter och handlingsutrymme 

som mödrar i dagens svenska samhälle. Och jag har undersökt om det finns 

utrymme för andra perspektiv om jag tar min utgångspunkt i hur de intervju-

ade kvinnorna talar om moderskap och muslimsk identitet. Som framkommit 

i avhandlingens olika kapitel så är dessa kvinnors önskningar för sina barns 

framtid på vissa områden religiöst specifika men på flertalet områden snar-

lika de flesta föräldrars, men under paraplyet av en muslimsk identitet.  
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Summary 

LISTEN TO YOUR HEART 
Muslim motherhoods and the conditions of mothering in Sweden 
 

Chapter 1: Introduction 
 

Muslim women’s experiences of motherhood have not been much explored 

in a Swedish context. This dissertation constitutes a scientific contribution to 

this field by examining the significance and conditions of motherhood for 

some Muslim women in Sweden, the majority of which live in Stockholm. 

The analysis is inspired by several areas of research: Research about Mus-

lims, motherhood research and transnational migration research. By bringing 

together these various fields in an ethnological, empirically based and agent-

focused analysis, the dissertation attempts to illustrate Muslim women’s 

diverse experiences, conditions and identifications as Muslims and mothers 

in a Swedish, transnational context. The study is based mainly on 16 in-

depth interviews and conversations with eight women who self-identify as 

Muslims. At the time of the interviews, the women were between 22 and 45 

years of age; a majority of them were born in Sweden. 

 

In this study, motherhood and mothering are defined as intentional care work 

situated within, and shaped by, specific social, cultural and historical con-

texts. The aspect of intentionality illustrates how mothering is shaped in 

interaction with the reality in which the individual mother perceives her 

child to be situated. Because of this, the thesis focuses on those contexts in 

which the interviewees consider their children to be living, and so need to be 

able to deal with. Three main themes recur throughout the interviews: The 

importance of gender, religion and place. In various ways these themes are 

held up as important conditions when the women speak of motherhood, 

identity and affinity. Therefore, a central part of my analysis has been to 

show how these categories are used and filled with meaning. I have exam-

ined which gendered, religious and spatial meanings are associated with 

mothering and Muslim identity, and how they create diverse conditions for 

the configuration of motherhood. Islam is seen as a discursive field in which 

various subjects act, and claim the ability to define Islam and Muslim identi-

ty. The women are seen as part of this field. This analytical approach allows 

for the fact that religion can be interpreted in diverse ways.  
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A definition of places as social spaces, formed by certain bodies and posi-

tions more than by others, has helped me understand the spatial conditions 

the women speak of. Places are not neutral, but are shaped by various power 

structures, which give more agency to some subjects than others. This con-

cern not only gendered expectations facing women and mothers, but also 

which characteristics are associated with Muslim identity and femininity. 

The women’s positionings – as women, mothers and Muslims – are accord-

ingly analyzed in relation to several interacting power structures, including 

my own position as researcher. Thus, one starting point for the study is that 

all knowledge is situated; another is that resistance to a given power struc-

ture is always shaped in the field of tension between resistance and compli-

ance. In other words, an analysis of the relationship between power and re-

sistance must consider what the subject stands to gain or lose – socially and 

culturally – by taking up a certain position. Adopting this view of identity, as 

something that is in a constant state of flux, allows for contradictory posi-

tions, ambivalence and complexity. 

 

 

Chapter 2: On the honored position of mothers 
 

In this chapter I examine how the interviewee women relate to motherhood 

as an honored position which confers a high status on Muslim mothers. I will 

show how the speaking of the respected position of mothers can be related to 

a religious gender discourse which credits mothers with the responsibility for 

the reproduction of Islam, and sees them as deserving of respect for their 

domestic work. The chapter is structured around three related issues: How 

the women describe the mother’s responsibility for handing down Islamic 

tradition, how the women describe and define Muslim values, and how 

motherhood appears as a gendered position. The chapter also deals with 

mothering as a creative work when it comes to handing down Islamic tradi-

tions.  For example, as the women speak of their own role and the identity 

they wish to shape, they reproduce a religious gendered discourse while 

simultaneously challenging patriarchal interpretations of Islam. 

 

The responsibility for transferring a Muslim identity means that women are 

expected to guide their children towards a Muslim way of life, by shaping 

the child’s personal, moral and spiritual development. When the women 

describe the advantages of a Muslim identity, religion constitutes an inter-

pretational frame for how children should be molded into good Muslims and 

citizens by developing a strong inner self. By making a distinction between 

culture and religion, the women are able to represent Islam as facilitating and 

liberating. In this way, traditions and practices from which the women wish 

to distance themselves can be placed outside of Islam. Several of the values 

which the women wish to pass on, and which are described by them as flow-
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ing naturally from Muslim faith and practice, are also recognized outside 

Muslim contexts. This shows that a demarcation line between Muslim and 

non-Muslim is not always meaningful. Rather, it is in the speaking of a 

gradual and ritualized religious learning process, which contains cognitive, 

emotional, and embodied attitudes, that the specifically Islamic outlines it-

self. To sum up, the women describe motherhood as a desirable position, 

deserving of the respect of others. By speaking respectfully of their own 

mothers, they seek to preserve the high status of mothers while acting as 

good Muslims are expected to do. Although the women reproduce and value 

altruistic motherhood, they are also ambivalent towards the expectations of 

self-sacrifice. The interviews also illustrate a universal aspect of motherhood 

which assumes that mothers in general must relate to societal expectations of 

shaping good citizens. 

 

 

Chapter 3: On how mothers make a living 
 

This chapter explores how the women speak of motherhood in relation to 

professional life, economic support and Muslim identity. The women de-

scribe contradictory gendered expectations on mothers in Sweden: they 

should be employed, but should also be available to their children. They 

describe how employment makes such availability harder to achieve. The 

interview also shows the women preoccupied with questions concerning the 

balance between motherhood, professional life, and being a good Muslim. 

They relate to a gendered contract which assigns the responsibility of provid-

ing (economically) to the man, and domestic and family responsibilities to 

the woman. The women both criticize and defend this division of responsi-

bilities by referring to Islam. 

 

The interviews illuminate a class aspect which shows that the wish to com-

bine employment outside the home with motherhood is more common 

among highly educated mothers than among mothers with a lower level of 

education. Women with a low level of education tend to be employed in 

low-income service jobs within the public sector. Given a choice, it may 

seem preferable to them to perform that kind of work in their own homes 

instead. However, the women’s statements are contradictory. An interviewee 

who reproduces a strong link between female gender and mothering may 

simultaneously be a single parent and sole bread winner. A respondent 

speaking about “career building” may also tell of bearing the main responsi-

bility for the care of the children as well as being expected to adapt to the 

husband’s work situation. Women are thus able to adapt to a convention 

whilst criticizing it, or to aspire to a position which may in reality prove 

difficult to reach. Whether a factor is seen as limiting or a facilitating de-

pends on which gender norms the women identify with, and which attitude 
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they have to Islam and to Muslim identity in relation to their ethnic and cul-

tural background. For example, women who have converted tend to take up 

a more conservative stance (on some aspects) concerning gender compared 

to women who have grown up in Muslim families. In several of the inter-

views, the West is made to represent a limiting system in contrast to Islam’s 

a facilitating one, which increases women’s freedom of choice concerning 

motherhood by acknowledging mothers care capital. Equity and fairness 

between the sexes are described as a better alternative than the Swedish dis-

course of equality, which creates stress in spite of its avowed ambition to 

increase women’s freedom. It is evident how the women’s responses can be 

generally understood as expressions of their wish to represent Islam as facili-

tating.  

 

The chapter also demonstrates that women, as a consequence of migration 

and structural discrimination, may find themselves in a more traditional fe-

male role in Sweden than they did in their Muslim native country. In general, 

most of the women do not describe a religious conflict between employment, 

motherhood, and Muslim identity, in spite of the fact that the nurturing work 

of mothers is given a particular, gendered status. Certainly, the majority of 

the women who are employed, or wish to be employed, do describe ambiva-

lent feelings of guilt and inadequacy. But this only serves to confirm what 

other research on motherhood has described as a basic condition of working 

mothers: That the increase in stress occurring in conjunction with mother-

hood, corresponds directly to the patriarchal structures of a given society. 

 

 
Chapter 4: To be normal or to be routinely ignored 
 

Chapter 4 deals with the limited possibilities of the women, as Muslims, to 

“blend in” with the collective, Swedish “we”. With the help of examples 

from the interviews I demonstrate how a cultural Swedish citizenship is 

shaped by specific, racialized images which associate Swedishness with 

whiteness. From the point of view of an Islamophobic and orientalistic dis-

course, the Muslim headscarf is perceived as a threat to democratic values, 

and as a symbol of terror and oppression. The women describe how this 

stigmatizing gaze limits their freedom and agency in Sweden, in different 

ways and to varying degrees. Paradoxically, the very visibility of the head-

scarf renders their personalities and their diverse qualifications invisible, by 

reducing Muslim femininity to a stereotype. So, I discuss how the headscarf 

marks Muslims out as different or deviant according to a racist logic associ-

ated with certain norms and conceptions about what counts as freedom or 

oppression. To varying degrees, the negative characteristics attributed to 

Muslim women reduce their chances of being recognized as democratic sub-

jects and mothers in a Swedish context. The fact that the mothers respond to 
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this kind of stigmatizing discourse, is made apparent when they identify 

themselves as “mothers who do not hamper” their children. They defend 

themselves against, and resist, being addressed as a presumed threat against 

their children’s safety and freedom. 

 

The women’s experiences of being singled out as different have an influence 

on how they imagine their children’s futures in Sweden. Several of them 

express a worry that the children might become “second-class citizens” be-

cause of their Muslim identities. This anxiety must be understood against a 

background of the women’s personal negative experiences of being stripped 

of their subjectivity and intelligence through the gazes and unsolicited opin-

ions of others. The fact that the women’s anxiety about the children is main-

ly based on their own experiences of racism also indicates a temporal dimen-

sion of mothering. The women try to protect their children by preparing 

them and by giving them the means to deal with racism in future life. The 

women must also deal with an ever-present, everyday element of insecurity, 

since they cannot predict with any certainty when the children will be affect-

ed (by racism). In other words: Belonging in Sweden is based on concep-

tions of a white Swedishness which exclude Muslim identity, and this fact 

constitutes a fundamental condition of the women’s motherhood, and of how 

they picture “the good of the child” in relation to Muslim or non-Muslim 

places.  

 

 

Chapter 5: For the good of the children  
 

Chapter 5 examines how the women approach the problem of maintaining 

the childrens’ Muslim identities in a secularized Swedish context. They re-

late to how the handing down of a Muslim identity can be made difficult in 

an environment which does not respect Muslim values. The interviews con-

tain comparative and contrasting depictions of Muslim and non-Muslim, in 

which Muslim values are in some respects  seen as superior to non-Muslim 

ones. These hierarchical descriptions may be regarded as cultural criticism, 

aimed at the Western societies whose secularized childhood environments 

are perceived as a potential threat to the identities of Muslim children. More 

specifically it is the attitude to freedom and religion in Sweden which the 

women describe as a problem. As the women speak of this problematic, the 

interviews reveal a transnational aspect of their mothering in which they 

consider what other places may be able to offer their children. From this 

transnational horizon, Muslim countries may be described as more attractive 

to live in, since the women imagine that Muslim environments provide the 

children with better conditions in which to maintain a Muslim identity and 

faith.  
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Although the women believe that the children would feel more at home in a 

Muslim country, they also describe mixed feelings on their own behalf about 

actually making the move. They point out that “Arabic culture” does not 

always coincide with the values they themselves include in Islam. They de-

scribe difficulties in decoding and adapting to Moroccan gender conventions 

and social expectations concerning availability and hospitality. They talk 

about a longing away, as well as of a longing for home – regardless of 

whether they are here or there. Their affinities, identifications and disidenti-

fications fluctuate between “the Swedish/Western” and “the Muslim”, and 

sometimes these categories overlap. These ambivalent identifications show 

how the women’s diasporic (and conditional) affinities become relevant for 

how they speak about mothering, and how they relate to questions concern-

ing “the good of the child”. For example, this may occur through positive 

narratives about what they designate as Swedish child-rearing, which is in 

many respects described as more in accordance with Islam than that of Mus-

lim cultures. But generally speaking, the women identify with values cher-

ished both within Muslim and Western contexts, based on how the women 

understand Islam. On the one hand, the chapter shows how an authentic 

Muslim identity is related to ideas about Muslim places and origins; on the 

other hand, it demonstrates how their ambivalent affinities with both Sweden 

and Morocco destabilize such an unambiguous connection between Muslim 

place and identity. Thus, by applying a distinction between religion and cul-

ture, the women are able to aim their criticism at both non-Muslim and Mus-

lim contexts. 

 

 

Chapter 6: Concluding discussion 
 

The purpose of this study has been to examine the meanings and conditions 

of motherhood for some Muslim women in Sweden, the majority of which 

live in Stockholm. I have accomplished this by exploring how the women 

use gender, religion and place as organizing categories. I have looked at 

motherhood as an honored position of Muslim mothers, and have shown 

how this position is maintained, but also in some way challenged. I have 

analyzed the women's narratives about everyday life, and the organizing of 

gender into productive or reproductive work, and I have shown how the lim-

its of gender are both reproduced and transcended. I have analyzed how the 

women speak of care work and Muslim identity from the point of view of 

their ambivalent and conditional affinities with Sweden and Morocco. On 

the one hand, identity and place are associated with references to migration, 

authenticity and origins; on the other hand, this association is destabilized 

through contradictory and overlapping identifications with here and there 

respectively. The interviews show that even imagined communities and 

identification as a Muslim can position Islamic convertite women as symbol-
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ic migrants in relation to their native country without their actually having 

moved.  

 

The dissertation has demonstrated how the women's mothering may be un-

derstood as an intentional work, the purpose of which is to shape a good, 

moral and responsible human being and citizen through the child’s develop-

ing of a strong inner self. According to the majority of the women, Islam is 

the best way to reach this goal. The effort to hand down and maintain a Mus-

lim identity in a secularized and in many respects islamophobic, Swedish 

context presents the women with a particular challenge. Their mothering is 

shaped by how they imagine their children are influenced by this context, 

and how they deal with concerns about the children losing their Muslim 

identity. They negotiate conceptions of freedom and non-freedom, religious 

and secular, femininity and masculinity, belonging and exclusion, from the 

point of view of contradictory interpretations of Swedish, Muslim and non-

Muslim in relation to a variety of contexts. The analysis has shown that the 

women's positionings are formed in the junction between interacting and 

structuring categories such as gender, class, religion, ethnicity and white-

ness. The concern is which positions are available to the women in various 

contexts depending on their social, cultural, religious and linguistic capital. 

The interviews also show the women's experiences of othering and racializa-

tion, and how these place the women in a vulnerable position as mothers in 

Sweden. They have to deal with contradictory positions and ambivalent 

identifications in relation to the polarities of likeness versus difference and 

of what may be seen as general conditions for mothers versus what is repre-

sented as culturally specific to Muslim mothers. In the interviews the women 

attempt to resolve the problem of the gap which exists between the self-

image of being a good Muslim and the stereotyped images of others. I have 

shown how the women struggle to escape this discursive hold to be able to 

tell an alternative story about themselves and their children. As the disserta-

tion has illustrated, the women's wishes for their children’s futures are prob-

ably, in most respects, the same as those of any other parent's – but under the 

umbrella of Muslim identity. 
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Källor och litteratur 

Otryckta källor 

Intervjuer och fältmaterial 

Inför arbetet med avhandlingen genomfördes sexton intervjuer med åtta 

kvinnor som var mellan 21 och 45 år. Kvinnorna intervjuades mellan en och 

fyra gånger. En kvinna intervjuades via mejl. Intervjuerna var mellan dryga 

timmen långa upp till fyra timmar som längst. Merparten av intervjumateri-

alet är dokumenterat i fältanteckningar. Sju av intervjuerna är bandade och 

transkriberade, helt eller delvis. Utöver intervjuerna har jag haft återkom-

mande samtal med en av kvinnorna. Dessa samtal finns dokumenterade i 

anteckningar. Materalet består också av fältanteckningar från sex besök på 

två kvinnocenter i Stockholms förorter samt fältanteckningar från ett åtta 

dagar långt besök hos en av informanterna i hennes andra hemland Marocko. 

Materialet finns i min ägo.  

 

Elektroniska källor: 

http://islamguiden.com/ovrigt/barnuppfostran-khutba.html. (2013-03-15). 

www.fatimazahra.se (20130715). 

 

Radioprogram: 

Ska jag lära mitt barn min tro? P1 (20130531). 

 

Övriga källor: 

Women Laws Initiatives In The Muslim World, Dec. 11-15, 1994. Lahore, 

Pakistan.  
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