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Abstrakt  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur beslöjade muslimska kvinnor upplever att de tas 

emot på arbetsmarknaden, samt huruvida slöjan påverkar deras möjligheter i sammanhanget. 

För att genomföra vår studie valde vi att använda oss av kvalitativ metod där vi intervjuade 8 

beslöjade muslimska kvinnor. Denna metod ansåg vi var mest passande då man får reda på 

verkligheten av deras upplevelser på hur det är att söka arbete som beslöjad i Sverige. Den 

metodansats som vi tycker är mest relevant för vårt forskningsämne är Fenomenologi. 

Fenomenologi baseras på att fånga upp känslor och upplevelse då en individ går igenom något 

svårt, eller upplever mänskliga upplevelser. Fenomenologi ansåg vi är mest passande då vi är 

intresserade av beslöjade muslimska kvinnors upplevelser och erfarenheter.  

De teorier vi har använt oss av under vår studie är Etablerade och outsiders, stigmateorin, 

integration & diskriminering samt slöjans politik.   

  

Abstract 
The purpose of this essay is to examine how veiled Muslim women feel that they are received 

in the labor market, and whether the veil affects their opportunities in this context. To carry 

out our study, we chose to make use of qualitative methods in which we interviewed eight 

veiled Muslim women. This method we felt was most suitable when you find out the reality of 

their experiences on how it is to find work as veiled in Sweden. The research approach that 

we think is most relevant to our research topic is Phenomenology. Phenomenology is based 

on capturing emotion and experience when an individual goes through something hard, or 

experiencing human experiences. Phenomenology we considered most suitable when we are 

interested veiled Muslim women's experiences. The theories we have used in our study are 

established and outsiders, stigma theory, integration and discrimination, and the veil policy. 

 

 



 

Förord  

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som har ställt upp i vår studie och deltagit 

under våra intervjuer.  

Vi vill även tacka vår handledare Eva Schmitz för att hon hjälpt oss under hela uppsatsens tid 

med goda råd samt att hon gett oss inspiration och ny energi till att fortsätta framåt när vi 

hade det som svårast.  

Ett varmt tack riktar vi även till våra familjer som gett oss stöd.  
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1. Inledning  

Under den senaste tiden har det pågått diskussioner och debatter runt om i Europa om att 

förbjuda burka som är en heltäckande slöja för muslimska kvinnor. Ett exempel är i Frankrike 

där man förbjöd att ha burka eftersom att presidenten Nicolas Sarkozy hävdade att” de 

muslimska kvinnor som bär burka begränsar kvinnors frihet”. Detta har medfört att fler länder 

och människor vågar vara emot burka och även börjat förbjuda slöjan. Ett annat exempel är i 

Belgien där ett förbud accepterades mot heltäckande slöja i offentliga omgivningar och 

miljöer år 2011, ett år senare införde Italien in ett liknande förbud. Även i Spanien och Polen 

kan muslimska kvinnor som vill arbeta i offentlig sektor inte bära slöja då de anser att det 

hindrar och förtycker en kvinna. I Schweiz har ett par kantoner infört regionala slöjförbud, 

och ett nationellt förbud argumenteras i parlamentet i Bern  

(http://www.svd.se/nyheter/utrikes/frankrike-kan-behalla-burkaforbud_3709352.svd, 

27/42015 kl: 15.25).  

  

Dessa förbud har medfört svårigheter för beslöjade muslimska kvinnor i samhället, bland 

annat på arbetsmarknaden. Flera gånger har det dykt upp nyhetsartiklar om kvinnor som 

förolämpats och diskriminerats i arbetslivet. Ett exempel är färdigutbildade Luul Mohammed 

som nekades jobb som undersköterska på grund av att arbetsgivaren ansåg att slöjan var 

ohygienisk. Detta spred sig snabbt på nyheterna och hon fick bland annat skadestånd eftersom 

hon blivit diskriminerad  

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1231754, 26/4-2015 kl:  

08.50).   

1.1 Problemformulering  

Alla människor som lever i ett demokratiskt land ska ha lika rättigheter och möjligheter 

oavsett etnicitet, ras och religion och denna lag har vi även i Sverige.  

Efter att ha hört och läst mycket om diskrimineringsfall av beslöjade muslimska kvinnor på 

grund av slöjan på arbetsmarknaden blev vi intresserade av att studera ett antal beslöjade 

muslimska kvinnors egna uppfattningar kring detta fenomen genom att utföra en kvalitativ 

studie för att se det ur deras perspektiv. I denna uppsats undersöker och analyserar vi utifrån 

ett sociologiskt perspektiv beslöjade muslimska kvinnors upplevelser och erfarenheter på 

arbetsmarknaden, samt analyserar vi kring den bakomliggande orsaken till varför slöjan kan 

vara ett hinder för dem.  
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1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 8 beslöjade muslimska kvinnor i olika åldrar 

upplever att de tas emot på arbetsmarknaden. Vi undersöker även deras erfarenheter kring 

huruvida deras slöja är ett hinder eller en tillgång för dem i sammanhanget. Vi kommer att 

använda oss av en huvudfråga samt en följdfråga för att få svar på vår problemformulering. 

Utifrån deras uppfattningar och erfarenheter kommer vi att analysera materialet för att kunna 

förstå det ur ett sociologiskt perspektiv. Detta ämne anser vi är sociologisk relevant eftersom 

att det innefattar bemötandet av en bestämd grupp på arbetsmarknaden där deras upplevelser 

och erfarenheter står i fokus.  

 

• Påverkar slöjan den beslöjade muslimska kvinnans tillgång till den svenska 

arbetsmarknaden?  

För att besvara vår huvudfrågeställning kommer vi att även att utgå från en underfråga:  

• Vilka erfarenheter har beslöjade muslimska kvinnor av att söka arbete?  

 

2. Bakgrund  
I detta kapitel presenterar vi mer djupgående vad begrepp som vi använder oss av innebär.   

Vi förklarar bland annat vad slöjan innefattar samt vilka olika typer av slöjor som finns. 

Vidare ger vi en förklaring kring vad religionen islam står för i relation till kvinnor, det vill 

säga vilka rättigheter kvinnor har och så vidare.   

  

2.1 Slöjan   
Slöjan för kvinnor innebär att en kvinna ska täcka hela kroppen med hänsynsfulla och 

blygsamma klädesplagg som inte visar hud eller kroppsformen framför främmande 

människor, framförallt män. Slöjan omfattar enligt islam blygsamhet, bra tal och rätt 

uppförande. Detta beteende förväntas enligt religionen även från mäns sida. Hijab är bland 

den vanligaste slöjan för muslimska kvinnor. Det finns även flera typer av slöjor, en utav dem 

är Burka som är en heltäckande slöja. Burka har ett litet nät som täcker för ögonen vilket gör 

att den skiljer sig från andra slöjor. Burka används som mest i Afghanistan, dock används 

denna typ av slöja inte lika mycket av andra muslimska kvinnor i världen. Det finns även en 

annan slöja som heter Niqab, denna slöja täcker allt förutom ögonen och används mest i 

Saudiarabien.  
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Slöjan är enligt islam är inget hinder för muslimska kvinnor att finna ett arbete eller att kunna 

uttrycka sina åsikter. Kvinnor ska har lika rätt som alla andra individer att utbilda sig och de 

ska ha rätt till att välja sin egen make enligt islam. Slöjan beskrivs som ett verk av ärlighet 

och värdighet. En muslimsk kvinna skall enligt religionen bedömas enligt hennes inre skönhet 

och hur hon är som person och inte utifrån hennes utseende. Slöjan ger möjlighet för en 

kvinna att vara aktiv och vistas ute i samhället men samtidigt behålla sin blygsamhet. 

Beslöjade muslimska kvinnor behöver inte använda slöja i sitt egna hem när de är med sin 

familj, utan slöjan är till för att bäras offentligt när de vistas ute i samhället. Slöjan föreställer 

enligt islam varken förtryck eller tystnadhet mot muslimska kvinnor utan tvärtom, den 

skyddar muslimska kvinnor mot nedvärderande kommentarer.  

De flesta som konverterar till Islam är kvinnor och inte män  

(https://sites.google.com/site/muslimsktro/sloejan 17/4-2015 kl 16:32)  

  

2.2 Islam & Kvinnor   
Alla troende muslimer tror på att Koranen bokstavligen är guds ord. Gud pratade med  

Mohammed och Mohammed skrev ordagrant de ord gud sa till honom. Enligt muslimerna är 

Mohammed den sista profeten av en lång rad profeter som har skickats för att uppkalla 

människor till disciplin, lydande och dyrkan av endast gud. Islam grundandes på 600-talet 

efter Kristus. Det finns idag cirka 1,6 miljarder muslimer i hela världen och islam är den näst 

största religionen (http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam, 11/4-2015 kl 21:01).  

   

De mest felaktiga uppfattningar som människor har om islam är den negativa porträtten av 

kvinnor. De som inte har någon kunskap om islam har en fördom om att Islam nedvärderar 

och förtrycker kvinnor.   

Till mångas förvåning är det fler kvinnor än män som konverterar till islam. Några av 

anledningarna till varför kvinnor konverterar mer än män till islam är på grund av att koranen 

och islam bistår om en hög grad av kvinnliga rättigheter, så som till exempel rätten till att 

välja sin egen make, behålla sitt eget namn efter giftermål, äga sin egendom och så vidare. 

Dessa rättigheter garanterade Islam till kvinnorna för över 1400 år sedan, tillåtelser och 

rättigheter som kvinnor i väst nyligen fått. Dock finns det muslimska kvinnor som är 

förtryckta och som inte får sina rättigheter i vissa Saudiländer. Men detta beror på andra 

faktorer så som bland annat vilken kultur som finns i det landet. Problemet kan även vara att 

uppfostran, kultur eller traditionen har påverkat individerna, inte religionen. Medan Islam ger 

kvinnor rättigheter, står religionen också för att kvinnor och män inte är helt lika. Detta har 
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gjort att Islam har tilldelat kvinnor och män olika ställningar och roller för att konstatera det 

obestridliga faktum. Kvinnornas ansvar är då att ta hand om familjen och även hushållet, 

medan mannen har ansvaret att försörja familjen med ekonomiska stöd. Men med detta menas 

inte det att kvinnan är tvungen att bara ha ansvar om familjen eller hushållet utan att hon även 

har frihet till att utbilda sig och jobba med det jobb hon vill 

(http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf,6/4-2015 18:14).  

 

2.3 Integration  

Integration handlar om att känna sig som en del av samhället och vara delaktig. Man ska 

respektera och förstå människor samt ha kunskap om varandras synsätt och kulturer i 

samhället, detta är bland annat vad integration förutsätter. Integration är ett värdeladdat 

begrepp som är väldigt aktuellt idag, det kan uppkomma i flera olika sammanhang beroende 

på vad man vill framföra. Det blir starkare samförstånd och jämlikheten mellan individer blir 

bättre. För att integrera sig i ett samhälle innebär det inte att man ska ge upp sin kulturella 

särart, sitt sätt att vara eller sitt ursprung (http://www.regeringen.se/sb/d/19532, 3/4-2015 kl 

07:16).  

   

För att integrationen ska bli bättre i ett samhälle så är det viktigt för en människa att försöka 

bli en del av samhället. Exempelvis arbete, det ger en möjlighet till gemenskap och 

tillhörighet. Samtidigt så får man makt att forma sitt egna liv, få en bättre framtid samt att 

kunna försörja sig själv. Alla individer har olika förutsättningar, men framförallt så är vi alla 

människor och alla ska ha lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter oberoende av vilken 

religion man praktiserar eller vilket land man kommer ifrån 

(http://www.regeringen.se/sb/d/19532, 3/4-2015 kl 07:16).   

 

2.4 Diskriminering  

Diskriminering innebär att en individ blir sämre behandlad än en annan individ. Det finns 

förbud mot diskriminering på sju olika grunder i diskrimineringslagen: kön, 

könsöverskridande identitet/uttryck, religion, etnisk tillhörighet eller annan sexuell läggning, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Det är DO som har uppsikt över 

diskrimineringslagen. Skydd mot diskriminering ges av lagen för den enskilda individen men 

lagen ställer även krav på att utbildningsanordnare och arbetsgivare ska förebygga 

diskriminering. Alla arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen ha ett förebyggande 
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arbete mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, kön och etnisk 

tillhörighet. Detta ska ske i samarbete med fackliga representanter och de anställda  

(http://www.do.se/sv/Fakta/Fragor-och-svar/Allmanna-fragor-om-diskriminering/, 15/4-2015 

kl 11:42).  

 

2.5 Fördomar om slöjan leder till diskriminering 

Agneta Broberg, DO, skriver om att beslöjade kvinnor ska ha rätten att inte särbehandlas med 

utgångspunkt i de skyddande diskrimineringsgrunderna där religion, kön och etnisk 

tillhörighet ingår. Därmed ska inte en beslöjad kvinna diskriminerad för att hon bär slöja. Men 

ändå sker det enligt Broberg. DO får ofta in anmälningar av beslöjade muslimska kvinnor 

som särbehandlas på grund av sin religion i relation till klädseln de bär.   

Diskrimineringen förkommer i restauranger, butiker, inom sjukvård och socialtjänst samt 

rekryteringssammanhang. Det innefattar bemötandet som dessa kvinnor får vad gäller bland 

annat uttalad rasism och misstänkliggöranden. Broberg belyser att det fortfarandet 

förekommer diskriminerande klädkoder på arbetsplatser och att de ofta får höra berättelser 

från kvinnor som särbehandlats på grund av att de bär slöja.  

Ett resultat från SEB:s företagspanel år 2010 visade att 40 procent av de svarande tyckte att 

det var otänkbart att anställda bär religiösa klädesplagg så som bland annat slöja.   

En av grundvalarna i vår demokrati och som är central i exempelvis Europakonventionen för 

de mänskliga rättigheterna, är skyddet för människors grundläggande rättigheter som även 

innefattar religionsfriheten. En viktig demokratisk princip i Sverige är att en individ har rätt 

till att välja att uttrycka eller inte sin religiösa övertygelse.   

Broberg belyser att diskriminering av enskilda skapas genom fördomar och negativa attityder. 

Därför har DO startat ett arbete som kommer att pågå under sommaren 2015 med att 

synliggöra kopplingen mellan islamfobi och diskriminering. Arbetet går ut på att genomföra 

en medieanalys över hur muslimer skildras i svensk media, analysera de anmälningar som DO 

får in med mera.    

Agneta Broberg anser att alla kvinnor och män ska leva i samhället med lika villkor och 

rättigheter enligt svenska grundlag samt diskrimineringslagen som internationell rätt (Agneta 

Broberg, diskrimineringsombudsman. Publiceringsdatum: 2013-08-26) 
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3. Tidigare studier 
 

3.1 Sammanfattning  
I denna del redovisar vi ett antal vetenskapliga artiklar som vi bland annat kan resonera kring i 

vår analys och slutdiskussion. Dessa kan vi på olika sätt knyta an till vår studie i relation till 

våra frågeställningar om bland annat deras upplevelser och erfarenheter av bemötande på 

arbetsmarknaden.   

 

Dessa vetenskapliga artiklar innefattar ett antal teman som vi kan relatera till. Vi har bland 

annat valt en artikel som handlar om ungefär samma ämne som vårt, om en beslöjad 

muslimsk kvinnas erfarenheter kring diskriminering på arbetsmarknaden, vilket vi kan dra en 

jämförelse med utifrån vårt resultat. Artikeln förstärker diskrimineringens existens av slöjan i 

relation till arbetsmarknaden vilket vi kan relatera till vårt resultat och analysen.   

 

Vidare har vi valt ett antal andra artiklar som handlar om diskriminering baserat på bland 

annat etnicitet och invandrare på arbetsmarknaden, detta kan vi använda för att förstärka 

resultatet av bland annat begreppet diskriminering av olika folkgrupper.  

 

De likheter som finns mellan dessa artiklar är att de alla innefattar diskriminering av bland 

annat etnicitet och religion. De olikheter som existerar mellan dem är att en del artiklar 

innehåller mer information om just beslöjade kvinnor, medan i de andra artiklarna skrivs det 

mer om diskriminering av större folkgrupper så som invandrare.  

  

3.2 The Veil in Their Minds and On Our Heads: The Persistence of Colonial Images of  

Muslim Women   

Denna artikel skriven av Homa Hoodfar (1993) beskriver hennes egna upplevelser av att bära 

slöja, hur hon har blivit bemött av andra människor samt hur andra individer har sett ner på 

slöjan.   

Hoodfar (1993) belyser att inom de senaste åren under hennes tid har det mest aktuella ämnet 

inom media handlat om slöjan. Media och andra människor ansåg att slöjan var förtryckande 

gentemot kvinnor. Detta gör hon genom att beskriva ett antal möten som hon haft de senaste 

åren.   
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Homa Hoodfar (1993) påpekar även att när hon träffande andra människor, som fick reda på 

att hon är muslim, blev slöjan ett väldigt framstående samtalsämne vilket hon inte tyckte om. 

Detta samtalsämne förekommer enligt Hoodfar (1993) överallt, i mataffärer, tåg, på 

universitetsområde eller på fester. En del personer är ärliga och erkänner att de är okunniga 

om islam eller islamisk kultur. Medan andra människor har sina egna påståenden och åsikter 

om islam. Hoodfar (1993) menar att trots deras okunnighet om slöjan och islam har nästan 

alla människor hon mött varit med stor tillförsikt, övertygade och trott att kvinnorna har det 

svårt inom muslimska kulturer, enligt Hoodfar var deras påstående om muslimska kvinnor fel. 

Ibland berättade kvinnor i väst om att de är tacksamma för att de inte är födda i en muslimsk 

kultur. Det gick så långt som att säga att de var glada att Hoodfar (1993) lever i deras 

samhälle snarare än i ett muslimskt land. I flera år har Hoodfar (1993) gått igenom mycket 

smärta och frustration, hon har försökt förmedla att många antaganden om muslimska kvinnor 

var falska. Hon försökte bevisa att muslimska kvinnor har lika rättigheter som den västra 

delen, detta genom att påvisa att Hoodfar (1993) själv är utbildad och har ett arbete som den 

västra delen.   

Homa Hoodfar (1993) belyser i hennes artikel om att det alltid varit svårt för henne och andra 

muslimska kvinnor som är beslöjade att finna ett jobb. Som exempelvis hennes systrar, 

grannar och modern som inte hade något jobb då slöjan var ett hinder. Hon berättar även om 

hennes upplevelser om att söka jobb. Hennes familj var djupt religiös men samtidigt var de 

mycket öppensinnade. Hoodfars mor var bestämd om att hennes döttrar skulle avsluta skolan 

och söka arbeten innan de gifter sig. Modern hävdade att det inte fanns någon motsättning 

mellan att vara en god muslimsk kvinna, och vara utbildad samt anställd med en oberoende 

inkomst. Men enligt hennes far så var chansen liten att ens få en ansökan då hon var beslöjad. 

Med hjälp av grannar lyckades hennes mor att ordna en intervju åt henne. Deras dilemma var 

att hon inte kunde delta i arbetsintervjun med en sjal på huvudet eftersom det kunde vara ett 

hinder för henne att bli anställd. Homa Hoodfar (1993) visste att hon inte skulle få arbetet 

med en sjal och kom till sist överens om att hon skulle bära en peruk istället och en mycket 

blygsam klänning. Efter en hel del krångel, fick hon slutligen en position och övertygade sin 

far om att inte invända mot henne. Resultatet blev att hon lämnade huset med en sjal men tog 

av sig den på arbetet för att behålla jobbet. Hoodfars (1993) poäng med artikeln är att visa 

andra människor att vi är lika oavsett vad vi tror på eller vad vi har på oss. Detta ska inte 

hindra oss från att få ett jobb eller för att kunna vara sig själv.  
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3.3 Attityder till slöjan efter den 11 september  

Syftet med denna artikel skriven av Allison Donell (2001) är att se hur synen på slöjan har 

förändrats efter den 11 september 2001, detta gör hon genom att använda dessa 

frågeställningar; Vems värld var det som förändrades? På vilka sätt och med vilka resultat? 

Donell (2001) påstår att hela befolkningen fick gå igenom en svår period efter den stora 

attacken mot USA. Världen förändrades mycket, men mest förändrades attityden mot 

muslimer. Efter den 11 september utnyttjade mediabevakning slöjan som visuell kod för en 

klädstil som i väst redan förmedlats som en förtrycktande symbol. Den västländska kulturen 

blev självsäker och hade starka negativa framställningar om slöjan och islam efter den 11 

september. Denna period för muslimska kvinnor som var beslöjade var väldigt svår då de fick 

gå igenom olika situationer. Hoten blev stora gentemot dem då de ansågs tillhöra eller vara 

”terrorister”. Hatet blev så stort mot dem att en del muslimska kvinnor var tvungna att ta av 

sig slöjan på offentliga platser.  Västländsk media har under många år framställt muslimska 

kvinnor i täckande klädsel som den dominerande bilden av islam. Dem mest sårbara efter 

händelsen 11 september blev muslimska kvinnor, då deras rätt till slöjan inte var tillåtet längre 

då det ansågs som en fel och negativ klädstil. Många av muslimska kvinnorna blev förtrycka 

och rädda för att bära slöja, männen började raka sig för att anpassa sig till samhället samt för 

att finna ett arbete och inte bli förtryckta eller ses som terrorister. Det fanns även journalister 

som jublade glatt över att de hade blivit en del av dem och lämnat den ”dåliga” religionen. 

Deras frihet blev istället fängelse, då de var tvungna att ändra hela sin identitet fastän de inte 

ville (Donell, 2001).   

 

3.4 Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment  

Carlsson och Rooth (2007) syfte med denna artikel har två avsikter, den första är att analysera 

i vilken grad diskriminering utgör ett hinder för inträdet till arbetsmarknaden för människor 

med utländsk bakgrund. Den andra är att studera vad som utmärker arbetsgivare som 

behandlar ansökningar med svenskklingande namn och arabiskt klingande namn, är de olika? 

Denna studie utfördes genom ett fältexperiment. I artikeln framhäver Carlsson och Rooth 

(2007) att det finns en anledning till att tro att diskriminering förekommer bland arbetsgivare 

på den svenska arbetsmarknaden. Carlsson och Rooth (2007) har även tagit hjälp och kollat på 

en annans studie där Ander Lange (2000) har intervjuat personer med olika etnisk bakgrund 

(invandrare) och ställt frågor kring om de anser sig ha blivit diskriminerade när de ansökt ett 

arbete eller om de har blivit diskriminerade på arbetsplatsen. Genom deras fältexperiment 
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visar resultatet att diskrimineringen mot speciellt människor från Mellanöstern och Afrika 

verkar vara mer diskriminerande samt att varje fjärde individ från dessa grupper anser sig ha 

blivit orättvist behandlade på arbetsmarknaden. För denna grupp är arbetslösheten stor jämfört 

med arbetslösheten för infödda gruppen. Även om de har en utökad utbildning så tycks inte 

arbetslösheten bland dessa grupper minska gentemot den infödda gruppen.   

Författarna analyserar kring om etnisk diskriminering är en av orsakerna till resultatet. En av 

förklaringarna till skillnaderna på arbetsmarknaden mellan invandrare och infödda är etnisk 

diskriminering. Orsaken till skillnaden kan exempelvis vara bristande kunskaper i svenska 

språket. Med hjälp av data så kan man se att om en person med utländskt klinkande namn 

kallas till intervju i mindre omfattning än de med svenskklingande namn, kan detta bero på att 

arbetsgivaren använt namnet på ansökan för att sortera ut vem som kallas till intervju. 

Eftersom man inte kan se en individs utseende så skiljer man ansökningarna på namn, vilket 

inte är möjligt med registerdata. Deras artikel framhäver att diskriminering förekommer och 

med detta anser Carlsson och Rooth (2007) är fel, alla borde ha samma rättigheter oavsett 

namn eller utseende.   

 

3.5 Critical Race Feminism Lifts the Veil? : Muslim Women, France, and the Headscarf 

Ban  

Smith och Wings (2006) syfte med denna artikel är att framvisa att beslöjade muslimska 

kvinnor ska ha samma rättigheter som alla andra, de ska kunna bära sina slöjor i skolor och i 

andra verksamheter. Att förbjuda symboler och religioner gör inte ett samhälle bättre. Smith 

och Wing (2006) diskuterar kring Frankrike år 2004 då det antogs en lag som förbjöd att bära 

religiösa symboler i offentliga skolor. Man förbjöd även bärande av kristna kors, bärande av 

huvudduk (slöja) med mera. Förbudet skulle visa för kvinnor med slöja att de skulle bli 

mindre diskriminerade i skolor, på arbetsplatser och i samhället om de tog bort slöjan. En del 

muslimer och icke-muslimer har sett det franska förbudet som en del av en diskriminerande 

trend, orättvisa och att friheten de hade försvann för dem.       

Smith och Wing (2006) framhäver genom 8 intervjuer att en del muslimska kvinnor känner 

sig frustrerade på grund av det sätt som den allmänna opinionen likställer dem med islam. De 

vägrar att diskutera deras religiösa tro, eller brist på sådan, eftersom att ingen respekterar dem 

på det sätt man ska och de anser att det är en privat sak om att bära slöja. Dessutom finns det 

beslöjade muslimska kvinnor som är helt enkelt trötta på att motivera skälen till allmänheten 

till varför de har på sig slöja och till varför de inte vill ta av den. Denna artikel påvisar att 
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kvinnor med slöja har andra tankar kring sin slöja, slöjan för dessa kvinnor är en frihet inte 

förtryck. Resultatet av denna artikel är att dessa kvinnor ska har rätten till att bära sin slöja 

och att media överreagerar och skriver negativa saker om slöjan.   

3.6 Diskriminering i anställningsprocessen: Resultat från en Internetbaserad sökkanal  

Eriksson & Lagerström (2007) syfte med deras artikel är att använda data från en svensk 

internbaserad söktjänst ”MITT CV” för att kunna undersöka hur de olika egenskaperna hos de 

arbetssökande, såsom etnicitet, kön, ålder och sysselsättningsstatus, påverkar antalet kontakter 

de får med företag. Därefter undersöker Eriksson & Lagerström (2007)  om de sökande som 

får kontakter med företag genom denna söktjänst har en högre sannolikhet att faktiskt 

anställas. 

Där visas att arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande att via nätet registrera sina önskemål 

och meritförteckningar om de arbeten de vill finna. Det resultat de får fram visar att sökande 

som inte har nordiskt namn, äldre eller arbetslösa får färre kontakter, vilket pekar på att 

svenska arbetsgivare använder ålder, etnicitet och sysselsättningsstatus för att uppdela 

arbetssökande. De finner även att de sökande som får kontakter genom Mitt CV har en högre 

chans att faktiskt få ett jobb.   

Resultatet av denna artikel visar att diskriminering förekommer på den svenska 

arbetsmarknaden fastän man inte ser den så tydligt. Genom denna studie som Eriksson & 

Lageström (2007) har gjort ser man att det framkommer diskriminering. Systemet är inlagt 

genom namn och deras sysselsättning vilket framhäver att de har mindre chans till en intervju 

jämfört med en individ med svenskt namn. Alla databaserade CV ska egentligen behandlas 

lika oavsett vart man kommer ifrån eller vad man har för namn, dock visar ”mitt CV” på 

arbetsförmedlingen att de har en konkret lista där de själva har sorterat hur de vill ha det, vilka 

som ska vara längst upp och vilka som är ”mindre värda” som hamnar längst ner.  

 

4. Teorier  

4.1  Sammanfattning  

I detta kapitel behandlas de teorier och begrepp som är relevanta för vår uppsats. Vi har valt 

att utgå ifrån fyra teorier; etablerade och outsiders, stigmateorin, teorin om integration & 

diskriminering samt slöjans politik. Dessa teorier kommer vi att använda som analysverktyg 

senare i analysen. De utvalda teorierna kommer att hjälpa oss att besvara våra frågeställningar 

genom att ge oss en förståelse för hur beslöjade muslimska kvinnor genomgår sina svårigheter 
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för att integrerar sig i arbetsmarknaden samt hur de har blivit bemötta av andra ute på 

arbetsmarknaden. Dessa teorier anser vi är relevanta att använda till att skapa en förståelse för 

resultaten eftersom att teorierna bland annat innefattar identitet, stigmatisering, diskriminering 

och utanförskap, vilket är de centrala faktorer som de beslöjade kvinnorna upplever och talade 

om under intervjuerna.   

Dessa teorier som vi har valt att använda oss av har en koppling med varandra då Etablerade 

och outsiders handlar om att de som är ”bättre” är etablerade och de som är ”sämre” är 

outsiders. Stigmatiseringen är en av anledningarna till att utanförskap uppstår. Denna teori är 

användbar för oss då vi kan se på problemet på samma sätt som Elias, det vill säga utgå från 

att de beslöjade kvinnorna i detta fall är ”outsiders” då de upplever sig diskriminerade och 

utanför. På detta sätt kan vi analysera kring varför dessa kvinnor stigmatiseras av de 

”etablerade” som innefattar bland annat arbetskamrater och andra personer som finns i deras 

arbeten. I etablerade och outsiders presenteras stigma som en faktor till diskriminering av 

outsiders som därefter beskrivs mer djupgående av Goffman (2011) som stigmateori. Stigma 

är ett centralt begrepp i vår studie eftersom att de beslöjade muslimska kvinnorna upplever sig 

stigmatiserade i samhället. Man pratar exempelvis illa om de som har slöja vilket leder till att 

de då är utanför och all kritik man hör om dessa beslöjade muslimska kvinnor gör det svårare 

för dem att kunna integrera sig i samhället. Eftersom att dessa teorier kompletterar varandra 

valde vi att begränsa oss till just dessa teorier. Vi anser även att slöjans politik har en 

koppling till dessa teoerier då det disskuteras mycket om att slöjan i västvärlden bland annat 

blivit som en måltavla som symboliserar diskriminering gentemot kvinnor vilket hör ihop 

med stigma samt etablerade och outsiders. Även teorin om integration och diskriminering kan 

vi koppla samman med bland annat slöjans politik eftersom att de båda teorierna belyser 

diskriminering och innebörden av det. Slöjans politik fokuserar mer på diskriminering i 

förhållande till slöjan medan teorin om diskriminering beskriver mer generellt kring 

innebörden av integration och diskriminering. Utseendet avgör mycket för hur man ska 

anpassa sig i samhället och kunna delta i det. Vi tycker därför att det är viktigt att ta upp dessa 

teorier eftersom att beslöjade kvinnor kan ses som outsiders i samhället och bli 

diskriminerade. Även teorin om diskriminering är viktig eftersom att detta begrepp är väldigt 

passande kring slöjans plats i samhället då beslöjade kvinnor kan ha det svårt att kunna 

integrera sig med andra individer i samhället, speciellt med människor som inte bär slöja och 

som inte har någon kunskap om deras religion. 
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4.2 Etablerade och outsiders  

I boken Etablerade och outsiders beskriver Norbert Elias utanförskap, grupperingar med mera 

som uppstår i samhället. Han väljer bland annat att dela upp grupperna och kalla dem för 

etablerade och outsiders.  

Eftersom att beslöjade muslimska kvinnor i det svenska samhället kan hamna utanför 

samhällets normer och i utanförskap, har vi valt att använda oss av Elias teori där begreppen 

kan ge oss en förståelse för mekanismer bakom ett utanförskap.  

Elias beskrev bland annat den moraliska differentieringen, han belyser att det finns en 

moralisk hierarki i varje grupp. Vissa grupper uppträder menar Elias beter sig på ett mer 

korrekt och moralisk sätt än andra. En del uppträder enligt sin kultur, normer, regler, ordning 

med mera till skillnad från andra. Elias menar på att differentieringen bygger på outsider 

gruppen och de etablerade, de svagaste i området är outsidergruppen medan de etablerade är 

starka och högst inom sitt område.  

Elias ville förstå varför ungdomskriminaliteten hade en högre frekvens i det ena området 

jämfört med det andra, därför gjorde han i sin bok etablerade och outsiders en underökning i 

ett bostadsområde. Det han upptäckte under sin undersökning var att det fanns skillnad mellan 

brottsfrekvensen som existerade mellan de två områdena men han såg ingen skillnad på 

bilden av området.  Men det som han såg skillnad på var den sociala sammanhållningen bland 

invånarna i de olika områdena.    

  

Elias delade upp invånarna i två olika grupper som han kallade för etablerade och outsiders. 

Bland de etablerade var sammanhållningen mellan invånarna väldigt bra eftersom att de under 

en längre tid levt där och därmed lärt känna varandra bra. De hade sitt egna levnadssätt, sina 

normer och värderingar samt att de ansåg att nykomlingar i området utgjorde ett hot mot dem. 

Enligt de etablerade var det förbjudet att umgås med nykomlingarna (outsiders) förutom på 

arbetet. Detta ledde enligt Elias till att maktskillnaderna mellan grupperna kunde upprätthållas 

samt att de etablerades identitet blev starkare (Elias, 1999). För att de etablerade ska få 

bekräftelse av den bild som de har av outsiders så räcker den med en liten negativ händelse 

enligt Elias, de etablerade förstärks då ännu mer genom denna bekräftelse. Men de etablerade 

väljer istället att ignorera och se bort när dessa outsiders gör något positivt. Det är nödvändigt 

för en underkastelse för gruppens normer menar Elias för att kunna vara etablerad och delta i 

gruppen. Att umgås med någon i outsidergruppen leder till ett hot för positionen i den egna 

gruppen, det är därför förbjudet för dem etablerade. Elias belyser att när det gäller outsiders 
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kommer vissa teman och moraliska bedömningar upp. De som är outsiders ses av de 

etablerade som laglösa, odisciplinerade och som inte har några livsplaner. De etablerade 

stigmatiserar (brännmärker) enligt Elias de som är outsiders med negativa skvaller. De med 

maktposition kan märka en annan individ för något den gjort eller var den bor med mera. De 

etablerade framställer sig själva som bättre genom att skvallra om outsiders i sitt område då 

outsiders framställs som sämre. Det finns en stor risk att den etablerade får dåligt rykte om 

denne umgås med en outsider eftersom att det dåliga ”smittar av sig”. Elias nämner även den 

kollektiva skammen, vilket innebär att man visar skam för något som man förknippas med. 

Exempel på detta är att den skam/”dålighet” som minoriteten av problemfamiljer hade 

smittade av sig på resten av gruppen. Detta gör att hela gruppen får dåligt rykte, det vill säga 

stigmatiseras.  

  

4.3 Stigmateorin  

När en ny främmande individ dyker upp i samhället kategoriseras hen av andra och man 

fastställer vissa egenskaper (social identitet) hos individen. Man väljer att utgå från egna 

förväntningar och formar dessa till normativa framförda krav som man ofrivilligt begär. Den 

sociala identiteten är den karaktär som man tillskriver individen. Främlingen kanske innehar 

någon mindre önskvärd egenskap som är olik andra i samhället, vilket medför att personen 

klassas som en utstött människa, stigmatisering. Stigma innebär ofta någon oförmåga eller 

handikapp som personen anses inneha. Dessa egenskaper upplevs som oförenliga med vårt 

mönster för hur en individ bör vara. Benämningen stigma är en egenskap som uppfattas 

inneha ett dåligt avseende (Goffman, 2011).  

  

Stigman kan också uppfattas som nation, ras eller någon speciell religion. En viss egenskap 

skulle kunna medföra svårigheter för en individ att komma in i ett samhälle. Individen har då 

ett stigma, det vill säga avviker på ett icke önskvärt sätt från förväntningarna i samhället. De 

normala kallas de andra som inte på ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningarna 

som finns. För att förhindra den stigmatiserades livsmöjligheter kan det leda till att man vidtar 

diskriminerande åtgärder. För att förklara individens underlägsenhet och övertyga oss själva 

och andra att denne avviker från allmänheten bygger man upp en stigmateori. Personer som 

stigmatiserar kan inte visa hänsyn och respekt (Goffman, 2011).    
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Då en individ tvingas att vara isolerad från det övriga samhället leder detta till depression, 

misstänksamhet, förvirring och ängslighet hos den stigmatiserade. Man måste ta hänsyn till 

stigmats orsaker och biverkningar när normala och stigmatiserade möter varandra. Den 

stigmatiserade kan uppleva sig osäker på hur de normala kommer att ta emot och identifiera 

honom. Den stigmatiserade individen känner sig ifrågasatt och samtidigt uppfattar en känsla 

av att inte veta vad den andra tycker och tänker (Goffman, 2011).  

Den stigmatiserade försöker kanske komma in i gruppen istället för att försöka hålla sig undan 

men detta kan utlösa förargliga motdrag från de normalas sida. De normala kan uppleva detta 

som påträngande och det kan upplevas pinsamt.  

Det kan förekomma en olikhet mellan en individs overkliga och hens verkliga identitet. Då 

denna skillnad är uppenbar eller bekant, undergrävs vederbörandes sociala identitet, den 

åstadkommer att hen både från sig själv och samhället står där ensam som en utdömd person 

inför en värld som inte godkänner hen. Inställningen till omvärlden och att de i grund och 

botten är normala godtas av de som har samma stigma (Goffman, 2011).  

  

Goffman (2011) belyser att man redan från början av sitt liv kan vara stigmatiserad eller att 

man senare i livet blir det. Blir man det senare i livet är det lätt att personen har svårt att skapa 

en ny identitet och väljer istället att se ner på sig själv. Detta gäller även de som byter miljö 

till ett främmande land och som därmed ska försöka anpassa sig efter landets sätt att leva.  

  

Individer förmedlar social information i form av symboler som formulerar den särskilda 

personen. Exempel på tecken som förmedlar social information bland annat vara hudfärg. De 

positiva markeringar respektive hållhakar för identiteten samt för individen som skiljer sig 

från andra individer är vad en personlig identitet innebär. (Goffman, 2011).    

  

4.4 Integration & diskriminering  

En forskning som Masoud Kamali (2005) har utfört om diskrimineringen i Sverige, visar på 

en utbredd diskriminering och rasism mot ”de andra”, för de icke-europeiska grupper, och 

”etniska minoriteter” som innefattar bland annat de som lever här. Sverige är inget undantag 

vilket Kamali (2005) menar inte skiljer sig från dem andra. Den institutionella/strukturella 

diskrimineringen är lika utspridd här som i många andra västländska länder. Diskriminering 

är vanligt, omedvetet och är därmed en anpassad del av våra vardagliga sociala relationer, 
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procedurer, dominerande maktstrukturer samt regler och är väl skyddad i institutionella 

sammanhang (Kamali, 2005).   

  

Diskriminering är ett begrepp för att begripa de svårigheter som är förknippade med etnisk 

ojämlikhet i många västerländska samhällen, bland dem finns Sverige. Trots många debatter 

om diskriminering har området kring detta ämne sällan studerats som underliggande 

anledning till den bristande sociala ojämlikheten och integrationen med etniska förtecken i 

dagens västerländska. Diskriminering förekommer inte bara som direkta handlingar, utan 

även som dolda, oavsiktliga och subtila handlingar som indirekt går ut över vissa grupper av 

befolkningen. Det begärs klara teoretiska förutsättningar och begreppsredskap för att på ett 

trovärdigt sätt analysera de etablerade diskrimineringsmekanismerna i omgivningens 

strukturella och institutionella sammanhang. Diskriminering delas ofta upp i följande tre 

grundbegrepp: strukturell, individuell och institutionell (Kamali, 2005).  

 

 Den första driskrimineringen är strukturell diskriminering som åsyftar på samhällets 

institutionella organiseringsformer, ordning och normer som indirekt och oftast omedvetet 

diskriminerar personer såväl som grupper med en annan etnisk bakgrund än 

majoritetssamhället. Den strukturella diskrimineringen normaliserar och legitimerar indirekt 

gestalt av negativ särbehandling av ”de andra”. Strukturella diskrimineringen baseras på 

etablerade ideologier, procedurer och handlingsmönster som kanske inte är tänkt att 

diskriminera någon grupp men i tillämpningen systematiskt utesluter man en del grupper från 

arbete och andra möjligheter (Kamali, 2005).  

Den andra diskrimineringen är individuell som åsyftar på de gärningar som genomförs av 

enskilda medlemmar av en könsgrupp eller etnisk grupp som medvetet har en selektiv och 

skadlig påverkan på medlemmar av andra grupper. Man kan inte bara skylla på medlemmar 

av en ledande grupp som kan verkställa diskriminerande handlingar, utan även medelemmar 

av en underordnande grupp. Skälen kan vara att individer med invandrarbakgrund vill hålla 

avstånd från förtryckta grupper och få fördelar från majoritetssamhället eller så är individerna 

påverkade av majoritetssamhällets uppfattningar om ”de andra” (Kamali, 2005).  

  

Den tredje är institutionell diskriminering, vilket skiljer sig från den individuella 

diskrimineringen då denna syftar på de dominerande inrättningarnas policy, arbetsrätt, rutiner 

och normer samt om de uppförandena som brukas av individer. Det uppträder även om praxis 
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och institutionella policyn som medvetet har en särskiljande eller negativ påverkan på 

underordnade. Likaväl råder det en viss oenighet mellan undersökaren om avsiktligheten i 

denna gestalt av diskriminering. Med detta kan neutraliseringen av avsiktligheten eller 

oavsiktligheten öka metodologiska kapaciteter att undersöka institutionell diskriminering 

(Kamali, 2005).  

  
4.5 Slöjans politik  

Scott (2010) belyser att förbud mot slöjan är en symbolisk gest. För en del europeiska länder 

som förbjuder slöjan är det ett sätt för dem att ta ställning mot islam. De vill alltså bevisa att 

muslimska befolkningsgrupper utgör ett hot mot landen och den internationella integriteten. 

Scott menar att radikala handlingar som utförs av ett fåtal politiska islamister leder till att det 

ses som representativa för majoritetens vilja, det vill säga att små minoriteters religiösa bruk 

anses representativa för den allmänt rådande ”kulturen”. Den komplexa sociologiska 

verkligheten av både diskriminering och anpassning av invandrare som genomgått i väst döljs 

av antagandet om att det existerar en fast och enhetlig muslimsk ”kultur” (Scott, 2010). Scott 

(2010) ifrågasätter varför slöjan blivit en brännpunkt kontroverser, varför den blivit en 

symbol för något som inte kan tolereras. Svaret på denna fråga enligt politiker, samt de 

feminister som stödjer dem, är att slöjan är en symbol för en radikal islamistisk politik. Ett 

citat av Bronwyn Bishop lyder: ”Den har kommit att bli en ikon, en symbol för en kulturernas 

krock, något som går mycket djupare än en tygbit”.  

Med tanke på att endast en liten andel muslimska kvinnor bär slöja så är detta svar inte en 

tillräcklig förklaring. En större del har i de länder de bor assimilerat en västerländsk klädsel, 

samt västerländska värderingar. Scott (2010) framhäver att slöjan inte är det enda sätt på 

vilket olikhet/politisk identitet kan signaleras eller det enda synliga tecknet på olikhet som 

förknippas med muslimer. Män har ofta beteenden så som matvanor, bön, aggressivt 

bejakande av en religiös identitet knuten till en politisk aktivism, samt särskilda utseenden 

som exempelvis skägg och lösa kläder. Scott (2010) menar att inga av dessa uttryck för 

olikhet anses skapa samma hot som slöjan samt att dessa uttryck inte heller har varit föremål 

för lagstadgade förbud. I religiös muslimsk lagstiftning angriper de nya lagarna inte 

strukturella jämställdhetsklyftor mellan könen.  Sådana har fått kvarstå i vissa västeuropeiska 

länder samt upprätthållas av religiösa auktoriteter, även när de med nationell lag inte 

överensstämmer. Ängslan över jämställdhet verkar vara begränsad till muslimska kvinnor 

vilket är ännu mer problematiskt.  Den sträcker sig inte till tyska, franska eller holländska 
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seder som tillåter kvinnlig underkastelse (Scott, 2010). Scott belyser även att det är som om 

patriarkatet vore ett fenomen som endast finns inom islam.  

 

5. Metod  
I metodavsnittet redogör och argumenterar vi våra metodologiska utgångspunkter. Vi redogör 

för vårt val av metodansats, metodval och vårt urval av respondenter samt diskuterar vi olika 

etikfrågor som vi tagit hänsyn till.  

 

5.1 Metodansats - Fenomenologi  

Den metodansats som vi anser är relevant till vårt forskningsämne och som vi kommer att 

använda oss av är fenomenologi. Fenomenologi baseras på att förstå ett fenomen eller en 

upplevelse. Det inriktar sig även mot väsendet så som till exempel när en individ går igenom 

något svårt, det vill säga upplever mänskliga upplevelser (Denscombe, 2009). Fejes, 

Thornberg (2009) hävdar att fenomenologi har att göra med människors känslor, emotioner, 

uppfattningar, attityder och övertygelser. Fördelen med att utgå från en fenomenologisk 

ansats är att man får fram det utforskade fenomenets väsen effektivt vilket innebär de mest 

väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen (Fejes, Thornberg 2009).  

En beskrivning av förstahandsupplevelser av saker och ting är det som fenomenologi 

interesserar sig främst av. Eftersom att vi är intresserade av att studera beslöjade kvinnors 

upplevelser, erfarenheter, åsikter och tankar kring arbetsmarknaden, så anser vi att 

fenomenologi är väldigt passande som metodansats då vi genom intervjuerna lyckades få svar 

på våra frågor som därmed besvarar våra frågeställningar. Fenomenologi bringar fram 

individers upplevelser kring fenomenet, vilket är syftet med vår undersökning (Denscombe, 

2009). 

Fenomenologi är även mest relevant för oss eftersom att vi har en del erfarenheter kring 

diskriminering av beslöjade muslimska kvinnor då vi har vänner som är beslöjade och därmed 

berättat för oss vid flera tillfällen att de upplevt diskriminering vid arbetsökandet. Det finns 

även tillfällen då vi varit med och vittnat diskriminering av beslöjade muslimska vänner till 

oss.   

Fenomenologi inriktar sig på åsikter, uppfattningar, känslor och attityder som vår 

intervjuguide har formulerats efter. De fördelar med denna metodansats är att det är en 

humanistisk forskningsstil som därmed utgör en inbyggd respekt för individerna. De 
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nackdelar som råder med fenomenologi är att det existerar en risk att metoden endast förblir 

en typ av redovisning för de beslöjade muslimska kvinnornas erfarenheter utan att medföra 

kunskaper om ämnet (Denscombe, 2009).  

 När det kommer till att förstå mänskliga erfarenheter är fenomenologi mest lämpad. Det 

krävs att de som upplever fenomenet förklarar för att man ska förstå ett fenomen, trots att det 

existerar en bekanthet och medvetenhet är fenomenet endast något som genom våra sinnen är 

nära oss. Erfarenheter som är obearbetade och grundläggande i den omfattningen att de ännu 

inte har blivit analyserade eller teoriserade är vad fenomenologi fokuserar på. Till skillnad 

från andra forskningstillvägagångsätt bygger fenomenologi inte på teoretisering och 

kategoriseringsprocesser utan fenomenologin fokuserar på individers upplevelser genom att få 

en tydlig bild av hur individen erfarit och uppfattat ”saken i sig”, i vårt fall slöjan som hinder 

på arbetsmarknaden (Denscombe, 2009).  

Vår uppsats kommer utifrån fenomenologi att bygga på våra åtta informanters åsikter och 

erfarenheter. Vi kommer att betrakta deras tänkande som grundläggande material till vår 

undersökning då uppsatsen kretsat kring deras liv, samt kommer deras tänkande att bedömas 

som giltigt och trovärdigt. Att kunna begripa varför informanterna tycker på ett visst sätt som 

är likt det som dem upplevt som möjligt är vad det handlar om. Istället för att släta över det 

detaljerade mänskliga erfarenheterna kan saker och ting genom ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt undersökas på djupet. Vi kan gå in på djupet med hjälp av fenomenologin 

och fokusera på de beslöjade muslimska kvinnornas upplevelser och erfarenheter som 

kvinnorna har av slöjan på arbetsmarknaden. De erfarenheter och kunskaper som kvinnorna 

har uppkommer genom att de själva är beslöjade (Denscombe, 2009). 

 

5.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt att utföra vår undersökning genom en kvalitativ studie. Det metodval som vi anser 

är mest relevant för vår studie samt som hjälpt oss att få ett fördjupat svar på våra 

frågeställningar är kvalitativa intervjuer. Vi anser att intervju i relation till fenomenologi är 

lämpligt som metod att använda då det kan ge oss en djupare förståelse för hur 

respondenterna upplever det valda fenomenet (Ahrne & Svensson, 2011). Detta kan vi knyta 

an till det Denscombe (2009) beskriver om fenomenologi som utgår från att ta del av 

mänskliga upplevelser.  
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För att informationen ska vara mer specifik och ge oss en bättre förståelse för kvinnor med 

slöja i arbetslivet samt deras upplevelser valde vi att utgå från semistrukturerade intervjuer, 

vilket består av ett centralt ämne med utvalda frågor som ställs till alla informanter 

(Dencscombe, 2009). Vi ville skapa en intervjuguide med frågor som innefattar det mest 

grundläggande kring deras upplevelser i anknytning till vårt ämne, detta för att få en klarare 

bild av vad kvinnorna anser om arbetsmarknaden. Vår intervjuguide innefattar en hel del 

frågor så som bland annat vilken betydelse slöjan har för dem, upplevelser kring sökanden av 

arbete samt upplevelser på arbetsplatsen. Vårt val av frågor till intervjuguiden valdes med mål 

om att slutligen få svar på våra huvudfrågor genom en sammanställning av intervjumaterialet. 

Genom vår intervjuguide kunde vi skapa en sammanfattning av de olika intervjufrågorna som 

därmed har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar.  

Semistrukturerade intervjun går till på det sättet att vi som forskare låter respondenterna att få 

tala fritt kring ämnet och frågorna samt att informanterna även får chansen att utveckla sina 

idéer, samtidigt som intervjuaren har en viss struktur genom en intervjuguide. Inom 

semistrukturerade är personliga intervjuer som vi har valt den vanligaste formen. Med denna 

metod är att det är lättare för oss att förstå och arrangera, men även att tankarna som 

uppkommer under intervjuns gång kommer från endast en källa, det vill säga informanten, 

dessa fördelar tar Denscombe (2009) upp.  

Det är viktigt att vid genomförandet av kvalitativa intervjuer vara så neutral som möjligt 

under intervjun för att inte respondenternas svar ska påverkas negativt. Om intervjuaren 

misslyckas med att vara neutral kan den kvalitativa metoden skapa svårigheter för 

intervjuaren eftersom att det leder till ett missvisande resultat. En påverkan från intervjuaren 

kan leda till att respondenten ändrar sina svar istället för att uttrycka sin egna åsikt eftersom 

att respondenter känner sig obekväm med att uttrycka sig ärligt. I detta fall underlättar 

kvantitativa undersökningar eftersom att respondenten är anonym och inte behöver oroa sig 

för att bli dömd av intervjuaren vilket leder till att respondenten inte blir påverkad. Dock anser 

vi att kvalitativa intervjuer är mest relevant för vårt ämne då vi är intresserade av en mer 

djupgående intervju och därmed får vi ut mer utav intervjun samt att våra respondenter själva 

är villiga till att uttrycka sina upplevelser kring vårt ämne då de själva valt att ställa upp med 

en stark vilja (Ahrne och Svensson, 2011). 

Vi upplevde att de beslöjade kvinnorna vågade öppna sig och uttrycka sina känslor utan att 

vara obekväma eller rädda. I början var en del av informanterna lite blyga, men efter ett tag 
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blev de mer bekväma och samtalen flöt på mycket bra. Vi fick mycket information som för 

oss blev mycket användbart till analysdelen. 

 

5.3 Urval och tillvägagångssätt  

Subjektivt urval anser vi är mest lämpligt att använda i vår studie och därför har vi valt denna 

metod. Subjektivt urval innebär att urvalet ”handplockas” inför undersökningen (Denscmbe,  

2009). Denscombe (2009) framhäver att subjektivt urval är relevant vid situationer då 

forskaren redan har en viss kunskap om de människor som ska undersökas eller intervjuas. I 

vårt fall vet vi dels att det är beslöjade kvinnor vi vill intervjua eftersom att de ger oss 

värdefull information om deras egna upplevelser och åsikter, samt att vi har kännedom om att 

en del av våra respondenter har upplevt diskriminering vilket vi upplever är informationsrikt 

kring vårt ämne. Dessa individer menar Denscombe (2009) anses ge viktig information om 

ämnet och väljs därför medvetet av forskaren.  

 

Vi intervjuade 8 beslöjade muslimska kvinnor mellan åldrarna 20-40 år för att få svar på våra 

frågeställningar, det räcker inte att endast intervjua ett par personer utan det bör vara 6-8 

personer för att få ett trovärdigt svar (Ahrne & Svensson, 2011). Vi kontaktade dessa 

respondenter och utförde intervjuer genom personliga träffar efter att vi bokade möten med 

dem för att därmed kunna utföra intervjuerna. Våra frågor bestod av bestämda huvudfrågor 

som vi ställde till informanterna, men även följdfrågor som vi ställde under intervjuns gång. 

Dock tillät vi även informanterna att få tala fritt utifrån våra frågor så att de fick utrycka sina 

åsikter och tankar kring ämnet. På detta sätt fick vi ett bredare perspektiv och hade mer 

material att utgå ifrån under resultatdelen och analysen.  

  

Efter att vi utförde intervjuerna samlade vi in vårt empiriska material som vi använde i 

resultatdelen för att därefter analysera resultatdelen genom att vi relaterade och diskuterade 

materialet i relation till de sociologiska teorierna. Därefter kunde vi dra relevanta slutsatser 

för att slutligen besvara våra frågeställningar, vilket var vårt mål med denna uppsats.  

  

Vi började med att ta kontakt med de beslöjade muslimska kvinnor som vi sedan tidigare 

kände, därefter bad vi dessa kvinnor att tipsa oss om vänner som även de är beslöjade. Detta 

resulterade i att vi i slutändan fick fram 8 informanter som vi kunde intervjua. Vi träffade var 

och en av kvinnorna vid bestämda tider och platser, sedan började vi intervjuerna med att 
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först låta informanten presentera sig själv samt berätta för oss vilken betydelse slöjan har för 

dem. Därefter fortsatte vi att ställa resten av de frågor som vår intervjuguide bestod av. 

Intervjun utvecklades väldigt bra med var och en av informanterna, de hade mycket viktig och 

bra information för oss. Interaktionen mellan oss som intervjuare och dem som informanter 

var väldigt stark och positiv. Det kändes bekvämt från båda sidorna vilket resulterade i att 

informanterna var villiga att dela med sig av alla sina upplevelser, känslor, tankar och 

värderingar kring bland annat sina erfarenheter på arbetsmarknaden, vilket för oss var mycket 

hjälpsamt.    

5.4 Etiska aspekter  

Enligt Denscombe (2009) förväntas samhällsforskare att vid insamling av data och vid 

publiceringen av materialet respektera deltagarnas värdighet och rättigheter. Han menar att 

deltagarna genom att medverka i forskningen inte ska behöva lida någon skada. Det är även 

viktigt att arbeta på ett sätt som respekterar deltagarnas integritet och arbeta på ett ärligt sätt. 

Dessa principer kommer av moraliska skäl från uppfattningen att människor måste skyddas 

mot forskare, som han menar, kan försöka använda sig av allt tillgängligt material för att öka 

kunskapen kring ämnet (Denscombe 2009).  

  

Denscombe (2009) hävdar att det finns tre olika principer som är viktiga vad gäller den etiska 

delen vid forskning. Det första är att skydda deltagarnas intressen vilket innebär att forskaren 

har en skyldighet att i förväg överväga deltagandets sannolika konsekvenser och ta till 

åtgärder som skyddar deltagarna i undersökningen. Det andra är att forskare ska undvika 

felaktiga framställningar samt falska förespeglingar. Det han menar med detta är att det finns 

en allmän förväntan att forskaren ska vara uppriktigt, ärlig och dessutom att arbeta på ett 

respektfullt och öppet sätt under sin forskning. Det tredje är att deltagarna ska ge informerat 

samtycke, vilket menas att det måste vara ett frivilligt deltagande och de måste få lagom med 

information om forskningen för att sedan kunna välja om de är benägna eller inte benägna att 

delta (Denscombe 2009).  

  

För att intervjupersonerna ska vara nöjda och för att det inte ska uppstå några missförstånd 

hos de intervjupersoner som vi valt, bör vi enligt Denscombe (2009), ge dem så mycket 

information som möjligt angående vad det är vi vill få ut av forskningen samt vad vi ungefär 

kommer att ställa för typ av frågor. Vi som intervjuare var väldigt noga med att förklara alla 

detaljer kring vår studie så som bland annat vad målet med studien var samt vad det är vi vill 
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få ut av informanterna. Detta för att informanterna skulle vara medvetna om vad det är vi vill 

få ut av dem. Vi som forskarna ska även enligt Denscombe (2009) försöka skapa tillit och 

förtroende för att personen ska kunna vara helt ärlig och våga säga vad hen anser angående 

tyckandet och tänkandet. Det är viktigt att lägga fokus på att inte ange namn eller något annat 

personligt om deltagarna, eftersom att det kan sägas saker som de anser är privata vilket kan 

vara känsligt för dessa individer. Därför berättade vi för informanterna redan i början av 

intervjuerna att vi inte skulle använda deras riktiga namn utan istället använda påhittade namn 

för att skydda deras identitet, vilket för informanterna uppskattades väldigt mycket Vi gav 

även dem möjlighet och chansen att ångra ord eller meningar som de kanske har sagt men 

som de inte ville ha med. Det viktigaste av allt är att vi skulle fokusera oss på att inte använda 

oss av informationen på ett negativt sätt som på något sätt och vis kan skada personen, vilket 

man enligt denscombe (2009) ska undvika att göra. 

 

6. Resultat  

6.1 Sammanfattning  

I detta kapitel ges en presentation utifrån det empiriska resultat som har framkommit genom 

kvalitativa intervjuer. Berättelserna börjar med en kort presentation av kvinnorna för att bland 

annat ge en bakgrundsbild av vad slöjan har för betydelse för dem, för att senare övergå till 

deras upplevelser av möjligheter till en etablering på arbetsmarknaden i Sverige. I de 

sammanfattande kommentarerna kommer fokus att läggas på de mest omfattande områdena:  

upplevelser, bemötande/utanförskap samt erfarenheter av arbetssökandet. Genom åtta 

muslimska beslöjade kvinnors berättelser vill vi ge en bild av hur deras upplevelser av 

samhället och arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Vi har valt att presentera kvinnornas 

berättelser var för sig för att göra det enkelt för läsaren att följa med i texten och veta vem 

som sagt vad. Eftersom att respondenterna vill vara anonyma så har vi valt att hitta på namn 

på respektive respondent.  

  

6.2 Ajshe 

Ajshe är 28 år, kommer från Turkiet men är uppväxt i Sverige och har burit slöja i 3 år. Hon 

är utbildad till sjuksköterska och jobbar på sjukhus sedan 4 år tillbaka. När hon fick jobbet 

hade hon inte slöja. Under sin utbildning jobbade hon deltid på äldreomsorg som gjorde att 

hon fick bra arbetserfarenhet då hon jobbade där under en viss tid. Efter studierna fick hon 
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heltidsjobb på äldreomsorgen. Eftersom att hon hade heltidsjobb redan innan hon började bära 

slöja så har slöjan enligt henne inte påverkat hennes möjlighet till arbetet.  

  

Slöjan för henne har blivit en del av den person hon är idag, utan slöjan påstår hon att hon 

känner sig naken. I början av hennes tid som beslöjad kände hon sig utanför av sina kollegor 

på arbetet.  

”Jag kände mig inte lika accepterad med slöja, i början höll folk avstånd från mig. Men med 
tiden så blev det lite bättre då de blev mer vana”.  
  

För hennes kollegor blev det en stor förändring då de tidigare inte var vana att se henne med 

slöja.  

”Jag fick många frågor av mina kollegor om varför jag helt plötsligt valt att bära slöja, de 
tyckte inte att jag skulle gömma mig under slöjan och de frågade ofta om jag ångrat mig. Jag 
upplever att än idag är vissa kollegor emot min slöja och provocerar mig gärna med 
kommentarer så som till exempel att jag har så fint hår att jag inte borde dölja det med slöja, 
eller så har de frågat om det är någon som tvingat mig att använda slöja. De ser mig som 
förtryckt och accepterar tydligen inte att jag själv har valt denna väg, vissa människor har 
verkligen negativa fördomar om slöjan vilket är svårt att få bort från dem”.  

  

Ajshe beskriver början som beslöjad väldigt svår, hon blev sämre bemött än vad hon själv 

hade tänkt sig att hon skulle bli. Men hennes arbetskamrater som känner henne väl har 

accepterat henne med slöja i takt med att de insett att hon fortfarande är samma person, men 

de arbetskamrater som inte har lika bra kontakt med henne håller istället distans från henne.    

  

Arbetsgivaren har inte ifrågasatt hennes val av att använda slöjan, utan har istället gett henne 

fina kommentarer så som att hon passar i det.  

”Slöjan påverkar inte mitt sätt att arbeta, det är ju bara ett extra klädesplagg. Min arbetsgivare 
kan inte säga så mycket om min slöja, och det påverkar ju inte min anställning, men jag tror nog 
att det hade varit svårare för mig att bli anställd om jag hade haft slöja från första början, innan 
jag blev anställd. Kanske inte för att arbetsgivaren inte tycker om slöjor, utan för att dem vet att 
vissa kollegor och patienter kan provoceras av min slöja. Därför tror jag inte att de alltid 
handlar om att arbetsgivaren själv inte tycker om kvinnor med slöjor utan att de istället tar 
hänsyn till de andra på arbetsplatsen och inte vill skapa problem”.  

  
Ajshe berättar mer ingående om sina erfarenheter som sjuksköterska då hon varje dag möter 

patienter. När det gäller patienterna känner hon sig fortfarande delvis utanför då det ibland 

uppstått problem för henne på grund av slöjan.  

”Vissa patienter är helt neutrala och lägger inte så mycket fokus på min slöja, dock finns det 
fortfarande en del patienter som brukar stirra på mig när de ser slöjan. Det har till och med 
hänt att en patient vägrade bli behandlad av mig och krävde en annan sköterska. Detta blev jag 
mycket rörd av. Vissa patienter som jag har behandlat innan jag hade slöja har såklart ställt 
frågor till mig om varför jag bär slöja nu och vad slöjan innebär. Vissa har varit positiva till det 
då jag förklarat att det är något jag med stolthet har valt, och vissa har varit mer negativa till 
det.  Jag var faktiskt lite orolig i början när jag började använda slöja eftersom att jag visste att 
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det skulle påverka mitt arbete, men jag har kämpat mig igenom den processen och bevisat för 
människor att jag fortfarande är samma person fast med en slöja på huvudet”.  

  

Hon berättade vidare att i helhet, när det gäller att vara ute i samhället som beslöjad kvinna, så 

kan hon inte bortse från att slöjan faktiskt är en faktor som gör att en del ser ner på henne.  

”Sverige är ju inte ett muslimskt land där slöjan är så vanligt som det är i till exempel Turkiet 
där folk inte lägger märke till slöjan, utan här får man en hel del blickar på sig och ibland även 
fördomsfulla kommentarer när man vistas allmänt, man sticker ut mer med slöja och folk 
provoceras tydligen av en sjal. Jag tycker att folk ska studera lite mer om vad slöjan innebär 
istället för att gå runt med fördomar om att slöjan är något som förtrycker kvinnor”.  

  

6.3 Fatima  

Fatima är en 35 årig kvinna från Irak som kom till Sverige för 10 år sedan. Hon har burit slöja 

sedan ung ålder. För henne är slöjan som en del av hennes kropp, hon kan inte tänka sig vara 

utan den när hon vistas ute eftersom att det har blivit en vana för henne. Hon var mammaledig 

under de första åren i Sverige och idag är hon arbetssökande sedan 4 år tillbaka.  

    

Fatima kommer bra överens med sin arbetsförmedlare då de har en bra kontakt med varandra. 

Självklart så gör hon så gott hon kan för att Fatima ska få ett jobb, men även arbetsförmedlare 

har sagt att vissa arbetsgivare väljer helst att undvika att anställa kvinnor med slöjor vilket gör 

att det blir svårare för henne att hjälpa Fatima finna ett jobb.  

”Jag har ansökt om jobb överallt, på livsmedelsbutiker, klädbutiker och så vidare, men jag har 
aldrig blivit uppringd av arbetsgivarna efter att jag vart på intervju då de insåg att jag hade 
slöja”.  
  

Fatima fick oftast små kommentarer så som, oj har du slöja på dig eftersom att de blev 

chockade då de tydligen inte hade förväntat sig att hon bär slöja.  

  

De praktikplatser som Fatima fått har arbetsförmedlingen hittat åt henne.  

Hon har fått praktisera en hel del på ICA, City gross och även Willy´s där hon trivdes bra men 

det uppstod ibland vissa problem då det fanns kunder som inte ville ha hjälp av henne.  

”Vid ett tillfälle då jag höll på att fixa en del saker på livsmedelsbutiken eftersom att vi hade fått 
in nya varor från lastbilen, insåg jag att en kund behövde hjälp och jag erbjöd mig med att jag 
kunde hjälpa hen, men hen ville inte ha min hjälp utan valde istället att vänta in någon annan 
för att få hjälp”.  

  

Hon berättade även om ett tillfälle då hon kände sig diskriminerad av sin arbetsgivare under 

arbetets gång.  

”Jag fick praktisera i en livsmedelsbutik, men de arbetsuppgifter jag fick var endast lagerarbete. 
Jag frågade min chef om jag fick jobba ute i butiken men han sa nej då slöjan kan störa 
kunderna, enligt min chef så passade det bättre för mig att arbeta inne på lagret. Jag blev 
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väldigt ledsen eftersom de andra kollegorna fick vistas i hela butiken men jag fick inte det på 
grund av min slöja. Så jag slutade praktisera där då jag kände mig väldigt utanför och 
särbehandlad”.  

  

Fatima är fortfarande på jakt efter arbete, men hon börjar tappa förhoppningar om att 

någonsin bli anställd. Det längsta hon kommer till är praktik och intervjuer, efter det tar det 

alltid stopp för henne då de tycker att hennes slöja är ett hinder.    

”Även fast Sverige är ett mångkulturellt land så känns det som att slöjan inte är välkommen här 
då jag fått uppleva svårigheter och utanförskap på grund av slöjan, jag önskar att det inte var så 
här utan att folk istället ska respektera varandras religioner”.  

  

6.4 Yasmin  

Yasmin är en 25 årig kvinna som är student och utbildar sig till gymnasielärare. Hon har burit 

slöja sedan hon var 11 år gammal. För henne betyder slöjan allting.  

”Jag känner mig mer kvinnlig när jag skyddar min kropp och mitt hår”.  
  

Hon berättade att hon upplever sig vara förtryckt på grund av slöjan då hon fått uppleva 

utanförskap i samhället när hon bland annat var yngre. Hon blev framför allt utstött i skolan 

på grund av att hon bar slöja. Hon anser att människor har en fel bild av slöjan och att de 

smutskastar den.  

”Slöjan ska inte påverka mig att kunna söka jobb eller fortsätta utbilda mig, slöjan gör mig inte 
mindre värd utan den gör mig hel som person”  

  

Hon berättade om sina erfarenheter av arbetssökandet i Sverige vilket hon upplevt som väldigt 

svårt då hon inte fått chansen att visa vad hon kan utan att människor istället nedvärderar 

henne. Eftersom att hon är student så har hon endast haft sommarjobb vilket hon menar inte 

var så svårt att hitta eftersom hon fick jobbet genom kontakter.  

”Jag kommer ihåg en gång när jag skulle ha arbetsintervju. Arbetsgivaren frågade mig om jag 
och min slöja var anpassat för detta arbete. Ja, sa jag till henne, hade min slöja varit ett hinder 
eller ett villkor hade jag aldrig suttit här på arbetsintervju. Denna mening ledde till att jag fick 
ett arbete eftersom att arbetsgivaren fick en annan syn på mig och min slöja, hon insåg att 
slöjan absolut inte är ett hinder för mig att kunna arbeta”.  

  

Hennes upplevelser av att bära slöja i Sverige är både positiva och negativa. Den positiva 

aspekten menar hon är att man har rätt till att bära slöja i Sverige samt att 

diskrimineringslagen finns som skydd för de beslöjade kvinnorna eftersom att det finns 

väldigt många som har fördomar om slöjan och gärna diskriminerar. Denna lag säger Yasmin 

är ett skydd för de beslöjade kvinnorna för att skapa en trygghet för dem, andra människor är 

tvungna att följa lagen som innebär bland annat respekt mot alla individer oavsett ras, religion 
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och etnicitet med mera. De som inte följer lagen blir bestraffade. Det negativa enligt Yasmin 

är att det är väldigt svårt att integreras i samhället, till exempel inom arbetslivet, som beslöjad 

kvinna eftersom att vissa människor inte har kunskaper om slöjan och utgår då från sina 

negativa tankar. Hon menar att det är väldigt svårt för henne att kunna visa människor att 

slöjan inte är ett hinder för henne att exempelvis utföra ett jobb. Yasmin önskar att alla 

människor kunde visa hänsyn och respekt till varandra oavsett vad man har på sig.  Hon 

beskriver även vägen till arbetet som väldigt svårt då slöjan faktiskt har blivit ett hinder för 

henne. Ett utav de arbeten som hon har sökt var att arbeta med nyanlända ungdomar i Sverige. 

Hon ansåg sig själv passa in på det arbetet eftersom att hon kunde språket och hade alla de 

egenskaper som kommunen ansökte om. Men de bedömde enligt henne att hon inte var 

tillräckligt bra för just det arbetet.  

”Oftast känner man inte av den direkta diskrimineringen, utan mer av den dolda 
diskrimineringen, som till exempel när jag får konstiga blickar på min slöja, de ler mindre, de 
pratar mycket mindre under intervjun än vad de gjorde på telefonen och de ställer dumma 
frågor kring min slöja”.  

  

6.5 Selma  

Selma är en 22 årig kvinna med härkomst från Bosnien. Hon kom till Sverige med sina 

föräldrar 1992 då det var krig i hemlandet. Större delen av sitt liv har hon tillbringat i Sverige. 

Hon ser sig själv som svensk, förutom det att hon bär slöja. Selma berättar att hon skulle 

känna sig mycket obekväm med att visa sig utan slöjan då hon haft den i flera år, hon menar 

att det inte är bra för hennes relation till gud om hon skulle ta bort slöjan.  

”Gud vet vad som är bäst för mig, genom koranen så berättar han att kvinnan ska skyla sig från 
främmande män vilket jag med slöjan gör ”  

  

Hon valde att börja jobba direkt efter gymnasiet för att ta en paus från studierna, men att få ett 

jobb blev svårare än vad hon hade förväntat sig.  

”Jag pratade med arbetsgivaren i telefon och han bjöd in mig till en intervju, men när han såg 
mig så kändes det som att han blev lite besviken då han tydligen inte hade förväntat sig att jag 
har slöja”.  

   

Det hon hade ansökt till var att arbeta på IKEA. Under intervjun hade arbetsgivaren frågat 

henne om hon måste ha på sig slöjan hela tiden, Selma märkte då att arbetsgivaren inte alls 

hade någon kunskap om slöjan. Hon valde att inte ta åt sig och istället fortsätta att presentera 

sig själv.  

”Vi fortsatte intervjun och jag bestämde mig för att inte tänka på det han hade frågat om slöjan 
utan jag ville istället visa vem jag är som person och vad jag går för. Jag ville inte att fokus 
skulle ligga på min slöja eftersom att det inte har något med min arbetspotential att göra”.  
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Arbetsgivaren hade då fått dåligt samvete eftersom att han insåg att slöjan inte påverkar 

hennes personlighet och viljan att arbeta, han erbjöd henne arbetet och sa att alla ska få 

möjlighet till ett jobb oavsett hur man ser ut.  

  

Selma berättar även att hon mött personer som säger att de accepterar henne och slöjan men 

hon är osäker på om de verkligen menar det innerst inne.     

”Jag tycker att min slöja påverkar mitt utseende positivt, men så ser nog inte andra människor 
det, så som till exempel mina kollegor på arbetet och även vissa kunder. Det har hänt några 
gånger att jag har fått kommentarer bakom ryggen, de pratade givetvis högt för att jag skulle 
höra, det sårade mig för de enda de ser är en kvinna med slöja inte vem kvinna är bakom 
slöjan”.  

  
6.6 Adila 

Adila är en 37 årig kvinna som kommer från Iran. Hon är utbildad till civilekonom i sitt 

hemland men i Sverige räknades inte hennes utbildning, hon skulle i så fall läsa några år till i 

Sverige för att komplettera sin utbildning vilket hon inte hade ork till att göra. Så hon arbetar 

istället som städerska på sin mans städfirma. Själv anser Adila att slöjan är ett skydd mot 

kvinnan, inget skall kunna skada henne. Hon skulle aldrig tvinga sina döttrar att bära slöjan 

men hon skulle bli väldigt besviken om de valde att inte göra de. Hon själv började redan i 

tidig ålder att bära slöja och kan inte tänka sig en dag utan sin slöja. I hennes hemland är det 

lag på att man som kvinna ska bära slöja utomhus, gör man inte det så blir man stoppad av 

polisen. Därför är det normalt att en kvinna är beslöjad och onormalt om hon inte är det, 

vilket är en stor skillnad gentemot Sverige. Här upplever hon det som att man är onormal med 

slöja. Folk uppmärksammar slöjan när hon vistas ute i samhället. Men för henne har slöjan 

aldrig varit ett hinder för henne i Sverige. Ingen har uttryckt något negativt ord gentemot 

hennes slöja, dock har hon sett hur vissa människor har gett henne blickar.  

”Jag brukar vinka och heja på de som stirrar, jag är ju bara en vanlig människa oavsett om jag 
visar eller döljer mitt hår”  
  

Hon har inte sökt på fler arbeten än det som hon nu har, med tanke på att hennes man äger 

städfirman så har hon självklart inte haft problem med att bli anställd. Dock säger hon att det 

nog hade varit svårt för henne att bli anställd någon annanstans eftersom att hon fått höra en 

hel del om hur bland annat hennes gamla väninnor har blivit diskriminerade när de sökt 

arbete. Hon har även läst många artiklar om hur kvinnor inte får arbeta på grund av slöjan.  

”Jag mår mycket dåligt varje gång jag hör om hur kvinnor behandlas illa på grund av att de 
döljer sitt hår och praktiserar sin religion, Sverige är ju ett fritt land, man ska få se ut hur man 
vill!”.  
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6.7 Nazira 

Nazira 28 år, flyttade från Somalia till Sverige när hon var liten. Hon är vän till Adila som 

presenterades föregående. Hon har burit slöja sedan hon var en ung flicka. Hon berättar att 

hon känt sig väldigt utanför här i Sverige på grund av slöjan. Under skolgången blev hon 

mobbad och utstött av sina klasskamrater och elever på skolan. De brukade ofta trakassera 

henne och kalla henne för glåpord så som ”muslimjävel” eller ”påskkärring”. Nazira är 

studerande men samtidigt jobbar hon som timanställd på ett stort café. Hon berättar att det var 

väldigt svårt för henne att hitta jobbet och att bli anställd. Många arbetsgivare tackade nej till 

henne när de väl träffade henne i verkligheten. Hon berättar om en gång när hon sökte jobb i 

en klädbutik och blev kallad till intervju.  

”Jag skickade in mitt CV och blev ring för intervju, men väl där så sa arbetsgivaren att hon inte 
menar något illa men att slöjan inte är anpassad till det arbetet då man helst vill att de anställda 
ska göra reklam för butikens kläder och att slöjan då inte är så aktuellt. Jag blev väldigt ledsen 
eftersom att jag kände att slöjan hindrar mig från arbetet vilket den egentligen inte ska göra 
tycker jag. Jag funderade på att anmäla men orkade inte göra det”.  
  

Vid ett annat tillfälle blev hon förolämpad när hon skulle lämna in sitt CV där de sökte en 

receptionist. Hon hade sett en annons på internet om att de sökte en receptionist och hon valde 

att gå dit och lämna in sitt CV i hand. Men när hon väl gick dit så ville de inte ta emot hennes 

CV.  

”Jag sökte arbetsgivaren och träffade honom, men när jag berättade att jag ville lämna in mitt 
cv så sa de att det inte behövs eftersom att de redan har tillräckligt med ansökningar. Jag blev 
väldigt chockad över svaret eftersom att annonsen precis hade kommit ut, plus att arbetsgivare 
ska ta emot alla ansökningar inom ansökningstiden. Jag kände mig väldigt förolämpad av den 
dolda rasismen som han visade”.  
  

Nazira fortsatte sitt sökande efter arbete eftersom att hon var i behov av extra pengar under sin 

studietid. Hon gav inte upp även fast hon blev nekad ett flertal gånger på grund av sin slöja. 

Till slut lyckades hon bli accepterad i det arbetet som hon har nu, i café. Men hennes lycka 

varade inte så länge då hon redan från början blev dåligt bemött av sina arbetskollegor samt 

vissa kunder som fikade där.  

 ”Mina kollegor ville knappt prata med mig, de kollade snett på mig från början och höll sig på 
avstånd. En kollega kom fram till mig en gång och frågade om jag självmant valt att bära slöja. 
Ja självklart, svarade jag”.  
  

 Hon berättade vidare om hur hon flera gånger blivit dåligt bemött av kunder som varit i 

Caféet. De har slängt ur sig förolämpande ord och kommentarer som fått Nazira att känna sig 

värdelös.  

”Det finns ungdomar som kommer i stora grupper och hänger hela dagen i Cafét, och flera 
gånger har de slängt ur sig ord så som att jag inte borde visa mig ute med en filt på huvudet, 
eller att jag borde åka hem eftersom att slöjan inte passar i Sverige. Sen har de skojat om att de 
är rädda att jag är en självmordsbombare”.  
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Nazira tror att folk har fördomar om slöjan och muslimer över huvud taget eftersom att det 

hänt så många terrorattacker i världen vilket utförts av vissa människor som kallar sig för 

muslimer, detta har skapat ett hat mot hela religionen och därmed alla individer som är 

muslimer. Slöjan är en symbol för religionen vilket Nazira tror är något som provocerar folk.  

Hon säger att människor har för många fördomar och att man drar alla muslimer över en kant. 

Hon känner sig väldigt utanför och nästan skäms över att hon bär slöja fastän hon älskar sin 

slöja. Hon känner sig udda och onormal.  

  

6.8 Laila 

Laila 42 år, kommer från Irak och har bott i Sverige i 14 år. Hon har ingen utbildning 

eftersom att hon var hemmafru i hemlandet och i Sverige är hon endast klar med SFI 

(Svenska för invandrare). Hon har burit slöjan så länge hon minns. När hon var klar med SFI 

blev hon arbetssökande. Hon har sökt jobb sedan 3 år tillbaka och ännu har hon inte funnit 

något jobb. Självklart anser hon att det beror mycket på att hon inte har någon utbildning då 

många arbeten kräver det men de arbeten hon ansöker mest är städerska, livsmedelsbutiker 

med mera. Det längsta hon har kommit till hittills är provanställning på ett städbolag som fort 

tog slut. De ansåg att Lailas slöja inte var passande till arbetet då man endast skulle ha 

firmans kläder och de tyckte då att hon inte skulle få arbetet.  

”Jag ifrågasatte arbetsgivarens beslut och sa att min slöja absolut inte skulle störa mitt arbete, 
det kan ungefär likställas med att använda mössa eller keps. Men han ville inte lyssna och sa att 
jag tyvärr antingen måste välja att ta av mig slöjan eller att sluta. Jag valde självklart att sluta, 
dels för att jag kände mig totalt kränkt, men även för att slöjan är mycket viktigare för mig än en 
anställning på den firman”.  
  

Laila är fortfarande arbetssökande, men hon känner i hög grad att hon blir orättvist behandlad.  
”Jag gör lika bra jobb som alla andra, kläderna utför inte arbetet utan det är mina händer, min 
kropp”.  
  

Detta har gjort att Laila upplever sig utesluten och inte längre vågar söka nya jobb, hon är 

rädd för att bli nekad på grund av sin slöja. Laila har även blivit dåligt bemött av andra 

personer så som till exempel sina grannar som hon varje dag möter. De hälsar aldrig och 

undviker helst att se henne.  

 ”En gång när jag satte mig ute i trädgården så vinkade jag glatt till grannen, men det grannen 
gjorde var att låtsas att hon inte såg mig och hon låtsades vara upptagen med andra saker, 
därefter gick grannen in då hon tydligen hellre sitter inne och gömmer sig än är lite social och 
trevlig mot mig. Detta gjorde att jag verkligen kände mig utstött och att jag även i mitt hem 
känner jag mig otrygg”.  
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Lailas man jobbar men för att klara ekonomin måste han ha två arbeten då Laila inte kan få 

något jobb. Hon har slutat att söka jobb då hon är väldigt rädd att bli dåligt bemött, hon vill 

hellre sitta hemma än att träffa andra människor som ser ner på henne.  

  

6.9 Anisa 

Anisa 32 år, kom till Sverige för 10 år sedan från Palestina. Hon utbildade sig till lärare i sitt 

hemland och när hon kom till Sverige så kompletterade hon sin utbildning och blev istället 

förskollärare. Anisa har burit slöjan sedan ung ålder. Hon berättar om de svårigheter som hon 

upplevt sedan hon kom till Sverige, om hur hon blev bemött av andra människor och hur de 

såg ner på henne.  

”När jag kom till Sverige så läste jag massor av böcker om Sverige, hur fritt det är för alla 
individer, att Sverige är ett mångkulturellt land och att alla får vara hur de vill. Men det var inte 
alls så jag upplevde det, jag fick kämpa mig fram till varje sak. Varje gång jag skulle ut och 
handla så fanns det ofta någon som förnedrade mig och även gav kommentarer så som till 
exempel; åk hem till ditt hemland, du tillhör inte detta land”.  
  

Även Anisa tror att slöjan är provocerande för andra då det finns så mycket fördomar om 

Islam. Hon upplever att muslimer inte är lika välkomna i Sverige så som andra då det uppstått 

en hel del problem och fördomar kring religionen i världen. Men hon tror även att folk har 

förutfattade meningar om slöjan eftersom att de inte har så mycket kunskaper om vad slöjan 

innebär och vad den representerar. Hon säger även att vissa människor tror att slöjan är en 

symbol för förtryckning mot kvinnor då man tror att kvinnorna är tvungna att bära slöja, 

vilken hon tydliggör att det inte är uppriktigt. För henne är slöjan något som hon själv har valt 

att bära, och att det endast är hennes egen vilja och kärlek till religionen som gör att hon idag 

är beslöjad.  

Anisa berättar även om att hennes skolutbildning var oerhört jobbig för henne.  
”Under min skolgång kommer jag ihåg hur svårt det var, men det jobbigaste som jag gick 
igenom var när klassen skulle ha grupparbeten. Varje gång jag frågade de andra studenterna 
om jag kunde vara med i gruppen så var dem alltid för många, eller att jag inte kunde vara med 
då de redan har en annan kompis som skulle vara med i deras grupp. Jag gjorde oftast mina 
arbeten själv men ibland var man tvungen att vara med i en grupp och då var läraren tvungen 
att säga till studenterna att jag måste hoppa in i någons grupp, detta gjorde att jag skämdes så 
mycket och ville bara försvinna därifrån”.  
  

Detta var bara en början på Anisas framtid i Sverige, när det var dags att hitta ett arbete var 

det lika svårt för henne. Hon kände att hon gick igenom samma process igen. Anisa letade 

efter praktik eftersom att hon skulle praktisera i 6 månader under sin skolgång, men 7 skolor 

nekade henne på grund av att hon bär slöja och de ansåg att Anisa inte passade in. Men till sist 

var det en skola som accepterade henne.  
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”Jag blev glad, hoppet kom tillbaka. Det kändes verkligen bra att det fanns någon som 
accepterade mig. Under praktiken gick det bra, barnen frågade om min slöja och jag förklarade 
för dem varför jag har den och vad den innebär. Det underlättade det hela när barnen förstod, 
men det tog inte slut där. Under mina rasttider så undvek mina kollegor mig och ville helst inte 
prata med mig så mycket. Dem äldre barnen som gick i 4-5 klassen kallade mig för fula ord och 
det var ingen annan vuxen utom jag själv som sa ifrån att de inte fick säga sådant. Jag försökte 
förklara för dem att det dem gör är fel, men de lyssnade inte och fortsatte. Sen dess mår jag inte 
bra och jag kände bara för att ge upp hoppet. Jag valde att ta en paus från jobbet”.  
  

 Anisa är idag sjukskriven och deprimerad, hon besöker även en psykolog men ingenting 

hjälper. Enligt henne kommer hon nog aldrig få tillbaka styrkan och hoppet om att få ett jobb 

där hon trivs bra och blir behandlad rättvist efter allt hon har gått igenom. 

 

7. Sociologisk analys  

I följande kapitel kommer den analys som vi har gjort utifrån resultaten för att besvara våra 

frågeställningar.  Analysen består av de tolkningar och förklaringar som vi har gjort med 

hjälp av våra teoretiska perspektiv.  Vi har även kopplat våra resultat till tidigare forskning 

där vi finner det relevant och intressant.   

7.1 Slöjan och segregation 

De flesta av våra informanter har flyttat till Sverige efter tonåren och redan i hemlandet har de 

hunnit börja skapa sin identitet. Eftersom att dem har flyttat till Sverige har deras identitet 

påverkats och omformats på grund av att de bytt miljö och omgivning, men de har ändå valt 

att behålla sin religion vilket resulterar i att de fortsätter att bära slöja.  

Våra respondenter är medvetna om att deras identitet har förändrats väldigt mycket efter att de 

började sitt nya liv i Sverige då det är en annan kultur och andra traditioner i Sverige, men de 

valde att behålla slöjan även fast de är medvetna om att slöjan kan förhindra vissa möjligheter 

för dem i det svenska samhället. Goffman (2011) belyser om att den sociala identiteten är den 

karaktär som man tillskriver individen. Han menar även att man kan vara stigmatiserad redan 

från början av sitt liv eller att man blir det senare i livet. Händer det att man blir stigmatiserad 

senare i livet medför detta att individen har det svårt att frambringa en ny identitet, som till 

exempel när man flyttar till ett nytt land och måste då anpassa sig efter landets system att leva 

(Goffman, 2011).  Slöjan för dessa beslöjade kvinnor är enligt dem en del av deras identitet 

och de kan inte tänka sig vara utan den. De beslöjade kvinnorna känner sig utanför och udda 

vilket leder till att de inte kan eller inte får lika möjlighet till att integrera sig i samhället som 

andra individer på grund av en avgörande faktor, slöjan, som står i vägen för dem. Detta gör 

att de hamnar efter i både utvecklingen och integrationen i det nya landet Sverige.  
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Det vi kan se utifrån resultaten är att dessa kvinnor bär slöja av egen vilja och att de inte 

tycker slöjan är förtryckande mot kvinnor då de själva får välja om de ska använda slöja. Men 

många individer har fördomar om att slöjan förtrycker kvinnor, samt att alla kvinnor som är 

beslöjade har tvingats till det vilket resulterar i att en del individer har dåliga åsikter om 

religionen och är emot slöjan. Vi kan relatera detta till det Scott (2010) belyser om att slöjan 

är en symbol som signalerar hot för olikhet, men muslimska män som har exempelvis 

särskilda utseenden som skägg eller lösa kläder samt aggressivt bekräftande av en religiös 

identitet knuten till en politisk aktivism inte är uttryck som skapar samma hot som slöjan och 

det har heller inte varit föremål som man förbjudit. Däremot har slöjan varit i fokus och man 

har förbjudit den i vissa länder så som exempelvis Frankrike. Våra respondenter anser att de 

borde ha lika rättigheter och möjligheter samt bli bemötta som alla andra även fast de är 

beslöjade eftersom att Sverige är ett fritt land. Däremot har en hel del av våra respondenter 

inte upplevt sig vara lika värda som andra då de blivit bemötta av dåliga attityder, elaka 

kommentarer med mera. Att andra individer har dessa fördomar om just kvinnoförtryck inom 

islam har att göra med att slöjan ses som en förtryckande symbol då vissa länder tvingar 

kvinnor till att bära slöja. Detta medför att man tror att alla muslimska kvinnor som bär slöja 

har blivit tvingade till det, vilket dessa kvinnor bekräftar som ett falsk påstående.  

 

7.2 Slöjan som hinder på arbetsmarknaden 

Slöjan medför som tidigare nämnt utmaningar för dem om att bli accepterade på den svenska 

arbetsmarknaden. Respondenterna upplever vägen till arbetet som väldigt svår. De upplever 

att de inte har samma möjlighet som andra kvinnor att bli kallade till arbetsintervjuer. Vissa 

av de beslöjade kvinnorna har även varit oroliga för att publicera bild på sig själv på sitt CV 

då de är bekymrade över att inte bli valda av arbetsgivare när de ser att de har slöja. Detta 

tyder på diskriminering då det handlar om svårigheter som är förknippade med etnisk 

ojämlikhet (Kamali, 2005). Majoriteten av de beslöjade kvinnorna har upplevt eller upplever 

att de tappar hoppet om att senare få ett arbete. De känner sig utpekade som en negativ grupp 

i omgivningen. Ett exempel är då en av de beslöjade kvinnorna som berättade om att hon gick 

för att lämna in sitt CV till en arbetsgivare som precis hade lagt upp en annons om ledigt 

arbete men som nekade hennes CV när han såg henne i verkligheten. Sådana händelser ger de 

beslöjade muslimska kvinnorna ett intryck av att de blir nedvärderade.  Slöjan för de 

beslöjade muslimska kvinnorna är en del av deras identitet, men samtidigt upplever de att den 

stigmatiserar dem när de söker arbete. Detta kan relateras till Goffmans (2011) teori om 
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stigmatisering då stigma bland annat kan uppfattas som någon nation, ras eller religion. 

Goffman (2011) menar att det kan finnas en speciell egenskap, för dessa kvinnor är slöjan 

denna speciella egenskap, som skapar svårigheter för individen att komma in i ett samhälle då 

hen avviker från ett icke önskvärt sätt från de förväntningar som finns i samhället. De som 

inte avviker från de speciella förväntningarna är de ”normala”. Man bygger upp en 

stigmateori för att förklara individens underlägsenhet samt övertyga oss själva och andra att 

den stigmatiserade individen avviker från samhället (Goffman, 2011). Slöjan blir ett stigma 

för dessa beslöjade kvinnor då många människor har fördomar om den och det medför bland 

annat att dessa beslöjade muslimska kvinnor inte blir valda till arbeten på grund av att de har 

en udda egenskap som inte passar in i det svenska samhället, så som till exempel att 

arbetsgivare utesluter dessa beslöjade muslimska kvinnor från arbetsmarknaden då de inte 

anställer dem.  

Många av de beslöjade muslimska kvinnorna blir oroliga inför arbetsintervjuer då de är 

medvetna om att det existerar fördomar kring slöjan och att många kvinnor blir nekade arbete 

på grund av det. Eftersom att flera av de beslöjade muslimska kvinnorna har nekats att få en 

chans till arbete på grund av sin slöja upplever de att deras självförtroende blir väldigt lågt när 

det kommer till att våga bege sig ut på arbetsmarknaden för att söka arbete. I resultatdelen ser 

man tydligt att de upplever sina chanser som väldigt små efter att ha nekats ett flertal gånger 

och en del av dem har blivit deprimerade på grund av det. Goffman (2011) hävdar om att en 

individ som tvingas bli isolerad från allmänheten påverkas negativt då det bland annat leder 

till depression och misstänksamhet hos den stigmatiserade. Vid tillfällen då de ”normala” och 

de stigmatiserade beslöjade kvinnorna möts kan det uppstå krockar så som till exempel att den 

stigmatiserade upplever osäkerhet om hur denne kommer att tas emot av andra samt hur 

denne ska bete sig.  

De beslöjade muslimska kvinnor som har fått chansen att delta på en arbetsintervju har 

beskrivit det som väldigt obekvämt och i flera fall diskriminerande. De har upplevt att 

arbetsgivare inte haft en positiv inställning till att dessa kvinnor bär slöja. Det har uppstått 

situationer enligt de beslöjade muslimska kvinnorna där de fått frågor om de kan ta av sig 

slöjan för en anställning vilket de upplevt som kränkande och förtryckande. De beslöjade 

muslimska kvinnorna har valt att hellre tacka nej till arbetet än att ta av sig slöjan då den 

betyder väldigt mycket för dem, slöjan är enligt dem en del av deras kropp. Att många av våra 

informanter har blivit dåligt bemötta och fått sin slöja ifrågasatt på platsintervjun, kan 

analyseras i relation till främlingsandraism som Kamal (2005) belyser handlar om bland annat 
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negativ stereotypisering, stigmatisering, diskriminering och kategorisering grundad på 

personer med invandrarbakgrunds gemensamma drag såsom religion, etnicitet och/eller 

hudfärg. Främlingsandraism är en oundviklig del av den sociala strukturen grundat på ett 

system av ojämlikhet som bevarar dominansen av den överordnade majoritetsamhället (ofta 

vita européer) över andra (icke européer). Individer med fördomar om en speciell religion, i 

detta fall handlar det om islam, har en negativ syn på individer som tillhör den religionen, 

alltså blir dessa individer som tidigare nämnt stigmatiserade. Resultaten visar att de beslöjade 

kvinnorna upplever slöjan som ett hinder för dem på grund av att slöjan är en religiös symbol 

som för de individer som är emot religionen kan vara väldigt provocerande. De som till 

exempel har fördomar om denna religion har inga svårigheter med att observera att en 

beslöjad kvinna är muslim, därför blir det enkelt för denna person att uttrycka sin negativitet 

gentemot den beslöjade kvinnan.  

Goffman menar att det kan leda till att man vidtar diskriminerande åtgärder för att förhindra 

den stigmatiserades livsmöjligheter (Goffman, 2011). Flera av de beslöjade muslimska 

kvinnorna upplever att arbetsgivare har fördomar om religionen och slöjan vilket leder till att 

denne har svårt att acceptera dessa beslöjade muslimska kvinnor. Kamali (2005) talar även 

om den strukturella diskrimineringen som baseras på etablerade ideologier, procedurer och 

handlingsmönster som kanske inte är tänkt att diskriminera någon grupp men i praktiken 

systematiskt utesluter man en del grupper från arbete och andra möjligheter. Eftersom att 

dessa beslöjade kvinnor har blivit nekade arbete på flera platsintervjuer och medför detta att 

kvinnorna drar slutsatsen om att alla arbetsgivare är emot dem, vilket kan vara en fördom från 

de beslöjade kvinnornas sida, så som att många av kvinnorna har beskrivit att de förlorat 

hoppet om att någonsin bli anställda av en arbetsgivare på grund av sin slöja. Detta kan då  

leda till att de slutar att söka jobb vilket kan missgynna dem själva.  

De beslöjade muslimska kvinnorna upplever frågor gällande slöjan under sina arbetsintervjuer 

väldigt provocerande och känsligt, speciellt vid tillfällen då de fått sin potential till att arbeta 

ifrågasatt på grund av slöjan. De beslöjade muslimska kvinnorna förstärker påståendet om att 

det inte är slöjan som avgör om de klarar sina arbetsuppgifter eller inte, utan att de är dem 

själva och deras förmåga. I dessa fall har de upplevt en så kallad direkt diskriminering, men 

de talade även om att de upplevt en dold diskriminering från arbetsgivarens sida vid tillfällen 

då de fått kommentarer som syftat på slöjan samt negativa kommentarer, men även de 

tillfällen då de nekats jobb efter att arbetsgivaren fått syn på deras slöja. Kamali (2005) 

skriver om diskriminering, att det kan förstås utifrån många aspekter. En av dem är som 
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Kamali (2005) menar, direkt och dold diskriminering. Diskriminering förekommer inte endast 

genom direkta handlingar utan även som dolda handlingar som indirekt går ut över vissa 

grupper av befolkningen, i detta fall de beslöjade kvinnorna.   

I resultaten uppkommer det att en del arbetsgivare har erkänt för de beslöjade muslimska 

kvinnorna att det är på grund av slöjan som de inte fått jobbet, då de till exempel kommenterat 

att slöjan inte är anpassat för det speciella arbetet. Dock har de beslöjade muslimska 

kvinnorna påstått att vissa arbetsgivare nekat och dolt att det är på grund av slöjan som de inte 

fått arbetet. Detta kan förstås utifrån det Kamali beskriver om dold diskriminering, det vill 

säga att arbetsgivaren döljer att han är emot att anställa en beslöjad kvinna, vilket likställs 

med diskriminering. Vi kan alltså tydligt se att de beslöjade muslimska kvinnorna är 

medvetna om att det är slöjan som är huvudfaktorn till varför de inte blivit anställda eftersom 

att flera av dem beskriver att de blir dåligt bemötta på intervjun och att arbetsgivaren visat en 

negativ attityd gentemot dem på grund av att de är beslöjade.  

 
7.3 Slöjan och arbetsplatsen    

”Mina kollegor ville knappt prata med mig, de kollade snett på mig från början och höll sig på 

avstånd. En kollega kom fram till mig en gång och frågade om jag självmant valt att bära slöja. 

Ja självklart, svarade jag”.  

  

Resultatet visar på att de flesta av våra respondenter upplever en känsla av utanförskap i 

samhället och framförallt på arbetsmarknaden på grund av sin religion och sitt utseende. De 

blir oftast inte accepterade av arbetsgivare, arbetskamrater och individer som finns i deras 

arbetsmiljö då de håller ett avstånd och väljer att vara osociala. Man kan se ett tydligt 

samband med det Elias (1999) beskriver kring de etablerade och outsidergruppen. De som är 

outsiders, i detta fall de beslöjade muslimska kvinnorna, ses som ett hot mot de etablerades 

levnadssätt, normer och värderingar eftersom att de har olika religioner.  Genom att de 

etablerade utesluter outsiders från deltagande i samhället vad gäller bland annat socialt 

umgänge, bekräftar de etablerade sin egen identitet (Elias, 1999).  På samma sätt kan man 

säga upplever individerna på arbetsplatsen den beslöjade muslimska kvinnan som ett ”hot” 

gentemot dem då hon har en annan religion, ett annat levnadssätt med andra synssätt som de 

vill hålla avstånd från då de till exempel undviker all kontakt med den beslöjade muslimska 

kvinnan. Slöjan signalerar kvinnornas tro och religion vilket kan provocera andra som har 

ogrundade uppfattningar om religionen, speciellt i dagsläget då väldigt många är negativa till 

islam på grund av fördomar så som förtryck, exempelvis om de valt att använda slöja frivilligt 
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eller med tvång. En av informanterna har även berättat att hon fått kommentarer från kunder 

på arbetsplatsen som skämtat om att hon kanske är en självmordsbombare. Detta signalerar att 

både arbetskamraterna samt andra individer som exempelvis kunder har dåliga uppfattningar 

om religionen islam och därför utgår från att religionen är förtryckande, eller har negativa 

åsikter om religionen så som till exempel att alla muslimer är terrorister på grund av att en 

individ gjort en terrorattack. Detta kan relateras till Elias (1999) teori om etablerade och 

outsiders där han belyser att då de etablerade ska få bekräftelse på den negativa bild som de 

har av outsiders så räcker det med en liten händelse, de etablerade förstärks då ännu mer 

genom denna bekräftelse. Det kan även förstås genom den kollektiva skammen som Elias 

menar handlar om att då en minoritet i ena gruppen gör något dåligt kan det skapa dåligt rykte 

för resten av gruppen. Detta kan relateras till att arbetskamrater bland annat har en fördom om 

att slöjan är tvingande för alla kvinnor, och att de mot sin vilja bär slöja, det vill säga att 

beslöjade muslimska kvinnor är förtryckta.   

Arbetskamraterna håller inte avstånd från kvinnorna på grund av att de inte kommer överens 

med dem eller inte tycker om dem personligen då de inte ens lärt känna varandra enligt 

informanterna, utan de håller avstånd på grund av religiösa uppfattningen då de beslöjade 

muslimska kvinnorna upplever att det är på grund av slöjan som arbetskamraterna håller 

avstånd.  Detta kan förstås utifrån det Elias (1999) menar om att grunden till att en grupp 

nedvärderar en annan grupp inte att göra med ”outsiders” individuella kvalitéer eller 

egenskaper. Han menar att det är medlemskap i en nedvärderad grupp eller kategori som leder 

till att dess medlemmar kollektivt bedöms som underlägsna och skilda från den andra 

gruppen.  Arbetskamraterna håller i detta fall en distans från de beslöjade muslimska 

kvinnorna av andra orsaker som till exempel fördomar, och inte för att de har något emot den 

beslöjade kvinnan personligen. Detta visar informanternas berättelser eftersom att de upplever 

att de inte får chansen att lära känna sina arbetskamrater på grund av distansen som existerar 

mellan dem på grund av slöjan.    

På en del arbetsplatser höll arbetskamrater en distans från de beslöjade muslimska kvinnorna 

där de undvek att hålla en social kontakt med dem och höll sig till varandra istället, där de 

delade sina åsikter tillsammans med de andra som även de undvek dessa beslöjade muslimska 

kvinnor. På arbetsplatsen har de endast den kontakt som de är tvungna att ha i relation till 

arbetet och ingenting mer, vilket ger de beslöjade muslimska kvinnorna ett intryck av att de 

utesluts från gruppen och känner sig nedvärderade. Varför arbetskamraterna undvek att umgås 

med de beslöjade muslimska kvinnorna kan förstås utifrån Elias teori om den sociala 
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sammanhållningen som Elias (1999) skriver om är en maktresurs som gör det möjligt att 

vidmakthålla skillnaderna mellan grupperna. I hans undersökning resulterade det i att de 

etablerade undvek all form av socialt umgänge med de andra utöver de som fanns på 

arbetsplatsen och de såg även ner på outsiders som grupp. Uteslutningen upprätthölls med 

hjälp av bland annat skvallret som en central mekanism, social kontroll samt umgänges 

förbud (Elias, 1999). Denna distans som arbetskamraterna håller gör att de beslöjade 

muslimska kvinnorna upplever en ”vi och dem” känsla som etablerade och outsiders där de 

känner att det finns grupperingar mellan dem. De känner sig inte välkomnade i den andra 

gruppen på grund av sitt utseende, dessa känslor av utanförskap stärks av arbetskamrater som 

väljer att hålla avstånd från de beslöjade muslimska kvinnorna.   

Det har även hänt att vissa av informanterna fått sämre arbetsuppgifter på grund av att de inte 

skulle vistas offentligt på arbetsplatsen med slöja. En av informanterna berättade om hur hon 

placerades på lagret för att inte vistas inne i butiken bland kunderna vilket kan ses som en 

dold handling från arbetsgivarens sida som indirekt talar om för den beslöjade kvinnan att 

slöjan inte passar in på arbetsplatsen. Hon kände sig diskriminerad på grund av att hon blev 

uppdelad från resten av gruppen. Detta kan bland annat relateras till Kamalis beskrivning om 

dold diskriminering då diskriminering kan uppstå genom dolda handlingar (Kamali, 2005). 

Samtidigt behöver det inte innebära att en anställd blir diskrimerad för att denne placerats på 

lagret under en tid, detta kan hända vem som helst. Dock är det kanske inte en slump att just 

den beslöjade kvinnan placerats på lagret med order om att endast hålla sig där i avstånd från 

kunderna. Dessa faktorer leder till att individen känner sig direkt träffad av en diskriminering 

som i arbetsgivarens ögon må vara dold, men för den beslöjade muslimska kvinnan en 

självklar direkt diskriminering.  

 

8. Slutsatser  

Syftet med denna studie var att undersöka om slöjan är en bidragande faktor som hindrar 

beslöjade muslimska kvinnor att integreras på arbetsmarknaden. För att uppnå detta utförde vi 

en kvalitativ studie genom intervjuer med 8 beslöjade muslimska kvinnor.  

  

Detta ämne upplevdes som känsligt, men ändå var informanterna mycket villiga att dela med 

sig av sina erfarenheter på arbetsmarknaden. Ämnet har varit väldigt aktuellt i media där det 

flera gånger uppkommit berättelser om kvinnor som diskriminerats på grund av sin slöja. Vi 
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var därför beredda på att få höra från våra informanter berättelser om hur de någon gång blivit 

diskriminerade, men vi blev däremot förvånade över att det var så mycket diskriminering som 

de beslöjade muslimska kvinnorna upplevt under sina liv.  

  

Vårt resultat tyder på att respondenterna upplever slöjan som ett hinder då de har svårigheter 

med att få ett arbete, att de blir dåligt bemötta av både arbetsgivare och arbetskamrater. De 

har vid flera tillfällen blivit diskriminerade, uteslutna och förtryckta av individer på 

arbetsmarknaden. De har både upplevt direkt och indirekt diskriminering från arbetsgivare 

och arbetskamrater. För att förstå denna diskriminering och dessa fördomar som individer har 

gentemot slöjan analyserade vi resultatet utifrån ett antal sociologiska teorier. De teoretiska 

perspektiv som vi använt oss av för att tolka materialet i denna uppsats är; Stigmateorin, 

integration & diskriminering, slöjans politik samt teorin om Etablerade & outsiders.   

  

Det vi kom fram till utifrån analysen är att diskrimineringen baseras bland annat på fördomar 

om religionen islam och förtryck mot kvinnor som många anser att slöjan symboliserar. 

Kvinnorna upplever sig stigmatiserade av andra på grund av de fördomar som existerar i 

samhället kring islam och slöjan. De upplever sig utanför samhället, de blir alltså outsiders.  

När de försöker att integrera sig på arbetsmarknaden blir slöjan ett hinder för dem.  
Vi kan även se likheter mellan vår studie och Homa Hoodfar (1993) berättelse i artikeln The 

Veil in Their Minds and On Our Heads om hur hon på grund av alla fördomar och den 

negativa synen gentemot slöjan visste att slöjan för henne skulle bli ett problem för att bli 

anställd på ett arbete. Därför valde hon att ta av sig slöjan på sin arbetsintervju och använda 

peruk för att undvika att bli nekad anställning på grund av slöjan.  

Denna rädsla om att bli nekad på grund av slöjan har även våra informanter visat under 

intervjuerna då de berättat om att de är rädda för att söka arbete på grund av stigmatiseringen. 

Men flera av informanterna beskrev att slöjan för dem är en del av deras identitet och att de 

aldrig skulle ta av sig den för att få ett arbete.  

Eftersom att vi lever i ett demokratiskt land där alla individer ska ha samma rättigheter och 

möjligheter kan vi utifrån resultaten se att dessa beslöjade muslimska kvinnor inte upplever 

samma rättigheter och möjligheter som andra individer. Slöjan hindrar deras möjligheter för 

dem att integreras på arbetsmarknaden. Vi anser att detta inte borde existera i ett demokratiskt 

land som Sverige, speciellt med tanke på att Sverige är ett mångkulturellt land där man enligt 

lag ska respektera varje etnicitet, tradition, religion med mera.   
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Det som hade kunnat ge oss andra resultat är ifall vi hade intervjuat ännu fler personer. Det är 

inte rättvist att dra slutsatser som baseras på endast 8 informanter, men med tanke på att 

nästan var och en av dem har upplevt diskriminering så antar vi att det finns många fler 

beslöjade muslimska kvinnor i Sverige som upplever samma sak. Detta tycker vi är väldigt 

sorgligt och hoppas på att detta kommer att förändras till det positiva i framtiden. Man borde 

ge mer information om bland annat religionen islam till individer som inte är kunniga, detta 

hade kanske lett till att fördomar hade minskat och att beslöjade muslimska kvinnor hade 

accepterats i samhället och på arbetsmarknaden så som alla andra individer.  

  

Till vidare forskning föreslår vi att man intervjuar även arbetsgivare för att få en bild utifrån 

de båda perspektiven. Vi hade mycket lite tid på oss vilket resulterade i att vi begränsade oss 

väldigt mycket. Hade vi haft mer tid så hade vi troligtvis intervjuat arbetsgivare också för att 

se vad de har för tankar kring anställning av beslöjade muslimska kvinnor.  
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Intervjufrågor till kvinnorna  

  

Kan du berätta om dig själv?  
  
Hur länge har du burit slöja?  
  
Vad betyder slöjan för dig?  
  
Känner du dig förtryckt på grund av slöjan?  
  

Varför tror du att slöjan är ett problem?  

  

Kan du berätta om vägen till arbetet för dig?  

-Har du stött på hinder, vilka?  

  

Kan du berätta om dina erfarenheter av arbetssökandet i Sverige?  

  

Vilka är dina upplevelser av att bära slöja i Sverige?   

  

Vilka upplevelser har du av att komma in på arbetsmarknaden?  

  

Vad arbetar du med?   

Vilka arbeten upplever du är svårare/lättare att bli anställd på?  

  

Har du någon gång varit på en anställningsintervju?  

Om ja; Kan du berätta lite om din senaste anställningsintervju?  

Hur blev du bemött?   
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Har du någon gång fått några frågor om slöjan under anställningsintervjun?   

Har du blivit nekad till jobb på grund av slöjan?  

  
Har arbetskamrater varit emot slöjan? Om ja, på vilket sätt?  
Hur påverkar det dig vad omgivningen tycker om att du bär slöja på arbetet?   
  
Vilken bild tycker du att svenska samhället har av muslimska kvinnan?   
  
Hur ser du på möjligheter för muslimska kvinnor att få jobb i Sverige?  
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