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Abstract  
This paper, ”How can you use such kind of oppression against women in your 

advertising!!!”- A qualitative study of the response H&M and Åhléns recieved due to their 

campaigns with veild women” is about how the veil and the veild woman are mentioned in the 

respons of the campaigns and which values that can provide the veiled woman in the society. 

To find this out, I have used a critical text analysis where I have analyzed the vocabulary and 

sentence structure.	  The theories underlying this study are post-colonial feminism, Stuart Halls 

representation and the New media landscape. All of these theories has been used to analyse 

the material. The results showed that the veil was both mentioned as a symbol of oppression 

and freedom and the veild woman was someone who, for some people, both fought for justice 

and a free society and by some, someone who is deeply oppressed. The conclusions that can 

be drawn from the results is that the veil, still is something that is seen as an oppression of 

women, and doesn’t belong in Sweden. But it is also possible to interpret it in such a way that 

the veil is something that has come to be accepted in society, and for many, gained a new and 

different meaning from before. The main conclusion is that the veil still is something that is 

highly debated and that the veiled woman is someone that the western countries have different 

views on.  
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1. Inledning  

Ordet slöja benämns i den svenska akademins ordlista som ”ansiktsbeklädnad för kvinnor” 

men är något som kommit att få väldigt olika betydelse beroende på vem man frågar (SAO, 

2016). För många är slöjan kopplat till religion medan andra väljer att se det som ett 

modeplagg. Många hävdar även att förtryck och slöja är någonting som är tätt 

sammansvetsade medan andra menar att slöjan är någonting som skapar frihet. Debatten har 

nått en samhällsnivå på flera olika plan och nästan alla har en åsikt när det kommer till slöjans 

bärande. Faktum är att få plagg har kommit att få så stor uppmärksamhet och skapat så 

mycket debatt som slöjan. H&M och Åhléns val att hösten 2015 publicera kampanjer med 

slöjbärande kvinnor blev inte oväntat någonting som väckte stor uppståndelse. Klädföretagen 

har alltid sålt sjalen men när den nu framställdes på ett annat sätt än det traditionella för oss i 

västvärlden blev reaktionerna många. Den rådande situationen i världen har resulterat i att 

personer från olika länder och kulturer nu lever i samma land och tar del av varandras kulturer 

på ett sätt som förut inte existerade. Detta leder i sin tur till att debatten kring slöjan och 

kvinnan som bär den kan tänkas få ta ännu mer plats i och med att den nu inkluderas i ett 

samhälle där dess bärande inte anses självklart.  

 

I och med dagens mediesamhälle är det lätt för alla ta del av debatten och aktivt delta i frågor 

som engagerar. Det lättillgängliga medieklimatet gör det i sin tur intressant att se till 

reaktionerna och responsen som det tidigare inte gick att ta del av på samma sätt. Tanken med 

denna studie är att se hur kvinnan och slöjan framställs i responsen för att på så vis kunna 

urskilja samhällets attityd gentemot den slöjbärande kvinnan. Hur går egentligen debatten 

kring detta omdiskuterade plagg och vad är det för argument som läggs fram?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den skriftliga responsen som H&M och Åhléns har 

fått på Facebook i och med sina kampanjer där slöjbärande kvinnor inkluderats.  

1.4 Frågeställningar  
För att uppfylla syftet med denna uppsats har jag formulerat tre stycken frågeställningar som 

ligger till grund för min undersökning. 

1. Hur benämns slöjan i responsen? 
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2. Hur benämns kvinnan i responsen? 

3. Vilka betydelser kan ges för samhällets attityd gentemot den slöjbärande kvinnan? 

1.5 Bakgrund 
I september 2015 valde modeföretagen H&M och Åhléns att i och med sina höstkampanjer 

publicera beslöjade modeller. H&M lanserade sin kampanj ”Close the loop” som har 

budskapet att det inte finns några regler inom mode, förutom en, att återvinna sin kläder 

(Facebook/HM, 2015). I reklamfilmen syns många olika typer av personligheter med olika 

hudfärg, klädstil och bakgrund. Den slöjbärande kvinnan syns endast någon sekund i filmen 

men har ändå kommit att väcka stor uppståndelse. Kampanjen går ut på att på visa mångfald 

och att bryta modereglerna, så länge kläderna återvinns. H&M vill med kampanjen visa att de 

står för jämställdhet och mångfald (Lundin, 2015).  

 

Åhléns valde att i deras årliga höstkatalog att publicera en bild med en slöjbärande kvinna  

(Facebook/Ahlens, 2015). Kvinnan visar upp Åhléns nylanserade höstplagg och ges ett 

likadant uppslag som de andra modellerna. Kampanjen visar på mångfald och porträtterar 

kvinnor med olika hudfärger och olika kulturer och etniska bakgrunder. Med kampanjen vill 

Åhléns visa på att de jobbar med inkluderande kommunikation där alla ska känna igen sig och 

känna sig välkomna (Lundin, 2015). De väljer dock att inte ta ställning för eller emot slöjan 

men vill visa på ett alternativ till de kvinnor som väljer att bära den (Fagerlund Jerrstedt, 

2015).  

 

Företagens val att inkludera slöjan i deras marknadsföring är någonting som kommit att väcka 

stor debatt och företagen har fått ta emot både kritik och hyllningar. Responsen från 

allmänheten har bland annat yttrat sig i protester utanför klädföretagens butiker i centrala 

Stockholm men har också resulterat i en stor debatt i media, på bloggar och inom olika 

internetforum. SVT-debatt valde tillexempel att lyfta frågan och otaliga artiklar om ämnet har 

publicerats i många utav Sveriges största och mest rikstäckande tidningar så som Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Inte minst har diskussionerna 

kommit att få stort utrymme på företagens Facebooks sidor där kampanjerna lagts ut.  
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2. Teori och tidigare forskning  

2.1 Tidigare forskning 
Elisabeth Hallgren Sjöberg (2014) undersöker i sin doktorsavhandling ”Så som en slöja: Den 

kristna slöjan i en svensk kontext”, slöjan inom kristendomen och hur slöjdtraditionens rötter 

och utveckling har sett ut. Hon diskuterar bland annat definitionen av begreppet slöja och vad 

det egentligen betyder och har för mening. Hon nämner att en huvudbonad kan fylla många 

olika funktioner men att den först kan benämnas som slöja då den primära funktionen är att 

dölja håret av religiösa och/eller kulturella skäl. Eventuella praktiska fördelar med 

huvudbonaden, tillexempel att skydda mot väder och vind, är någonting som i så fall är 

sekundärt och därmed benämns huvudbonaden inte som slöja (Hallgren Sjöberg 2014; 9). 

Hon tar även upp att det finns olika typer av slöjor under olika kategorier, tillexempel jungfru-

, kyrk- och hustruslöja och att slöjan även kan kopplas till ordet mode. Ett genomgående 

påstående är även att håret under lång tid inom kristendomen ansågs vara en typ av slöja 

(Hallgren Sjöberg 2014; 40-42).  

 

Hallgren Sjögren (2014; 122) belyser hur slöjans roll i det kristna Sverige har sett ut under 

tiden och att beroende på vem man frågar, ges olika svar på om det funnits något slöjbruk 

bland dåtidens svenska kristna eller inte. Hennes material har även visat på att ordet slöja har 

förknippats med orienten och kvinnoförtryck och att slöjan under denna tid hade en symbolisk 

innebörd som var länkat till idéer om kvinnans underordning. Hon diskuterar bland annat att 

slöjan under en lång tid visade på kvinnans sexualdrift och hennes förmåga att stå emot 

frestelser, men också att det funnits en långvarig tradition att dölja håret på religiös grund 

(Hallgren Sjöberg 2014;122-124).  

 

Myra Macdonald (2006) talar i sin artikel ” Muslim women and the veil- Problems of image 

and voice in media representations” även hon om slöjan och främst myten om hur denna 

framställs. Hon belyser att bärandet av slöja inte är något som det står något om i koranen och 

talar om hur både män och kvinnor inom religion burit slöjan och inom vissa religioner 

fortfarande gör det. Det är alltså ingenting som endast är riktat mot kvinnor, även om detta 

kommit att bli den vedertagna uppfattningen (Macdonald 2006; 8). Precis som Hallgren 

Sjögren (2014) ser hon till slöjans olika funktioner och kritiserar hur slöjan, av västvärlden, 

alltid benämns som ett och samma plagg och hur västvärlden och media aldrig gör skillnad på 

muslimska plagg. Det talas endast om fenomenet slöja och att dennas funktion är att täcka, 



	   5	  

dölja och förhindra. Inom islam finns det ingenting som är motsvarighet till det västvärlden 

kallar ”slöja”, denna kan istället ses och användas på många olika sätt, men detta är något som 

sällan uppmärksammas (Macdonald 2006; 10).  

 

Macdonald (2006; 9) diskuterar vidare att i och med medias rapportering och händelser som 

9/11 och andra attentat utförda av islamiska extremistgrupper har slöjan blivit en symbol för 

alla problem som västvärlden anses finna med islam. Slöjans symbolisering för ondska och 

förtryck har i och med detta gett västvärlden ett behov att vilja avtäcka muslimska kvinnor. 

Avtäcks kvinnan avlägsnas hon också från det som anses skadligt och farligt med islam. Den 

västerländska världen vill ”rädda kvinnorna” de anser vara under förtryck och välkomna dem 

in i en värld av frihet. Macdonald (2006; 10) diskuterar detta och menar att slöjan fångar all 

uppmärksamhet och fokus på andra saker, så som utbildning, rösträtt och arbete, som 

extremistgrupperna också tagit ifrån dem, glöms bort. Hon diskuterar även problemet med att 

det endast är vissa röster från slöjbärande kvinnor som får komma fram vilket därefter leder 

till att de blir representanter för alla slöjbärande kvinnor i världen. Hon talar även om hur 

slöjan, genom att den konstrueras som en avvikande praxis av västerländska personer, gör så 

att en avtäckning innebär en återgång till en "naturlig" och "normal" kropp. Kroppar som inte 

är beslöjade tas som norm för att ange en allmän, tvärkulturell giltig uppfattning om vad en 

kvinnlig kropp är och måste vara. Den beslöjande kroppen ses som förtryckt när det kommer 

till sexualitet och endast en kompromiss klädmässigt eller en avtäckning kan göra så att hon 

ses som ”normal” (Macdonald 2006; 14). Det sexiga och lockande anses vara det 

västerländska medan den slöjbärande kvinnan endast anses som förtryckt. Den slöjbärande 

kvinnan ses inte bara som kvinna utan som någon som representerar så mycket annat och inte 

något kvinnligt.  

 

Jennifer Sotksy (2013; 791-792) diskuterar i sin artikel ”They call me muslim: Muslim women 

in the media trough and beyond the veil” dokumentärfilmen ”They call me muslim” som 

porträtterar två stycken muslimska kvinnor boende i olika delar av världen. Den ena kvinnan 

är bosatt i Paris där slöjan kommit att förbjudas inom skolan och där slöjbärande kvinnor av 

den anledningen blir utsatta och exkluderade. Hon väljer dock att bära slöja trots detta. Den 

andra kvinnan är bosatt i Iran där slöjan är ett tvång och att inte bära den utanför hemmet kan 

leda till straff så som häktning. Trots detta väljer hon att lämna sin bostad utan att skyla sitt 

hår. Sotskys artikel syftar till att lyfta fram problematiken med att muslimska kvinnor själva 

måste få rätten att kontrollera sina egna kroppar. Båda kvinnorna betraktas som outsiders i 
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länderna de lever i och måste båda hävda sitt medlemskap i en gemenskap av marginaliserade 

personer. Slöjan har kommit att bli det som förenar dessa kvinnor och deras berättelse även 

fast de inte delar samma livsöde. Detta diskuterar Sotsky är problematiskt då slöjan är det som 

kommit att definiera dessa kvinnor och att den muslimska kvinnans identitet är inkapslad i att 

hon bär slöja. Den enskilda personen får alltså inte träda fram (Sotsky 2013; 793-794).  

 

Hon diskuterar även likt Macdonald (2006) hur västvärlden vill avtäcka de muslimska 

kvinnorna och på så sätt befria dem samtidigt som man då får bort det onda som slöjan har 

kommit att representera. Att säga att den muslimska kvinnan befrias genom att avtäcka sig 

diskuterar Sotsky skapar direkt motsatts då det är vi som skapar problem för dessa kvinnor 

genom att ta ifrån dem möjligheten att bestämma över sin egen kropp. Den franska lagen att 

förbjuda slöjan i skolan visar på västvärldens sätt att se på slöjan som det som representerar 

det skadliga och onda med islam. Denna syn på islam menar hon precis som Macdonald 

(2006) har kommit ur händelser som 9/11 (Sotsky 2013; 793, 796). Vidare diskuterar hon 

vikten av att muslimska kvinnors röster måste få komma fram och påpekar att det är en 

sällsynt möjlighet för dessa kvinnor att få ses och höras. Hon menar att det är nyttigt att få 

höra kvinnan bakom slöjan och genom att se till dessa två kvinnor i filmen får tittaren ett 

bredare perspektiv på saken. I och med detta kan tittaren komma att motstå att objektifiera 

den muslimska kvinnan och hon får istället hävda sin subjektivitet (Sotsky 2013; 797).  

2.2 Teori  

2.2.1 Representation  
Socialkonstruktionisten Stuart Hall talar om hur mening skapas genom språket. Den 

meningsskapande processen, alltså vårt tal, kallar han representation (Hall 1997; 1-3).  

Hall (1997; 15) diskuterar att genom att människan skapar representationer skapar hon också 

verkligheten. Allting som existerar skapas alltså via människans språk och hur vi utrycker oss 

med andra människor.  

 

”The mening is not in the object or person or thing, nor is it in the word. It is we who fix the 

meaning so firmly that, after a while, it comes to seem natural and inevitable. The meaning is 

constructed by the system of representation.” (Hall 1997; 21) 
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Hall (1997; 17-18) belyser att det finns två olika representationssystem. Det börjar med att vi i 

vårt sinne bildar oss en uppfattning om någonting. Uppfattningarna fungerar sedan som ett 

system av mental representation som organiserar världen i meningsfulla kategorier. När vi har 

en uppfattning om något kan vi säga att vi vet dess innebörd, men vi kan inte kommunicera ut 

denna uppfattning och dess innebörd utan ett språk. Språket är alltså det andra 

representationssystemet och består av tecken organiserade i olika relationer. Med tecken 

menar han den allmänna term vi använder för ord, ljud eller bild. Men tecken kan bara 

förmedla innebörden om vi har koder som tillåter oss att översätta vår uppfattning till språk. 

Dessa koder är avgörande för representation och meningsskapande och förekommer inte i 

naturen utan är ett resultat av sociala överenskommelser. Det är en viktig del av vår kultur 

som vi lär oss och omedvetet tar till oss när vi blir medlemmar i en kultur (Hall 1997; 18-22). 

 

Hall (1997) diskuterar även hur mening idag skapas inom media. Den moderna tekniken idag 

gör det möjligt att kommunicera globalt och därmed skapa mening mellan olika kulturer 

snabbare än det någonsin gått att göra tidigare.  

2.2.2. Postkolonial feminism  
En av de teorier jag kommer att använda mig av är den postkoloniala feminismen. De los 

Reyes (2011;45-46) talar om hur den postkoloniala teorin tar avstånd från ett enhetligt 

kvinnligt subjekt samt det faktum att mannen är normen och anser istället vithet vara normen. 

Dyer (1997;1-3) diskuterar den vita normen och talar om att synen på människan uppdelad i 

olika raser är central för den moderna världens organisation. Han talar om hur personer delas 

upp i olika grupper på grund av att vi dömer varandra men att vita personer ofta kommer 

undan indelningen. Dyer diskuterar hur ordet ras endast är applicerat på personer som är icke 

vita och att vita personer därför är det ses som den mänskliga normen. De personer som inte 

är vita är alltså rasindelade medan vita personer är bara anses vara människor. Genom att 

anses vara ”bara en människa” får de vita personerna makten att tala för enhetligheten av 

mänskligheten medan de rasindelade människorna bara kan tala för sin grupp de blivit 

indelade i. Mohanty (1986; 338) möter dessa argument och kritiserar feminismen i samband 

med detta. Hon diskuterar hur alla kvinnor, trots att de kommer från olika kulturer med olika 

etniciteter och bakgrunder, blir socialt utgjorda som en enhetlig grupp och menar att 

anledningen till detta är att dem av den vita normen anses dela ett förtryck.  
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Kvinnor från den tredje världen framställs som offer för bland annat den ekonomiska 

utvecklingen, det manliga våldet och den islamska koden. Dominanta västerländska 

feminister utgår sedan ifrån, utan att ta hänsyn till kvinnornas härstamning, att alla kvinnor 

från tredje världen lider av samma typ av förtryck och att ojämlikheten i ett patriarkalt 

samhälle har samma följder för alla kvinnor. Genom att se andra som underlägsna konstrueras 

det en motbild av den västerländska personen som definieras som kontrast till de egenskaper 

denna ”andra” har tillskrivits historiskt (De los Reyes 2011;18). Kvinnan från den tredje 

världen framställs som okunnig, begränsad, outbildad, offer och ses som ”övrig” för den 

västerländska kvinnan. Alltså som en form av ”den andra”. Den västerländska kvinnan och 

andra sidan porträtteras istället som modern, utbildad och tillskrivs en helt annan valfrihet och 

styrning över sin kropp och sexualitet vilket bygger på och är ett tecken på den vita normen 

(Mohanty 1986; 340-342).  

 

Mohanty (1986; 340) syftar till att plocka ut de viktigaste delarna i den kvinnliga 

representationen i "tredje världen" och hävdar att det är dessa olika delar som tillsammans 

utgör "den tredje världens” kvinnor som en sluten och enhetlig grupp. En av dessa delar är; 

offer för religiösa ideologier. Där beskriver Mohanty problemet med att islam ofta förknippas 

med något som utesluter sociala relationer istället för att se det som en diskurs som innehåller 

regler för ekonomiska, sociala och maktrelationer i samhället. Tredje världens kvinnor är 

representerade som en sluten grupp och ses som förtryckta av religiösa ideologier och 

traditioner. Eftersom det råder brist på specificitet, förnekas kvinnor vara olika placerade 

inom religiösa samfund (Mohanty 1986; 342-343). Detta kan kopplas tillbaka till mitt valda 

syfte i och med att åsikterna och därmed kommentarerna om den slöjbärande kvinnan kan 

tänkas vara ett resultat av just detta.  

 

Amos och Parmar (2011; 54) belyser samma problem med ett kvinnligt subjekt och ställer sig 

kritisk till den västerländska feminismen när de diskuterar hur den vita mainstream 

feminismen inte talar till erfarenhet hos svarta kvinnor, eller kvinnor från annan härkomst. De 

talar även om hur den vita feminismen utgår från ett rasistiskt perspektiv när den väl försöker 

belysa kvinnor med annan härkomst. Tollin och Törnqvist (2014; 120) diskuterar samma 

ämne och talar om hur västerländska feminister måste inse att det ingår i rasistiska 

sammanhang och försvårar ett globalt systerskap. De diskuterar ett exempel med slöjbärande 

kvinnor och pekar på hur slöjan i vissa fall ses som kvinnoförtryck medan det i andra fall ses 

som ett motstånd och som ett sätt att ta tillbaka kontrollen över sin kropp. Genom att studera 
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den skriftliga responsen på kampanjerna innehållande kvinnor med slöja blir det inte bara 

personers åsikter kring kvinnor från en annan kultur tydligt utan även hur dem och slöjan 

benämns. 

2.2.3 Ett nytt medielandskap, det fria ordet 
Under de senaste åren, framförallt under 2000-talet första decennium, har de digitala 

medierna kommit att revolutionera och biologiskt skapat en helt ny form av 

kommunikationsförståelse. Lindenius (2012; 23) talar om ett medium som den mellanhand 

som finns mellan sändare och mottagare och att det kan fungera som både förmedlare och 

lagrare av information. Människans förmåga att vilja kommunicera med varandra har alltid 

existerat men nya medium förbättrar vårat redan etablerade kommunikationssätt. Det handlar 

nu inte längre om att bara tala med varandra genom luften, beröring eller kroppsspråk utan att 

nå ut till varandra på andra sätt och genom nya former (Lindenius 2012, s.23-24). De nya 

digitala medierna skapar en kommunikation som blivit allt mer obegränsad och kännetecknas 

idag av en värld där människor får en större möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och 

påverka, med andra ord har detta i sin tur resulterat i att vi idag kan samordna med varandra 

utan att vi egentligen känner varandra (Jenkins; 2009; 4-6).  

 
Eftersom alla kan vara med och skapa i nya medier, tillexempel skriva artiklar och 

kommentera i forum kan dessa medium ses som en deltagandekultur som vi enligt Jenkins 

(2009; 4-5) håller på att vänja oss vid. De hinder som tidigare stoppade upp deltagandet 

existerar inte idag i samma utsträckning. Att de allra flesta har tillgång till trådlösa nätverk 

och bärbara enheter är exempel på att det är lätt att delta och på så vis bli en del av kulturen. 

Han diskuterar även hur ett aktivt engagemang på olika sätt inom olika medier gör så att vi 

utvecklar nya färdigheter som sedan kan påverka oss politiskt och samhällsmässigt (Jenkins 

2009; 6). 

 

Det medielandskap som råder kräver ett engagemang för att inte stå utanför 

deltagandekulturen och riskera att missa händelser. Men vårt engagemang gör också att vi 

idag kan vara med och påverka på ett annat sätt. Vi får allt större och fler forum där vi kan 

synas och höras och lättare ta del av information (Carlsson 2012, s. 87). Detta gör oss mer fria 

att uttrycka våra åsikter och skapa debatt och att denna möjlighet finns kan ses som någonting 

som gynnar och hyllar demokratin (Lagerkvist 2010, s.3). Men samtidigt kan tillgången till 

det fria ordet gå överstyr då personer känner sig modiga bakom sina datorer där de kan vara 
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anonyma och i och med det sprida negativa kommentarer. Eva J:son Lönn (2014; 41-42) 

diskuterar i sin artikel hur kommentarer på internet ger utrymme till rasistiska och hatiska 

kommentarer. Den frihet som uppkommer genom att få ta del av och kunna vara med i 

debatten på ett allt mer omfattande sätt kan också leda till att kommentarer som inte skulle 

yttras annars, kommer fram. Att kunna kommentera fritt utifrån sina egna åsikter är 

demokratiskt men kan också tänkas skapa problem då det lätt kan gå överstyr.   

 

Den demokratiska synvinkeln är något som även går att diskutera i och med den aspekten att 

medier kan fungera som både exkluderande och inkluderande. Demokratin som råder där 

digitala medier är öppna för alla gör att medierna blir någonting inkluderande där alla får yttra 

sina åsikter och världen på ett sätt blir mindre. Vi kan idag ta del av andra personers texter 

och åsikter även om de bor i en annan del av världen eller fast vi inte känner dem. En slutsats 

kan dras om att en global inkludering kan ske och inte bara på en grupp eller personnivå. 

Teknikens framgång och de digitala medierna främjar demokratin på ett sätt som inte var 

möjligt innan då det förr inte fanns en lika stark deltagarkultur utan det mesta var enkelriktade 

kulturformer där det saknades möjlighet till feedback (Lindgren 2012, s.114-115). 

3. Material och Metod  

3.1 Material och avgränsning 
Det material som ligger till grund för min analys är de kommentarer som skrivits på Facebook 

i och med H&M och Åhléns kampanjer innehållande slöjbärande kvinnor. Eftersom mitt 

valda syfte handlar om att se till frågor på en samhällsnivå valdes Facebook då det är ett 

medie som de allra flesta har tillgång till och där med har stor genomslagskraft (Ekström & 

Larsson 2010;129). Det är även ett forum där alla får skriva och uttrycka sig vilket lämpar sig 

väl då jag vill få fram personers åsikter och uppfattningar. Det kan i sin tur visa på vilka 

debatter som förs och ge en insikt i samhällsopinionen (Fejes & Thornberg 2015; 181).  

 

Kommentarerna gällande H&Ms kampanj har tagit ifrån en informationsfilm om kampanjen 

men som främst syftar till att uppmärksamma den slöjbärande modellen i reklamfilmen. 

Filmen lyfter fram många olika typer av personer men i detta klipp ställs just den slöjbärande 

modellen i fokus (Facebook, 2015). Kommentarerna på Åhléns kampanj har tagits ifrån 

Åhléns egna Facebooksida och den bild på den slöjbärande modellen som publicerades i 

samband med att kampanjen släpptes (Facebook, 2015). Ekström och Larsson (2010; 131) 
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diskuterar svårigheterna med att arbeta med material taget från internet och problemen med 

att avgränsa dem. Eftersom att kommentarer på sociala medier är naturligt flyktiga och 

flytande i och med de uppdateringar som görs kan materialet komma att ”röra” på sig. Detta 

har därför varit viktigt att ha i beaktning när materialet valts ut.   

 

De kommentarer som jag har valt att analysera är samtliga på Åhléns publicerade bild, det vill 

säga 110 stycken. Lika många har analyserats från informationsfilmen om H&Ms kampanj 

och urvalet har gjorts på så sätt att jag valt ut de 110 första från toppen och neråt. Det 

sammanlagda antalet av kommentarer jag kommer att analysera är alltså 220 stycken. Genom 

att välja lika många kommentarer på varje kampanj får urvalet en jämn representativitet. 220 

stycken kommentarer är även så pass många att flera olika åsikter kan tänkas komma fram 

och där med stärks representativiteten även här, hag har därför inte valt att komplettera med 

ett större material och med andra texttyper då jag anser att den här storleken är rimlig för 

denna sorts studie. I de 220 kommentarerna är även svar på kommentarerna inräknade. 

Omfånget av materialet är varierande, vissa kommentarer innehåller mycket text medan andra 

är väldigt korta. Om innehållet i kommentaren endast innehåller något enstaka ord eller 

tecken har dessa kommit att tas bort. Ungefär hälften av det material som har analyserats är 

skrivet på engelska.  

 

Många kommentarer visade sig handla om H&M:s marknadsföringsstrategi i och med att ha 

med den slöjbärande kvinnan. Dessa kommentarer har jag valt att inte ta med då de inte 

handlade om slöjan och kvinnan på ett sätt som blev betydande för mitt valda syfte. I de 

exemplen som kommer att finnas i analysdelen har jag valt att anonymisera personerna som 

kommenterat. Detta därför att personerna i sig inte behöver tas med för att uppfylla mitt valda 

syfte.  

Allt mitt analyserade material som jag har valt att titta på finns tillgängligt via: 

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/625202394287938/ och 

https://www.facebook.com/ahlens/photos/pb.371736423337.-

2207520000.1453729306./10153680990508338/?type=3&theater  

3.2 Metod 
Då min uppsats syftar till att tolka kommentarer och därmed respons på två stycken stora 

kampanjer har jag valt att använda mig av kritisk lingvistik för att analysera mitt material. 

Lingvistisk textanalys handlar om att studera ordval, grammatisk struktur och metaforiskt 
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språk. Kritisk lingvistik är kritisk på så sätt att det syftar till att finna ideologiska budskap som 

inte på ett tydligt sätt kommit fram i det som formulerats bokstavligt, exempel på detta är 

normer, underliggande åsikter och outtalade idéer (Bergström & Boréus 2005; 263). 

Analysmetoden innehåller tre stycken olika analyssätt som jag kommer att förhålla mig till. 

Det första analyssättet ser till att analysera metaforer och riktar in sig på textens 

innebördsaspekt. Genom att studera dessa kan jag få fram förståelser för hur personer tänker 

men som inte uttryckt dessa exakt i skriven form. Den andra analysformen syftar till att 

analysera syntax eller meningsuppbyggnad i text för att på så vis komma åt ideologiska 

budskap som inte sågs vara uppenbara från början. Det tredje analyssättet syftar till att 

analysera textens lexikala aspekter, alltså ordvalet för att på så vis komma fram till tonen i 

kommentarerna och vilka aktörer som belyses (Bergström & Boréus 2005; 263-264).   

 
Bergström och Boréus (2005; 264-265) beskriver metaforer som ”något i termer av 

någonting annat som det inte är, den överför betydelse från ett område till ett annat”. De talar 

om att metaforer ska skiljas från liknelser och metonymer. En metonym skapas då ett ord eller 

uttryck får en annan betydelse än den som är den strikt bokstavliga. Metaforer hänger ihop 

med ordval och är verktyg vi människor använder för att förstå vår omvärld och säger 

någonting om hur vi uppfattar världen i en språkgemenskap. Förstår man metaforer förstår 

man också vissa samhällsfenomen. Det är därför viktigt att se till vilka metaforer som 

används i vilka sociala sammanhang, vad de visar på och vad de döljer och berättar för oss om 

ett fenomen (Bergström & Boréus 2005; 267). Eftersom mitt material innehåller texter som är 

kort formulerade kommer jag inte att fokusera på metaforer då analysen kan tänkas bli för 

djupgående på ett material som är utformat på det viset.  

 

Kress och Hodges (1979; 5) talar om att ett språks grammatik kan ses som en teori för 

verkligheten och att detta är en social konstruktion som är betydande för hur vi uppfattar 

världen. De menar att världen blir mycket mer stabil och sammanhängande om vi använder 

oss av språk istället för att endast se den och tolka den till det vi tror att den är. Precis som en 

analys av metaforer kan få fram mer eller någon annan betydelse ur en texts ideologiska 

betydelse än det bokstavliga som skrivits kan en analys av syntax (meningsuppbyggnad) göra 

samma sak (Bergström & Boréus 2005; 281). När syntaxen ska analyseras utgår man från 

grundidén om att varje språk innefattar olika antal tankemodeller för hur man kan beskriva 

skeenden och olika relationer. När vi beskriver ett skeende väljer vi bland dessa modeller och 
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får där med en viss syn på världen. Detta val syns sedan på meningsuppbyggnaden och vilka 

ord vi väljer att använda oss av (Bergström & Boréus 2005; 81).  

 

För att symbolisera hur syntaxen visar perspektivvalet när ett skeende ska beskrivas använder 

Fowler (1991; 70-71) ordet transitivitet som innehåller tre grundstenar. Det första är processer 

vilket står för olika slags handlingar eller händelser där en handling är något som utförs 

avsiktligt och en händelse något som inträffar utan att någon gjort något medvetet. 

Processerna kan sedan vara materiella, verbala och mentala. Jag kommer endast att skilja på 

handlingar och händelser i arbete då jag gör en mer översiktlig analys av syntaxen. Den andra 

grundstenen är deltagare som kan delas in i agenter (den som gör något) och mottagare (som 

blir påverkad av handlingen) vilket kan vara både en person och ett objekt. Den tredje 

grundstenen är omständigheter vilket syftar till tid och plats (Bergström & Boréus 2005; 283). 

 

Processer Deltagare Omständig-

heter 

Handlingar Agenter  

Fysiska Verbala Mentala Mottagare som 

påverkas 
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   Plats 

 

Händelser 

Fysiska Verbala Mentala  

(Bergström & Boréus 2005; 283) 

 

Något som är centralt inom syntaxanalysen är att man jämför den befintliga syntaxen med 

andra sätt som är möjliga att skriva på. Ett begrepp som är väsentligt här är transformation 

vilket i grund och botten syftar till förändring. Det finns vissa beskrivningar som har en mer 

fullständig form än andra och att dessa går att formulera om på olika sätt gör så att vissa delar 

i meningsuppbyggnaden försvinner (Fowler 1991; 76-77). Han nämner nominalisering som 
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en viktig transformation och menar att den kan formulera om meningar så att väsentliga delar 

i syntaxen faller bort, tillexempel att mottagaren försvinner ifrån processerna. Han nämner 

även passivering som en viktig transformation och beskriver här hur agenten kan komma att 

tas bort och hur mottagaren istället är den som kommer i fokus (Fowler 1991; 77-79).  

 
Kritisk lingvistik syftar även, som tidigare nämnts, till att analysera ordval, detta kan handla 

om, som tidigare nämnts att se till metaforer och metonymer. Fowler (1991; 80-82) talar om 

vårt ordförråd som en karta istället för en lista med ord som vi behöver för att kommunicera 

inom den kultur vi lever i. Ordförrådet kan även ses som en representation av världen för vår 

kultur och hjälper oss uppfatta verkligheten utifrån kulturens ideologiska behov. Vilken typ 

av ord personerna som kommenterat bilden och filmklippet använt sig av blir väsentligt inte 

bara för att se om responsen är av negativ eller positiv klang utan också för att se vilken aktör 

de riktar sig till eller emot. Mina frågeställningar om vilken ton som framkommer i 

kommentarerna samt om vilken aktör som belyses blir båda besvarade i och med en analys 

om ordval.  

3.3 Metoddiskussion 
Eftersom att jag syftar till att undersöka personers värderingar och åsikter i kommentarsfälten 

på Facebook samt att tolka uppnå förståelse hos dessa personer snarare än att räkna och mäta, 

gör jag en kvalitativ undersökning. En kvalitativ metod är positiv i den bemärkelse att den 

syftar till att förstå hur människor ser på omvärlden och vilken mening de tillskriver den 

(Hartman 2004; 273-274). I detta fall den slöjbärande kvinna och bilden som tillskrivs henne 

och slöjan. En av nackdelarna med lingvistisk analys och en kvalitativ metod är hur väl man 

får fram den dolda ideologin. Alltså i vilken mån det faktiskt lyfter fram sådant som inte 

framgår vid vanlig läsning av en text och vad man lär sig och fått reda på av det man fått 

fram. I vissa fall kan den funna innebörden som inte sågs från början visa på något helt annat, 

medan det i andra fall inte visar på någonting nytt alls (Bergström & Boréus 2005; 291).  

 

En annan risk med denna analysmetod är att man kan få fram resultat som pekar i olika 

riktningar. Om resultatet inte är konsekvent och understödjer samma budskap kan analysens 

rimlighet ifrågasättas (Bergström & Boréus 2005; 292). Ur en validitet- och 

reliabilitetssynvinkel är det problematiskt, både när det gäller analys av metaforer och syntax, 

att intersubjektiviteten, alltså att uppfattningen delas hos användare av samma språk, kan 

skilja. Alltså att olika läsare tolkar texten på olika sätt. Tillexempel kan personer i rollen som 



	   15	  

forskare läsa texten på ett annat sätt än en vanlig läsare skulle ha gjort. Olika kulturella 

bakgrunder kan också ställa till det då man i grund och botten har olika syn på hur världen ser 

ut (Bergström & Boréus 2005; 294-295). Det faktum att forskaren är med som verktyg inom 

metoden kan alltså vara ett problem. Det som kan tänkas försvåra i mitt fall är att en del av 

mitt analysmaterial kommer att vara på engelska. Trots att jag har goda kunskaper inom det 

engelska språket är det inte mitt modersmål och kan därför komma att försvåra processen och 

eventuellt få en viss annan innebörd än om en engelsktalande person hade genomfört 

analysen.   

 

Den lingvistiska analysen, eller kvalitativa undersökningar i allmänhet, är återigen 

problematiska ur ett reliabilitetsperspektiv då de kräver att textens läses noggrant och är 

därför inte lämplig för större material. Tillförlitligheten hos en undersökning kan då tänkas bli 

problematisk eftersom det är en relativt liten mängd information som kommer att analyseras 

(Hartman 2004; 275). I min undersökning kommer jag bara att välja ut material som är viktigt 

och representativt för min undersökning och riskerar därför inte att materialet blir för stort. En 

positiv aspekt med lingvistisk textanalys är att en analys av varken ordval eller syntax kräver 

några speciellt omfattande kunskaper inom lingvistik vilket gör metoden lätt att använda och 

tillgänglig för de allra flesta. Däremot blir analyserna självklart lite enklare att genomföra om 

kunskaperna inom lingvistik är mer än grundläggande (Bergström & Boréus 2005; 297).  

4. Analys 

Analysen har genomförts på så sätt att ordval och syntax har delats upp och kommentarerna 

har sorterats tematiskt utifrån dess innehåll. De två underkategorierna som framkommit är ett 

resultat av genomgången av analysen och är ”kommentarer om frihet” och ”kommentarer om 

förtryck”. Kommentarerna som sorterats under de två olika kategorierna har nödvändigtvis 

inte behövt innehålla orden ”frihet” och ”förtryck” men har på något sätt syftat till dess 

betydelse. Gruppen som kom att innehålla kommentarer gällande frihet delades upp i tre 

stycken undergrupper för att förenkla analysen då materialet visade sig vara så pass stort. 

Materialet under förtryck delades inte upp då det inte fanns lika många kommentarer att 

sortera i undergrupper.  

 

Eftersom att mina frågeställningar syftar till att få fram hur kvinnan respektive slöjan 

benämns valde jag att se på kommentarerna tillsammans. Jag har alltså inte delat upp H&M 
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och Åhléns kommentarer för sig då jag inte ansåg detta vara relevant för min studie. I 

materialet nämns det mycket om klädföretagens val att inkludera personer från olika kulturer 

som ett marknadsföringsknep. Eftersom min studie syftar till att se till hur den slöjbärande 

kvinnan framställs och inte koppla det till företagens eventuella marknadsföringstekniker har 

jag valt att inte ta med dessa kommentarer.  

 

Språket i materialet har generellt visat sig vara många ofullständiga meningar och till stor det 

talspråkligt. Detta gör att texterna inte går att analysera med samma lätthet som om det var en 

mer välskriven text som skulle analyseras. Texterna kan därför tänkas få ett annat 

analysresultat än om meningarna skrivits på ett korrekt sätt.  

4.1 Ordval 
Nedan följer två stycken tematiskt indelade grupper där materialet delats upp och kommer att 

analyseras efter ordval.  

4.1.1 Kommentarer om frihet  
I det analyserade materialet har jag kunnat urskilja ett stort antal attityder och åsikter gällande 

frihet och ordet har visat sig ha många olika betydelser för olika personer. Något som anses 

vara frihet för vissa behöver nödvändigtvis inte vara det för någon annan. Efter att ha 

analyserat ordvalet i kommentarerna och hur personerna väljer att benämna slöjan och 

kvinnan kopplat till frihet framkom flera stycken undergrupper som alla är kopplade till slöja 

och den slöjbärande kvinnan men som har olika syn och definition på ordet frihet.  

 

Det fria valet och rätten att få klä sig som man vill är någonting som visat sig betyda och 

definiera ordet frihet för många personer som kommenterat. Ord som är vanligt 

förekommande i kommentarerna om friheten att få välja kläder själv är: rättigheter, fritt, 

anpassas, frihet, val, utveckling. Några exempel på kommentarer som belyser detta är:  

 

”En kvinna har lika mycke rätt att visa sin kropp som o visa den!! Jätte finnt så ska det vara 

alla ska ha en chans o delta i de här samhället, kärlek” 

 

”Ush vad tragiskt att sånna människor som du Anna, ska kommentera på detta sättet. Bäst att 

vi låter dig bittra i ensamhet. Länge leve ALLAS RÄTT TILL ATT FÅ KLÄ SIG SOM DE 

VILL! Bra jobbat Åhlens!” 
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”Extremt vackert om jag får säga! Tycker inte det är mer ön rätt att en kvinna med slöja får bli 

modell! Bättre än de modellerna som finns idag! Länge lever friheten att ha på dig exakt vad 

man vill! Vacker kvinna på det fotot!” 

 
I och med att samhället till stor del utformat en bild av vad slöja är och vad den står för, har 

rätten att bära slöja blivit ett val som inte alltid går att besluta med lätthet, då åsikterna kring 

dess bärande är många. Påtryckningar om slöjans bärande kan tänkas komma från flera håll 

och försvåra ett val som annars skulle anses självklart i ett land med demokrati och 

religionsfrihet. Mohanty (1966; 340) diskuterar inom den postkoloniala feminismen att islam 

ofta förknippas med något som utesluter sociala relationer och isolerar kvinnan. Bilden av den 

slöjbärande kvinnan blir av västvärlden formad som någon som lever under förtryck vilket 

kan tänkas vara anledningen till att åsikterna kring slöjbärandet är negativt och kan tänkas 

påverka om det är ett fritt val eller inte. I kommentarerna benämns bland annat vikten av det 

fria valet kring hur man väljer att klä sig och visar därmed på att slöjan inte behöver vara ett 

plagg som förtrycker utan som någonting som istället skapar frihet.  

 

Genom att ta bort valfriheten att bära slöja och peka ut slöjbärande kvinnor som några som 

agerar fel, kan slöjbärande kvinnor i Sverige tänkas kategoriseras som någonting främmande 

då de framställs annorlunda gentemot västvärldens kvinnor. Eftersom att slöjan inte är 

någonting som anses vara självklart att bära sticker de personer som väljer att skyla sitt hår ut. 

Sotsky (2013) diskuterar att personerna runt omkring den slöjbärande kvinnan måste avstå 

från att bestämma vad hon har rätt till att bära eller inte då resultatet av detta kan bli att de 

slöjbärande kvinnorna ses som outsiders och som en grupp som kommer att benämnas som 

”de andra”. I kommentarerna nämns bland annat att ”alla ska få en chans att komma in i 

samhället”, trots att de väljer plagg som inte är traditionella eller självklara i Sverige. Genom 

att sortera in slöjbärande kvinnor i en avvikande kategori glöms också ofta den enskilda 

individen bort. Detta kan mötas med de argument Mohanty (1986) lyfter inom 

postkolonialismen. Hon kritiserar feminismen och menar att vi i västvärlden utger slöjbärande 

kvinnor för att vara en enhetlig grupp utan att se till enskilda kvinnors bakgrund eller 

historier. Västerländska feminister gör enligt henne misstaget att inte se till den enskilda 

slöjbärande kvinnan och lyssna på varför hon valt att bära slöja och varför det är viktigt för 

henne. I och med det kan fördomar om slöjan tänkas växa ännu starkare då de riktiga 

berättelserna och argumenten aldrig får komma fram. Liknande Mohanty (1986) diskuterar 
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Sotsky (2013) att slöjan har kommit att bli det som förenar dessa kvinnor och deras berättelser 

även fast de inte delar samma livsöde. Detta diskuterar hon är problematiskt då den 

muslimska kvinnans identitet är inkapslad i att hon bär slöja och får inte komma fram på det 

sättet vi låter kvinnor från västvärlden komma fram på. I kommentarerna nämns det att 

muslimska kvinnor också ska få vara modeller och därmed ses och behandlas som 

västerländska kvinnor, trots att de väljer andra plagg. Genom att låta bärandet av slöjan vara 

ett fritt val får varje kvinna rätten att klä sig som hon vill och behöver på grund av sin slöja 

inte känna sig exkluderad ur samhället eller som någon som sticker ut. Genom ett fritt val av 

vilka plagg hon vill bära får alla kvinnor samma rättigheter och ingen behöver ses som 

avvikande eller exkluderande.  

 
Det går även att diskutera det fria valet ur en demokratisk synvinkel på så sätt att ett fritt val 

gynnar människans sätt att kunna uttrycka sina åsikter och vad hon står för. Att tvinga kvinnor 

till att inte bära slöja och där med ta bort det fria valet menar en stor del av personerna som 

kommenterat vara frihetsberövande. Att själv få välja sina plagg och samtidigt visa på vem 

man är och vad man står för är någonting många benämner som frihet och som en 

frihetskänsla som alla är berättigade till att få känna. Om människan tas ifrån ett val som är så 

avgörande för att visa på vilka vi är kan vi tänkas förlora en slags demokratisk rättighet då vi 

dämpas ner och inte tillåts visa vad vi står för.  

 

Många av de personer som valt att kommentera kampanjerna menar även att friheten att 

komma ifrån samhällets ideal och samtidigt ta kontroll över sin kropp är ett ledande argument 

till varför slöja är någonting som borde vara mer accepterat. Det som framkommer i 

kommentarerna är främst de normer och de samhällskrav som vi idag lever efter och till stor 

del försöker uppnå och känna oss tillfreds med. I kommentarerna benämns ord som ideal, 

frihetskänsla och välja. Exempel på två kommentarer gällande detta lyder:  

 

”Fattar inte varför slöja = kvinnoförtryck. Att förvägra någon rätten att ha på sig det de vill, 

DET är förtryck! Vet du ens varför muslimska kvinnor bär slöja? Självklart finns det idioter 

överallt, men frågor du majoriteten så har de själv valt att ha slöjan på sig. Personligen kände 

jag ENORM frihetskänsla när jag tog på mig slöjan. Jag var fri från köttmarknaden och 

samhällets omöjliga ideal. Jag behövde inte bevisa mitt värde genom att visa upp så mkt som 

möjligt av min kropp (och hävdar du att det inte är så det är i dagens samhälle ljuger du eller 

så är du blind), jag behövde inte göra någon nöjd genom mitt utseende” 
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”Marita våga då också vägra stringtrosor, att raka benen eller urringade toppar som också kan 

ses lika mkt som kvinnoförtryck som ett fritt val. Låt kvinnor välja själva hur de ska klä sig, 

ALLA kvinnor!” 

 

”Jag tycker snarare att kvinnan förtrycks när hon blir objektifierad i media. INTE när hon av 

egen vilja väljer att täcker. Btw Jag ÄLSKAR min Hijab” 

 

”Om nakenhet tolkas som frihet så vill jag hellre vara förtryckt” 

 

Enligt Sotsky (2013) finns det en stor problematik gällande attityden kring slöjan och att 

muslimska kvinnor på grund av den, inte själva får den grundläggande rätten att bestämma 

över sina egna kroppar. I materialet framkommer det att det fria valet och rätten att själv få 

välja hur man vill klä sig är någonting som är viktigt i och med att det skapar frihet. Slöja 

anses av många som kommenterat även vara ett verktyg för att komma bort från samhällets 

ideal och kan även ibland ses fungera som en protest mot ett samhälle de inte sympatiserar 

med. I kommenterarna nämns bland annat hur kvinnans objektifiering, urringade kläder, 

nakenhet och hårfria ben är en norm men samtidigt ett förtryck för kvinnor i västvärlden. 

Macdonald (2006) menar att västerländska kvinnor anser sig själva vara fria men glömmer 

bort att de också lever efter ideal som kan liknas vid förtryck då det kan vara svårt att ta 

avstånd från idealen vi ständigt matas med. Hon diskuterar hur det västerländska anses vara 

det som är sexigt och lockande medan en slöjbärande kvinna endast kan uppnå detta genom 

att hon avtäcker sig och där med ansluter sig till den västerländska normen. Genom en 

avtäckning eller en kompromiss klädmässigt kan den slöjbärande kvinnan alltså återgå till det 

som västvärlden anser vara en naturlig och normal kropp. Det västerländska är det som anses 

vara kvinnligt medan den slöjbärande kroppen representerar något annat långt ifrån det som 

västvärldens norm kommit att benämna som kvinnligt och fritt (Macdonald 2006; 14).  

 

Macdonald (2006) diskuterar även hur den västerländska världen på grund av dess syn på 

slöjan vill rädda de muslimska kvinnorna de anser vara under förtryck och samtidigt 

välkomna dem in i en värld av frihet. Just det faktum att den slöjbärande kvinnan står utanför 

den västerländska normen genom att bära slöjan är någonting som benämns som frihet i 

materialet. Detta benämns inte som någonting som behöver vara negativt utan istället 

någonting som får kvinnan att må bra. Här går det därför att diskutera om de muslimska 
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kvinnorna egentligen är mer fria då de tar avstånd från ideal och tar kontroll över sina egna 

kroppar. Att förbjuda slöjan och där med ”rädda” de slöjbärande kvinnorna kan egentligen 

tänkas leda till motsatsen då de välkomnas in i en värld med val som långt ifrån kan ses som 

fria i slutändan. Att ställa sig utanför samhällets ideal finns det ingen lag som stoppar oss 

ifrån men andra faktorer kan ses som nog försvårande för att detta ska kunna ske.  

 

Ett ”räddande” av den slöjbärande kvinnan kan dessutom ses som mer exkluderande och till 

och med rasistiskt då hon inte tillåts bära det hon själv valt utan tvingas in i ett samhälle som 

inte delar hennes kultur och åsikter. Hon blir helt enkelt inte accepterad för vem hon är och 

vad hon står för. Detta diskuterar Amos och Parmar (2011) då de påpekar hur västerländska 

feminister utgår från ett rasistiskt perspektiv när de väl försöker belysa och välkomna kvinnor 

med en annan härkomst. Även Tollin och Törnqvist (2014;) menar att västerländska 

feminister måste inse att det ingår i rasistiska sammanhang och försvårar ett globalt 

systerskap genom att vilja ändra på den slöjbärande kvinnan istället för att tillåta henne leva 

efter sin tro och kultur.  

 

Inkluderandet av personer från en annan kultur och härkomst i reklamsammanhang kan i 

slutändan tänkas leda till att gränserna mellan det som anses vara ”vi och dom” suddas ut eller 

i alla fall förminskas. De los Reyes (2011) argument inom postkolonialismen att det 

annorlunda konstrueras en motbild utifrån det västvärlden anser vara normalt, är någonting 

som kan tänkas motverkas då den slöjbärande kvinnan får ta mer plats och synas på samma 

sätt som en västerländsk kvinna får göra. Frihet behöver alltså inte bara vara rätten till fria val 

utan kan även betyda frihet som kommer utav att få synas och höras. Flera utav de personer 

som kommenterat kampanjerna menar att företagens val att ta med slöjbärande kvinnor skapar 

frihet att synas för en grupp personer som länge fått stå i skymundan. Ord som används i 

kommentarerna gällande friheten för slöjbärande kvinnor att få synas är: including, 

accepterade, inkluderande, acceptance, represented, inclusive, normal. Några exempel på 

kommentarer gällande detta lyder:  

 

”Håller med om att det är en väldigt fin modereklam!! Underbart Åhléns. Ett inkluderande 

sverige!!” 

 

”I think it´s both great marketing and great for muslim woman to be included in fashion. Very 

inclusive and I love it” 
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”I think this is good this is showing hijabies are normal women nothing scary bout the scarf 

om the head and people won’t feel threatened and look down on it which most non Muslims 

do so its giving a positive look on hijabs itself also” 

 

”Varför så negativt? Är det inte bra att via detta hjälpa och stödja de kvinnor som vill ha slöja 

och att de inte ska behöva se så konstiga ut inför de svenska samhället och få bli mer 

accepterade” 

 

Genom att studera kommentarernas ordval är det tydligt att det grundläggande argumentet till 

varför slöjbärande kvinnor ska få träda fram mer är på grund av att de inte ska framstå som 

annorlunda gentemot de andra i samhället. I materialet finns bland annat kommentarer som 

benämner att den slöjbärande kvinnan måste inkluderas för att inte se konstig ut gentemot det 

svenska samhället. Genom att inkludera slöjbärande kvinnor mer och mer kan resultatet 

tänkas bli en bredare population där alla får ta plats och synas oberoende av härkomst, kultur 

eller religion. Sotsky (2013; 797) diskuterar att slöjbärande kvinnors röster måste få komma 

fram och påpekar att det inte hör till vanligheterna att de får synas och höras. Hon menar att 

samhället kan tänkas få en annan syn på kvinnan om de får höra rösten bakom slöjan och 

därmed motstå att objektifiera henne när hon istället får hävda sin subjektivitet.  

 

Slöjan är någonting som blivit enormt omdiskuterad i och med att den kommit att symbolisera 

våld och förtryck. Macdonald (2006) diskuterar hur slöjan på grund av medias rapportering 

och attentat utförda av terrorister och islamiska extremistgrupper, så som 9/11, har gjort 

slöjan till en symbol för ondska och alla de problem som västvärlden anser sig finna med 

islam. I materialet finns ett antal kommentarer som menar att slöjan är någonting som är 

normalt och ingenting som ska ses som skrämmande även om det är så media ofta framställer 

den. Kommentarerna berör även inkluderingen i reklamen och menar att den kan göra så att 

kvinnan får en annan syn på sig genom att hon får synas och höras på samma sätt som 

västerländska kvinnor får göra. Macdonald (2006) berör problemet med att slöjan är det som 

har kommit att representera den slöjbärande kvinnan. Som tidigare nämnts får hennes 

argument och historier inte träda fram, istället definieras hon som en speciell typ av person på 

grund av sitt val att bära slöja. Ett annat problem med att väldigt få slöjbärande kvinnor får 

komma till tals och synas i både samhället och media diskuterar Macdonald (2006) kan vara 

att hon då blir representant för alla slöjbärande kvinnor. Ser vi endast ett fåtal kvinnor 
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representera slöjan är det också deras åsikter och deras sätt att visa upp slöjan vi kommer ta 

fasta på och samtidigt definiera som orsaken till varför de väljer att täcka sig. Det behövs 

alltså fler kvinnor med slöja som får ta plats i samhället för att motverka att de ses som 

exkluderade grupper. Sker detta kommer friheten i att synas leda till friheten att inte bli dömd 

och kategoriserad.  

 

I och med det idag fria medielandskapet kan slöjbärande kvinnor dock tänkas få en bredare 

representation i och med att alla idag kan göra sin röst hörd. Jenkins (2009; 4-6) diskuterar 

hur de nya digitala medierna skapar möjlighet för alla att delta och vara med och påverka. 

Han diskuterar även hur ett aktivt engagemang på olika sätt inom olika medier gör så att vi 

utvecklar nya färdigheter som sedan kan komma att påverka oss politiskt och samhällsmässigt 

(Jenkins 2009; 6). Med detta kan menas att vi idag kan ta del av varandras åsikter på ett sätt 

som tidigare inte var möjligt. I och med att kommunikationen blivit allt mer obegränsad 

samordnar vi idag med varandra utan att vi egentligen känner varandra. Detta kan i sin tur 

tänkas leda till att vi får ta del av åsikter och där med upptäcka och lära oss saker om varandra 

som vi tidigare inte hade möjlighet till. Deltagarkulturen ger oss inte bara en större möjlighet 

att tycka utan kan också tänkas göra oss mer allmänbildande då vi får kunskap från fler håll.  

4.1.2 Kommentarer om förtryck 
Precis som att ordet frihet har varit något som tagits upp frekvent i det analyserade materialet 

har ordet förtryck också varit centralt. Det har genom att studera materialet gått att urskilja att 

när det talas om förtryck talas det om samma definition av förtryck, nämligen kvinnoförtryck. 

I kommentarerna benämns kvinnan som ett offer för patriarkatet och slöjan är någonting som 

anses vara påtvingad henne. Ord som är vanligt förekommande är: kvinnoförtryck, förtryck.  

Några exempel på kommentarer som benämner detta lyder:   

 

”Så ni tycker att kvinnoförtryck är bra! Män och kvinnor som eftersträvar att världens 

kvinnoförtryck motarbetas, kommer inte att handla hos er!” 

 

”Slöja = Kvinnoförtryck !!! Våga neka slöja !!!” 

 

”I iran kämpar kvinnor för att slippa bli tvingade att gå klädda i sådana kvinnoförtryckande 

plagg och ni stöder det..Ni gör tydligen allt för att tjäna pengar som att göra reklam och sälja 
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symboler för kvinnoförtryck. Det visar bara på att ni saknar etiska och moraliska 

värderingar.” 

 

Kommentarernas innehåll visar på att slöjan är någonting som av många tycks vara negativt 

laddat och något som förtrycker kvinnan. Som tidigare nämns diskuterar Macdonald (2006) 

hur slöjan kommit att bli en symbol för det onda och de fel som västvärlden anser finna med 

islam. De los Reyes (2011) belyser samma problem och menar att kvinnor från den tredje 

världen framställs som offer för bland annat den ekonomiska utvecklingen, det manliga våldet 

och den islamiska koden. Att många i västvärlden ser slöjan som någonting negativt kan 

tänkas vara ett resultat av just detta. Genom att slöjan kommit att symbolisera negativa 

aspekter med islam går det idag att urskilja ett utbrett motstånd till att slöjan ska få bäras. I 

kommentarerna framkommer det att H&M och Åhléns gör världens kvinnor en otjänst genom 

att inkludera henne i reklamerna. Detta på grund av att slöjan fortfarande i många länder bärs 

under förtryck och fortfarande används som ett verktyg för att upprätthålla kvinnoförtryck. 

Sotsky (2013) tar i sin artikel upp en kvinna som lever under förtryck i Iran och där med 

tvingas bära slöja på offentliga platser, kvinnorna i länder som dessa, diskuterar hon, har 

tagits ifrån rätten till ett fritt val och ses som utstötta om det går emot detta.  

 

I och med dagens medielandskap där vi idag kan ta del av hela världens händelser, sprids 

bilden av kvinnor som tvingas bära slöja och lever under förtryck. Lindgren (2012) talar om 

att vi idag tar del av andra personers livsöden även om de bor i en annan del av världen eller 

fast vi aldrig har träffat dem. Ett resultat av detta kan tänkas vara en global inkludering på ett 

bredare plan är på en person-och gruppnivå. Att vi idag kan ta del av information från så 

många delar av världen kan alltså tänkas göra så att bilden av slöjan som ett verktyg för 

kvinnoförtryck förstärks eftersom det är en den bilden vi till stor del får ta del av. Skulle vi 

inte ha möjligheten till detta utan istället endast se till vad slöjan betyder för de flesta i ett 

demokratiskt samhälle som Sverige skulle bilden eventuellt kunna tänkas vara en annan. På 

samma sätt som den bredare kommunikationen idag gör att vi kan få ta del av mer kunskap 

kan den också leda till att vi tar fasta på åsikter som nödvändigtvis inte behöver betyda 

samma saker om de appliceras på ett annat ställe.   

 

Klädföretagens val att inkludera slöjan kan alltså, utifrån kommentarerna, istället för att ses 

som ett sätt att inkludera den slöjbärande kvinnan och därmed ge henne frihet också ses som 

ett sätt att normalisera något som i många länder fortfarande ses och används som 
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kvinnoförtryck. Debatten om vad H&M och Åhléns sprider för signaler med sitt budskap är 

någonting som ur kommentarerna visat vara viktigt att lyfta då slöjan är ett plagg som på 

grund av dess bakgrund och olika betydelser för olika personer, inte kan definieras som vilket 

kvinnoplagg som helst. Hallgren Sjöberg (2014) diskuterar vad som egentligen anses vara en 

slöja. Det finns många plagg som går att använda som huvudbonad men det är dess syfte som 

bestämmer om plagget får benämnas som en slöja eller inte menar hon. Hon talar om att 

plagget endast får kallas slöja om dess funktion syftar till att täcka håret på grund av religiösa 

eller kulturella skäl. Plagg som syftar till att ha praktiska funktioner, tillexempel att värma 

eller skydda mot vind och vatten benämns då inte som slöja utan istället som huvudbonad.  

 

I det här fallet, när slöjan talas om något som inte bör synas i offentliga reklamer, syns ett 

tydligt exempel på att ett ”vi och dom” uppstår. De los Reyes (2011) diskuterar att dominanta 

västerländska feminister inte tar hänsyn till kvinnornas härstamning och istället utgår från att 

alla kvinnor från tredje världen lider av samma typ av förtryck och att ojämlikheten i ett 

patriarkalt samhälle har samma följder för alla kvinnor. Genom att se andra som underlägsna 

konstrueras det då en motbild av den västerländska personen som definieras som kontrast till 

det västvärlden anser vara rätt (De los Reyes 2011;18). Kommentarerna kan, i och med att 

”den andra skapas”, tänkas visa på hur västvärlden vill, likt det Macdonald (2006) diskuterar, 

rädda kvinnor ur förtryck och där med välkomna de in i ett land av frihet. Men det kan också 

tänkas visa på att slöjan är något främmande som västvärlden inte vill beblanda sig med. De 

slöjbärande kvinnorna i reklamkampanjerna har inkluderats i den vita normen och där med 

”inkräktat” på något som av många inte anses vara deras. Istället för att se den slöjbärande 

kvinnan som kvinna ses hon istället som någon annan som inte delar det den vita normen står 

för. På det sättet separeras den slöjbärande kvinnan från de som inte bär slöja och de ställs 

mot varandra, istället för med varandra. Hallgren Sjöberg (2014) diskuterar slöjan i svensk 

kontext och visar på hur slöjans bärande har sett ut i Sverige genom åren. Hennes material 

visar på att slöjan även i Sverige och bland dåtidens kristna är någonting som kommit att 

förknippats med orienten och kvinnoförtryck samt att slöjan varit kopplat till idéer om 

kvinnans underordning gentemot mannen. Hon diskuterar bland annat hur slöjan under lång 

tid visade på kvinnans sexualdrift och hennes förmåga att stå emot frestelser men också att det 

även i Sverige funnits en långvarig tradition att dölja håret på religiösa grunder. Slöjan är 

alltså inte någonting som nödvändigtvis behöver kopplas till islam, men eftersom slöjbärande 

idag bland svenskar inte förekommer på samma sätt som inom islam kan det av västvärlden 



	   25	  

ses som något förlegat vi sen länge gjort oss av med. Slöjbärande kan av västvärlden alltså ses 

som någonting gammaldags och som inte passar in i ett modernt samhälle. 

4.2 Syntax  
Bergström och Boréus (2005; 81) talar om att varje språk innehåller olika tankemodeller för 

hur olika skeenden och relationer ska beskrivas. Människan väljer sedan mellan dessa 

tankemodeller och får på det viset en viss syn på världen. Valet som gjorts kommer sedan att 

synas på hur syntaxen (meningsuppbyggnaden) görs och vilka ord som kommer att användas i 

meningen. Genom att studera syntaxen i kommentarerna har det kunnat urskiljas vad texten 

har för mening, vem som säger vad och vad personen påvisat. Det kan även ha framkommit 

motpoler och information som inte framgick direkt i den skrivna texten. Dolda budskap i form 

av ideologier om samhället kan alltså tänkas komma fram i analysen av språkuppbyggnad. 

Hall (1997; 1-3) talar om att mening skapas genom språket. Allt som existerar och hur vi 

väljer att uttrycka och formulera oss är ett resultat av vårt språk. Han diskuterar vidare hur 

mening idag även kan skapas inom media då det nya medielandskapet låter oss kommunicera 

globalt och där med skapa mening mellan olika kulturer. Detta är någonting som kan 

appliceras väl på mitt syfte då kommentarerna dels sker på ett socialt medie men även 

innehåller material från många olika personer från olika länder och kulturer. 

Språkuppbyggnaden och med budskapet i texten kan alltså tänkas visa på sådant som inte 

skrivit ut ordagrant men också hur ideologin om slöjan och dess bärande skapas mening i och 

med hur vi uttrycker oss.  

 

Jag har gjort en översiktlig syntaxanalys på kommentarerna och utgått ifrån de kommentarer 

som är de vanligaste förekommande. Detta gick att göra då kommentarerna är av väldigt 

liknande slag vilket gör att en enskild analys av varje kommentar inte varit nödvändig. För att 

hålla mig till mitt syfte och frågeställningar har jag delat upp syntaxanalysen på liknande sätt 

som ordvalsnalysen. Alltså inom två tematiska grupper, ”kommentarer om frihet” och 

”kommentarer om förtryck” och sedan visat på representativa exempel under varje grupp.  

4.2.2 Kommentarer om frihet 
En av underkategorierna inom ordet frihet har som tidigare visat sig vara definitionen av 

frihet som rätten att få klä sig fritt och därmed visa upp sin egen stil och vad man står för. Ett 

exempel på en sådan kommentar som förekommer till stor utsträckning är: 
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”Så modigt och fint av dig Åhléns! Olika sorters av mode är vackert på sina sätt det behöver 

inte alltid vara en halv naken tjej- det kan också vara en ung kvinna som visar sin stil genom 

att täcka sig. Underbart” 

 

Här riktas budskapet direkt till mottagaren, i detta fall ”dig” (Åhléns). Agenten är mode då det 

är det som gör någonting genom att vara vackert men agenten är också ”en ung kvinna” då 

hon gör någonting genom att visa sin stil. ”Visar sin stil” vilket är någonting medvetet gjort 

och är därmed en handling. Det finns ingen tydlig process eller omständighet som 

framkommer i detta exempel.  

 

I kommentaren kan man tänka sig att det finns en åsikt om att mode idag är allt för inriktat på 

avklätt och utmanande och att det finns ledande ideal i samhället. Ett dolt budskap om 

samhällets syn på kvinnan och vad hon måste ta på sig för anses som normal och tilltalande 

kan tänkas framkomma i texten. Macdonalds (2006; 14) argument om att den västerländska 

världen porträtterar en normal kropp som avtäckt där kvinnan inte skyler sig kan kopplas till 

denna tanke. Det som anses vara sexigt och lockande är den västerländska kvinnan medan den 

slöjbärande kvinnan endast anses vara förtryckt. En attityd om att detta förekommer i det 

västerländska samhället går att urskilja ur kommentaren.  

 

Friheten att få komma ifrån samhällets ideal och där med ta kontroll över sin egen kropp är 

som tidigare nämnt en annan underkategori till frihet som visat sig vara välrepresenterad. Ett 

exempel som representerar denna sorts kommentar är: 

 

”Fattar inte varför slöja = kvinnoförtryck. Att förvägra någon rätten att ha på sig det de vill, 

DET är förtryck! Vet du ens varför muslimska kvinnor bär slöja? Självklart finns det idioter 

överallt, men frågor du majoriteten så har de själv valt att ha slöjan på sig. Personligen kände 

jag ENORM frihetskänsla när jag tog på mig slöjan. Jag var fri från köttmarknaden och 

samhällets omöjliga ideal. Jag behövde inte bevisa mitt värde genom att visa upp så mkt som 

möjligt av min kropp (och hävdar du att det inte är så det är i dagens samhälle ljuger du eller 

så är du blind), jag behövde inte göra någon nöjd genom mitt utseende” 

 

I detta exempel är det stor fokus på agenten. Både ”du” och ”jag” är agenter då båda gör 

någonting. Vem ”du” är går att tolka som de andra som också kommenterat inlägget. Det 

framkommer ingen direkt mottagare i texten men däremot en process i form av en handling 
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utfört av agenten i och med ”när jag tog på mig slöjan” och ”jag behövde inte göra någon 

nöjd”. När innehållet i texten är skrivet på ett sätt att det går att tolka som väldigt 

känslomässigt, går det att diskutera om handlingar istället blir händelser eftersom det då kan 

tänkas ske utan någon större medvetenhet. Det går inte att urskilja några omständigheter.  

 

Ett annat exempel lyder: 

Exempel på transformation. Hon blir objektifierad men finns ingen agent.  

 

”Jag tycker snarare att kvinnan förtrycks när hon blir objektifierad i media. INTE när hon av 

egen vilja väljer att täcker. Btw Jag ÄLSKAR min Hijab” 

 

Här är agenten personen som skriver i och med att det är hon som handlar genom att ”jag 

tycker, jag älskar”. Mottagaren är kvinnan då ”hon inte får välja själv”. Det går att urskilja en 

passivering där mottagaren kommer i fokus istället för agenten, nämligen ”när hon blir 

objektifierad”. Agenten blir sedan ”hon” då det är hon som ”väljer”. Handlingen är att 

kvinnan blir förtryckt, men det kan även ses som en händelse på grund av att det kan göras 

omedvetet och utan avsikt (Bergström & Boréus 282). Detta kan tänkas ske på grund av de 

fördomar västerländska personer har om slöjbärande kvinnor. Fördomarna kan tänkas komma 

genom att slöjbärande kvinnan ofta ses som okunnig, begränsad, outbildad och som ett offer 

av samhället. Alltså som en form av ”den andra” (Mohanty 1986; 340-342). Det är också en 

handling att agenten ”av egen vilja väljer”.  

 

En annan starkt representerad undergrupp är friheten för slöjbärande kvinnor att få synas. 

Exempel på kommentarer som förekommer i stor utsträckning är: 

Agenten försvinner här pga. nominalisering. 

 

”Smart marketing that could lead to mainstream acceptance. I think it´s great”. 

 

Den första meningen i kommentaren har ingen deltagare och det har därför skett en 

nominalisering. Det framkommer inte vem som marknadsför, alltså har deltagaren förvunnit 

processen beskrivs med substantiv. I den andra meningen är agenten personen som skrivit 

kommentaren, alltså jaget ”I think it´s great!!”. Handlingen är ”smart marketing” och 

händelsen är ”that could lead to mainstream acceptance”. Det finns ingen tydlig omständighet 

att urskilja.  
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”Vilket bra initiativ Åhléns! Kvinnor med slöjor älskar också mode!” 

 

Här är agenten ”kvinnor med slöjor” då de handlar genom att ”älska”. Mottagaren är mode 

(objekt) då det är det som agenten riktar sig emot. Det finns ingen tydlig process eller 

omständighet att urskilja. Ett underliggande budskap skulle här kunna vara att slöjbärande 

kvinnor inte får synas i den mån de enligt personen som kommenterat borde få göra, alltså att 

hon är underrepresenterad och där med en motpol till den västerländska kvinnan. Detta kan 

kopplas till postkoloniala feminismen och De los Reyes (2001;45-46) argument om att vithet 

är normen i ett västerländskt samhälle och personer från andra kulturer därför ses som ”den 

andra” och därmed inte får synas lika mycket.  

4.2.3 Kommentarer om förtryck 
Kommentarerna som handlar om förtryck visade sig representera en och samma definition av 

ordet. Därför finns endast en underkategori här. Tre stycken representativa exempel på 

kommentarer som frekvent förekommer i materialet och handlar om förtryck som 

kvinnoförtryck är:  

 

”Så dåligt Åhléns hoppas verkligen inte att ni tror att ni gjort muslimska kvinnor en tjänst, ni 

kapitalister gör allt för att tjäna mer och mer pengar, kosta får vad kosta vill, jag handlar 

aldrig mer hos er den saken är klar.” 

 

”Visste inte att ni var för kvinnoförtryck. Bojkottar er och säger upp medlemskort i morgon!” 

 

Det finns många exempel på kommentarer där personen ”hotar” med att sluta handla hos 

företagen på grund av att de anser att de står för kvinnoförtryck, alla snarlika. Agenten är i det 

första exemplet personen som skrivit kommentarerna i jagform. I den andra kommentaren 

framkommer det ingen tydlig agent men det går att tolka som att agenten också där är 

personen som skrivit kommentaren. Mottagaren är ”ni”, alltså underförstått Åhléns som 

agenten syftar till att påverka genom att sluta handla. Processen är en aktiv handling av 

agenten, där personen i första exemplet syftar till att sluta handla medan personen i det andra 

exemplets syftar på att både bojkotta och säga upp medlemskap. Detta är handlingar och inte 

händelser då de utförs medvetet (Bergström & Boréus 282). Den mänskliga mottagaren som 
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påverkas är i detta fall företagen. Det andra givna exemplet visar även på en omständighet, 

nämligen tid, genom att benämna ”imorgon”, alltså då som medlemskapet ska sägas upp.  

 

I följande kommentar benämns svensken som agenten. Alltså den som handlar genom att 

omfamna kvinnoförtryck och kalla det vackert. Mottagaren är kvinnoförtrycket då det är det 

som påverkas. En handling är en ”omfamning av kvinnoförtryck och sedan kalla det vackert”. 

Det går inte att urskilja någon form av omständighet.  

 

”Dere svensker er virkelig sjuke. Omfavner kninnefortryck og kaller det vakkert…” 

 

I denna kommentar går det att diskutera om personen som skrivit kommentaren fått en 

annorlunda bild av Sverige. Alltså om det går att urskilja ett dolt budskap om en motpol som 

uppstått mot Sverige. Personen som skrivit kommentaren kan tänkas ha haft en annan bild av 

Sverige tidigare, tillexempel att de delat samma uppfattningar i och med att dem tillexempel 

är nära besläktade på många andra sätt, som nu har nu blivit motbevisad. I detta fall kan det 

tänkas ha uppstått det som De los Reyes (2011;18) benämner som ”den andra”, alltså en 

motbild av vad personen själv tycker är rätt i frågan om slöjan och kvinnan som bär den.  

 

En intressant aspekt med kommentarerna som analyserats är att de till största del är skriva i 

jagform och att det där med finns en tydlig agent. Det skulle lika gärna kunna vara så att 

agenten utesluts genom passivering och de hot om att tillexempel sluta handla kommer, men 

inte från en klar agent. På det sättet döljs det ansvar som personen som kommenterat kan 

tänkas vilja avskriva sig då man kan tänkas skriva någonting som egentligen inte skulle sägas 

offentligt (Bergström & Boréus 2005; 286).  

5. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att se till den skriftliga responsen som H&M och Åhléns har fått 

på Facebook i och med sina kampanjer där slöjbärande kvinnor inkluderats. Frågorna som 

ställdes i och med denna studie var hur kvinnan och slöjan benämns samt se till vilka 

betydelser som kan ges för samhällets attityd gentemot den slöjbärande kvinnan. För att ta 

reda på detta har kommentarerna som skrivits på facebook analyserats utifrån ordval och 

syntax. Genomgående i min analys framkom det olika attityder gentemot den slöjbärande 

kvinnan.  
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En av mina valda teorier, den postkoloniala feminismen, diskuterar västvärldens attityder 

gentemot orientalismen och problemet med att personer från andra kulturer framställs som 

"de andra". Genom analysen framkom det att bilden av den slöjbärande kvinnan som ”den 

andra” fortfarande är någonting som är starkt etablerat. Slöjan ses av många som någonting 

främmande och som inte hör hemma i ett västerländskt samhälle. Detta visade sig då slöjan 

till stor del benämndes som en symbol för kvinnoförtryck. Betydelsen av det analyserade 

materialet visar på att de slöjbärande kvinnorna kan komma att påverka det som anses vara 

svenskt och någonting som utmanar den västerländska samhällsordningen. Materialet visade 

på att kvinnoförtryck inte hör hemma i Sverige och att det är någonting klädföretagen måste 

stå upp för.  

 

Men det analyserade materialet visade också på motsatsen. Innan analysen började hade jag 

en tro om att kommentarerna till största del skulle vara negativa och till största del beröra det 

som precis nämnts, det var dock någonting som kom att motbevisas. Majoriteten av materialet 

visade på att slöjan är någonting som skapar frihet på olika sätt. Detta kan ges betydelsen att 

slöjan idag är någonting som kommit att bli mer accepterat i samhället. Men det är också svårt 

att dra den parallellen med endast en studie i ryggen. Betydelsen behöver inte vara en 

acceptans beroende på tillexempel att det idag är lättare att ta del av varandras berättelser och 

där med få en annan och djupare förståelse. Det kan också vara så att fler personer som bär 

slöja och kommer från länder med denna tro kommenterat, inte att personer med svensk 

bakgrund som tidigare var emot slöjans bärande, har ändrat åsikt.  

 

Jag tror alltid att slöjan kommer vara omdebatterad då det inte är vilket kvinnoplagg som 

helst. På grund av dess bakgrund och många betydelser för olika människor är det bra att 

debatten förs och lyfts fram. Det analyserade materialet visar på olika åsikter kring slöjans 

bärande men ett kritiskt tänkande kring detta plagg kan tänkas nödvändigt för att ingen, 

oberoende på vart man står i frågan, ska glömmas bort. Slöjan är fortfarande ett plagg som i 

många länder inte kan kopplas till frihet utan är istället någonting som trycker ner och 

förminskar kvinnor. Om ett kritiskt tänkande kring slöjan försvinner kan dessa personer 

riskera att glömmas bort. Då slöjan i vissa sammanhang måste fortsättas ses med en viss 

försiktighet är slöjans positiva sidor också någonting som ska uppmärksammas då det för oss i 

västvärlden är ett förhållandevis ”nytt” sätt att se på slöjan. Debatten måste hållas för att 
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upptäcka det nya och inte stanna kvar i det gamla samtidigt som problematiken med slöjan 

som för vissa fortfarande kvarstår, inte får glömmas bort.  

  

Hur kvinnan och slöjan benämns i kommentarerna kan också tänkas vara viktigt att lyfta på 

grund av hur världen ser ut idag. Flyktingkatastrofen gör så att personer med annan härkomst 

och kulturell bakgrund kommer till Sverige och ska bo och leva i det västerländska samhället. 

Hur samhället ser på den slöjbärande kvinnan kan komma att få betydelse på det sättet att 

hennes inkludering påverkas. Debatten kring slöjan kan tänkas skapa ett större gap mellan ”vi 

och dom” då slöjan, som många påpekade, fortfarande ses som förtryckande. Men på samma 

sätt som flyktingkatastrofen och ett samhälle med flera olika nationaliteter kan leda till ett mer 

segregerat samhälle kan det också tänkas få den betydelsen att många ändrar uppfattning om 

slöjan då den ses under ett annat ljus.  

5.1. Förslag till vidare forskning 
Då slöjan är ett plagg som länge varit omdiskuterat och som till största sannolikhet kommer 

fortsätta att vara det skulle det vara intressant att i framtiden göra en liknande studie för att se 

om åsikterna om slöjan förändrats. Detta kan tänkas vara extra intressant att undersöka på 

grund av den rådande situationen i världen där människor flyr sina hem och länder som 

Sverige blir allt mer mångkulturella.  

 

Ett exempel till vidare forskning skulle kunna vara att intervjua personer och där med få fram 

deras åsikter om slöjans bärande. Intervjupersonerna skulle vara slöjbärande kvinnor men 

också personer som inte bär slöja för att på så vis få åsikter från båda håll. Genom intervjuer 

kan det tänkas komma fram en djupare förståelse då det går att ställa motfrågor och diskutera 

ämnet på ett annorlunda sätt än om analysen görs på skriftliga kommentarer.  
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