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Abstract 

Denna studie undersöker muslimska skolungdomars utsatthet i relation till deras synliga religiösa 

markörer. Syftet med studien är att undersöka om muslimska skolungdomar är mer utsatta än 

andra och vilka mekanismer som ligger till grund för detta. Förväntningarna är att muslimer är 

mer utsatta än andra elever och att ju mer synlig deras religiösa identitet är desto mer utsatt är de. 

Detta undersöks genom att klassificera de muslimska religiösa markörerna klädsel, mat, bön och 

moskébesök. Studien bygger på en omfattande enkätundersökning om intoleranta attityder och 

upplevd utsatthet bland skolungdomar i Sverige. Genom en statistisk metod har det varit möjligt 

att undersöka vilka religiösa aspekter som har betydelse för muslimska skolungdomars utsatthet. 

Resultatet visar att muslimer är mer utsatta än andra och att kläder och bön är de religiösa 

markörer som är av betydelse. Mest utsatta är de muslimska tjejer som klär sig enligt religionen, 

eftersom deras kläder är den tydligaste markören för den sociala identiteten. Unga muslimer blir 

inte utsatta på grund av en underliggande fientlighet mot islam som religion, utan utsattheten 

beror på deras synliga religiösa identitet, vilken skiljer dem åt från mängden. Detta grundar sig i 

majoritetens svårigheter att de utifrån sin egen grupptillhörighet har svårt att identifiera sig med 

muslimer som minoritetsgrupp.  

 

Nyckelord: islamofobi; muslimska skolungdomar; utsatthet; social identitet; religiositet; 

synlighet  
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Inledning  

Muslimer har kommit att bli den snabbast växande religiösa minoritetsgruppen i Sverige och 

Europa. Denna grupp har religiösa församlingar som numera är etablerade i hälften av Sveriges 

kommuner och har mellan 100 000-110 000 medlemmar. I takt med att den muslimska 

befolkningen ökar i väst, ökar också främlingsfientliga åsikter mot muslimer och Islam (Borell, 

2012, ss 13-15). Tidigare forskning har kunnat visa att anti-muslimska fördomar i hög grad är 

kopplade till extrema händelser, så som terroristattacker i väst och de pågående konflikterna i 

mellanöstern. Terroristattacken mot World Trade Center i New York är en händelse som i hög 

grad har lett till förändrade attityder och ökad fientlighet gentemot islam och muslimer i Europa 

(Sheridan, 2006, s 319). Detta går inte minst att se inom politiken, där en allt mer nationalistisk 

retorik på den politiska arenan har blossat upp. Högerextremistiska partier har dragit nytta av de 

kulturella skillnader och socioekonomiska problem som uppstått, där man utnyttjat de befintliga 

negativa attityderna mot invandringen och numera inriktar sig på en allt mer anti-muslimsk 

retorik (Cesari, 2011, ss 31-32). Denna retorik grundar sig på en föreställning att muslimer har 

svårigheter att integreras i Europa och att islam är en motsättning mot det sekulariserade 

samhället i väst (s 38). De högerextrema vindar som dragit in över Europa har även kommit att 

färga den svenska politiken, där Sverigedemokraterna som tredje största parti (Sifo, 2016) i den 

svenska riksdagen går i bräschen för just anti-muslimska värderingar. Den förändrade diskursen 

gällande invandrarfrågan, som har blivit en av de viktigaste frågorna inom svensk politik (Sifo, 

2016) har gett plats åt främlingsfientliga partier att föra sin agenda. Den förändrade politiken i 

samhället har gett mer utrymme till allmänheten att stå bakom sådana tankar som dessa partier 

står för, något som indirekt legitimerar negativa attityder mot muslimer.  

 

Negativa attityder och fördomar mot muslimer och islam är ofta förknippat med termen 

islamofobi, vilket syftar till starka negativa attityder mot muslimer och islam, men även 

diskriminering inom sociala och ekonomiska sammanhang (Runnymede Trust, 1997). Islamofobi 

är ett vedertaget begrepp som har uppkommit för att synliggöra behovet av att uttrycka den 

generella utsatthet som muslimer har i västerländska samhällen (Otterbeck & Bevelander 2010). 

Tidigare forskning visar att det finns ett starkt samband mellan dramatiska, hotfulla händelser och 

islamofobiska tendenser. Utöver terrordåden i USA och Europa är debatten om slöjan inom 

skolan i Frankrike och satirbilderna i Danmark ett bevis på den konflikt som finns mellan den 

muslimska befolkningen och det västerländska samhället. Det upplevda säkerhetshotet 

tillsammans med rädslan för att islam ska komma att bli en dominerande ideologi i väst utgör de 
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centrala faktorerna bakom islamofobi (Borell, 2012, ss 24-25). Begreppet islamofobi omfattar 

inte endast strukturella, anti-muslimska värderingar och handlingar, utan syftar även till den 

diskriminering som sker på individnivå. Detta är något som visar sig på arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden, skolor och även på allmänna och offentliga platser (Integrationsverket, 2006). 

 

Anti-muslimska attityder leder dock inte alltid till anti-muslimska beteenden och diskriminerande 

handlingar. Det finns ingen självklar koppling mellan attityder och beteenden, eftersom attityder 

tenderar att variera. Negativa attityder kan inte alltid förutse eller ge en förklaring till 

diskriminerade beteenden, däremot kan negativa attityder förstärkas av subjektiva faktorer och 

sociala kontexter som i sin tur leder till negativa handlanden. Tidigare forskning har visat att det 

finns tre nyckelfaktorer som bidrar till omvandlingen mellan attityder och beteenden. Dessa är 

den subjektiva normen, som handlar om individens vilja att vara till lags, individens reflektion 

över konsekvenserna av handlingen och den upplevda kontrollen, vilket syftar till om handlingen 

är enkel eller svår att genomföra (Ajzen, 1991, s 12). Detta gör att negativa attityder inte står i 

direkt konstrast med antalet diskriminerande handlingar som sker i samhället, eftersom anti-

muslimska attityder kan existera utan att de nödvändigtvis resulterar i islamofobiska handlingar. 

Ajzen menar å andra sidan att om individen enkelt kan genomföra handlingen utan att några 

sanktioner skulle följa och samtidigt saknar viljan att vara andra till lags kan attityden omvandlas 

till ett beteende (1991, s 12).  

 

Vetskapen att muslimer utsätts för diskriminerande handlingar och hatbrott i samhället gör att det 

finns rimliga skäl att anta att det finns en koppling mellan religion och utsatthet, eftersom en av 

de mest tydliga indelningar mellan grupper i samhället baseras på religiös tillhörighet (Tajfel, 

1974). Största delen av den forskning som bedrivits gällande islamofobi har inriktat sig på 

majoritetsbefolkningens attityder gentemot islam och muslimer. Lite fokus har ännu lagts på 

muslimernas självuppskattade utsatthet och vad det egentligen är som gör dem särskilt utsatta. 

Denna studie har därför valt att belysa muslimska skolungdomars utsatthet och vilka faktorer som 

ligger till grund för detta. Att studera skolungdomar och deras sociala kontext är särskilt 

intressant eftersom de, till skillnad från vuxna har en sårbarhet och inte kan försvara sig på 

samma sätt. Det kan därför tänkas att unga muslimer har en extra hög utsatthet, eftersom de både 

är unga och tillhör en religiös minoritetsgrupp. Det finns en problematik i att minoriteter får bära 

skulden för de problem som uppkommer i samhället och därmed bli en måltavla för 

diskriminerande olagliga handlingar. Dessa handlingar klassificeras som islamofobiska hatbrott, 

som är en samlingsbeteckning för en rad olika brottsrubriceringar och är starkt kopplad till 
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fördomar (Borell, 2015, s 18). Den vanligaste formen av hatbrott mot muslimer är olaga hot och 

ofredande, följt av hets mot folkgrupp. För att handlingarna ska klassas som ett hatbrott krävs att 

gärningsmannen uppfattar den utsatta som muslim och att gärningsmannen själv inte är det, oftast 

är också brottsutövaren obekant med offret (Brå, 2014).  

 

En teori som förklarar minoritetsgruppers utsatthet utifrån deras sociala och religiösa identitet är 

Social identity theory. Den utgår ifrån den kognitiva processen gällande individers 

självuppfattning genom gruppmedlemsskap och utgår ifrån att individer inom sin egen grupp 

delar samma värderingar och attribut, vilka skiljer sig kollektivt från andra människor. Attribut 

syftar till de igenkänningstecken och utmärkande egenskaper som man tillskriver andra 

gruppmedlemmar för att lättare förstå sin omgivning (Crisp & Turner 2014, s 29). Social identity 

theory förutsätter att när individer skiljer sig extra markant från den egna gruppens uppfattningar 

om vad som anses normalt är det vanligt att ofördelaktiga jämförelser mellan grupper uppstår och 

negativa attribut som tillskrivs individer utanför sin egen grupp leder till social exkludering och 

diskriminering. Ju synligare attributer är desto lättare är det att identifiera individens sociala och 

religiösa identitet. En faktor som därför utgör en särskild risk är just synlighet, det vill säga en 

symbol eller markör för den muslimska identiteten (Hogg, 2006, ss 111-112). Borell (2012) 

menar att den muslimska kvinnan som bär slöja blir särskilt utsatt, eftersom slöjan är en tydlig 

symbol för det annorlunda och okända. Däremot är det svårt att veta om den muslimska slöjan 

uppfattas som en kulturell eller religiös symbol för gemene man, det vill säga om utsattheten är 

kopplad till den kulturella olikheten som exempelvis en slöja kan representera, eller om det har 

att göra med en negativ syn mot islam som religion. 

 

Social identity theory ger oss en förväntan att muslimer som minoritetsgrupp blir mer utsatta än 

andra på grund av majoritetsgruppens svårigheter att identifiera sig med dem som grupp samt 

behovet av att favorisera sin egen grupp framför andra. Ytterligare en förväntan är att muslimer 

blir mer utsatta på grund av deras synlighet, eftersom teorin säger att ju synligare den sociala 

identiteten är, desto enklare blir det för majoriteten att urskilja och identifiera det som är 

annorlunda (Hogg, 2006, ss 111-112). Om synlighet har en påverkan på utsatthet kommer den 

muslimska kvinnan som bär slöja med stor sannolikhet vara mest utsatt, eftersom hon till skillnad 

från den muslimska mannen har en tydlig religiös klädkod. Däremot kan man diskutera varför 

klädseln skulle göra en muslim mer utsatt. Går det att förklara genom det enkla fenomen att vi 

människor delar in varandra i olika grupper och gör ofördelaktiga jämförelser, eller beror det på 

en djupare kritik mot muslimer och islam som religion? Syftet med denna studie är att undersöka 
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om muslimska skolungdomar i Sverige är mer utsatta än andra. Om så är fallet, vad beror detta 

på? Förväntningarna är att muslimer är mer utsatta än andra skolungdomar och att ju synligare 

den muslimska religiösa identiteten är, desto mer utsatt är de. Detta avses att undersöka genom att 

klassificera synlighet i de muslimska religiösa markörerna klädsel, mat, bön och moskébesök.  

 

Utifrån teorin har studien genererat dessa frågeställningar:  

 

Är muslimska skolungdomar mer utsatta än andra? 

Är utsattheten för muslimer kopplad till deras synliga religiösa markörer? 

Om religiös synlighet har betydelse, är den muslimska kvinnan som bär slöja mest utsatt? 

 

Teori och tidigare forskning 

Tidigare forskning kan ge en förklaring till vilka mekanismer som ligger till grund för 

främlingsfientliga attityder och diskriminerade handlingar. Begreppet islamofobi kan inte 

förklara all diskriminering muslimer utsätts för, eftersom det finns olika nivåer av utsatthet 

(Cesari, 2011, s. 24). Det finns en överlappning mellan islamofobi, främlingsfientlighet och 

rasism i och med att islamofobi även har utvecklats till en form av rasism, eftersom muslimer kan 

bli utsatta både på grund av sin religion och etnicitet. Diskriminering mot minoriteter sker ofta i 

kombination av den religiösa tron, den kulturella traditionen och den etniska bakgrunden (Kalin 

2011, s 11). Den muslimska befolkningen i Europa är ofta av invandrarbakgrund och har en lägre 

socioekonomisk status, vilket gör muslimer till en särskild marginaliserad grupp och det blir svårt 

att särskilja på vilka grunder diskrimineringen sker (Cesari, 2011). Begreppet islamofobi blev 

allmänt känt efter den rapport som The Runnymede Trust publicerade om diskriminering av 

muslimer år 1997. The Runnymede Trust är en brittisk tankesmedja som forskar om rasism, 

diskriminering och lika rättigheter. I deras rapport har termen islamofobi definierats enligt 

följande: 

 

Termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de praktiska 

konsekvenserna av sådan fientlighet vad gäller orättvis diskriminering av muslimska individer och 

gemenskaper samt utestängandet av muslimer från den allmänna politiska och sociala samvaron. 

(The Runnymede Trust, 1997, s 4) 

 

Något som kan ge en bredare inblick och större förståelse av fenomenet islamofobi är Social 

identity theory, en teori som förklarar beteenden utifrån den sociala identiteten och hur 
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gruppbildningar har en påverkan på individer. Social identity theory definieras som “den del av 

individens självuppfattning som kommer utifrån vetskapen att man tillhör en social grupp och att 

det finns ett emotionellt band till medlemskapet av den gruppen” (Tajfel, 1982, ss 24-25). Teorin 

säger att människor är mån om att upprätthålla en positiv självbild, att självuppfattning till stor 

del grundar sig i identifieringen av sin egen grupp och att människor etablerar positiva sociala 

identiteter genom att jämföra den egna gruppen positivt gentemot andra grupper (Operario & 

Fiske 1999, s 42). En del av Social identity theory handlar om hur människor kategoriserar sig 

själva och andra i grupper för att lättare kunna hantera den mängd intryck och information vi 

ständigt utsätts för. Social kategorisering är nödvändigt för oss individer då det finns ett behov av 

att dela in människor i olika “fack” för att förstå spelreglerna för social interaktion. Individer 

jämför sin egen grupp med andra i syfte att öka gemenskapen och statusen inom den egna 

gruppen. Desto mer en individ identifierar sig med sin in-grupp, ju starkare blir de negativa 

attityderna till ut-gruppen. När man skapar en identitet baserad på medlemskapet från sin egen 

grupp sätter individer gränser mot andra grupper, det skapas ett “vi” och “dem” (Tajfel, 1982).  

 

Social identity theory kan ge oss en teoretisk förklaring till varför muslimer är särskilt utsatta, 

eftersom teorin förutsätter att människor favoriserar sin egen grupp framför andra. Muslimer 

tillskrivs negativa attribut på grund av att det blir svårt för majoriteten att identifiera sig med dem 

som minoritetsgrupp, samtidigt som individer har ett behov av att jämföra sig med andra i syfte 

att upprätthålla en positiv självbild genom sin egen grupp. När individer skiljer sig markant från 

den egna gruppens uppfattningar om vad som anses normalt kan det leda till att ofördelaktiga 

jämförelser mellan grupper uppstår. Sociala grupper i samhället är inte självständiga utan de är 

beroende av varandra, en grupps etablerade status bygger på en annans grupps lägre status och 

det finns ett symboliskt värde i individers grupptillhörighet. Individer som tillhör en grupp med 

lägre status i samhället tenderar att få representera den gruppen som helhet, vilket skiljer sig från 

individer som tillhör en grupp med hög status som endast representerar sig själva som individer 

(Deschamps, 1980). Muslimer med en lägre socioekonomisk status i samhället är den grupp som 

får representera alla muslimers handlingar och ses sällan som självständiga individer (Cesari, 

2011). 

 

En viktig del av Social identity theory handlar om ojämlika förmåner och maktfördelningar 

mellan grupper och hur diskriminering påverkas av gruppstorleken, något som ökar om det finns 

en tydlig minoritets- och majoritetsgrupp. Tidigare forskning har visat att när en in-grupp får 

ökade förmåner via ägandet av föremål eller genom rätten att bestämma kommer den gruppen att 



6 
 

praktisera ojämlik behandling av ut-gruppen. Ng (1982) visar detta empiriskt genom att låta en 

in-grupp bestämma och fördela tillgivna resurser, vilket leder till en favorisering från denna 

grupp som därför fördelar resurserna ojämlikt. Diskriminering är på så vis inte en direkt 

konsekvens av social kategorisering, utan när ojämlika maktfördelningar existerar mellan grupper 

kommer den grupp med en säker maktposition fördela resurserna till in-gruppens förmån (s 189). 

Som tidigare nämnt har muslimer i Europa en lägre ekonomisk och social status i samhället 

(Cesari, 2011) och saknar en tydlig maktposition, vilket enligt Social identity theory kan bidra till 

att förklara majoritetens benägenhet att behandla muslimer sämre för att kunna bibehålla sin makt 

i samhället. Social identity theory förklarar att social exkludering är en konsekvens av in-

gruppens svårighet att identifiera sig med ut-gruppen och eftersom muslimer är en tydlig 

minoritetsgrupp i samhället förväntar vi oss i denna studie att muslimer är mer utsatta än andra.  

 

Den sociala kategoriseringen är något som enligt Social identity theory görs i syfte att 

tillfredsställa den egna sociala identiteten och höja statusen inom den egna gruppen, vilket kan 

ske på bekostnad av andra grupper (Tajfel, 1982). Något som kan hjälpa att vidare förstå social 

kategorisering och varför individer har generaliserande förställningar om andra är stereotyper. 

Liksom Social identity theory bidrar stereotypa föreställningar till den sociala orättvisa som 

uppstår i åtskiljandet av grupper. Lippmann (1922) definierar stereotyper som en förenklad bild 

av omvärlden i vilken människor generaliserar individer utifrån deras grupptillhörighet, detta för 

att underlätta den sociala tillvaron och skapa en förståelse av den verklighet vi lever i. 

Stereotyper kan komplettera kategoriseringsprocessen inom Social identity theory och öka 

förståelsen till varför negativa föreställningar bildas om muslimer. Lippmann menar dock att det 

är omöjligt att veta hur en individ är endast baserat på dess grupptillhörighet. En individ kan inte 

representera en hel grupp utan det existerar alltid en variation inom en social grupp, trots det 

säger Social identity theory och stereotyper hur individer kommer att kategorisera sig själva och 

andra för att göra den sociala tillvaron enklare. Stereotypa föreställningar (Devine, 1989, s 15) 

aktiveras automatiskt när individer konfronteras med andra grupper, något som kan triggas endast 

genom mötet med en medlem, eller från något så litet som en symbolisk representation av en 

grupp. En symbolisk representation kan vara av religiös karaktär, där muslimer som bär tydliga 

religiösa symboler lättare blir föremål för negativa stereotyper. Detta är något som kan ge en 

förklaring till varför den muslimska kvinnan är den givna måltavlan för kränkande handlingar 

och diskriminering, eftersom hennes klädsel gör det enkelt för majoriteten att kategorisera och 

identifiera henne. Slöjan som representerar islam gör att kvinnan som bär denna blir föremål för 

negativa stereotypa föreställningar då hon inte bara representerar sig själv som individ utan även 
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muslimer som grupp. Detta ger oss ytterligare en förväntan att ju synligare den muslimska 

identiteten är desto mer utsatt blir de och att det är den religiösa synligheten som främst påverkar 

utsattheten.  

 

Social identity theory och negativa stereotyper kan ge en förklaring till varför individer 

kategoriserar och generaliserar muslimer utifrån dem som minoritetsgrupp. De bidrar dock inte 

till att förstå alla mekanismer som ligger till grund för muslimers utsatthet, något som Symbolic 

threat theory kan bidra med. Teorin används flitigt inom forskningen kring islamofobi och har 

som utgångspunkt att beskriva upplevda skillnader mellan grupper gällande moral, värderingar, 

standard, trosuppfattningar och attityder. Liksom Social identity theory utgår även denna teori 

ifrån att jämförelser mellan majoritetsgrupper och andra grupper skapas i samhället, men lägger 

istället mer fokus på det hot en individ kan uppleva från andra grupper. Stephan och Stephan 

(2000, s 23) menar att i samband med att en majoritetsgrupp betraktar och uppfattar en annan 

grupp som radikalt annorlunda och avvikande i jämförelse med sina egna värderingar upplevs ett 

hot mot sin egen kultur. Borell (2012) menar att symboliska hot handlar om att den västerländska 

civilisationen upplever att muslimer sätter säkerheten och freden i fara, vilket är kopplat till 

extrema händelser så som terrordåd och liknande aktioner som hotar säkerheten. Symboliska hot 

är även rädslan för att de egna grundläggande idealen så som demokrati och jämställdhet hotas, 

något som bottnar i synen på muslimer som en underlägsen, homogen kultur där samexistens inte 

är möjlig (s 25). Abbas (2011) menar även att den muslimska slöjan har kommit att bli ett 

symboliskt hot för jämställdheten i Europa, då det råder en allmän uppfattning om att slöjan 

representerar underlägsenhet och förtryck (ss 72-73) Detta är en negativ stereotyp av den 

muslimska kvinnan då majoriteten uppfattar hennes religiösa klädsel som något främmande och 

farligt.  

 

Social identity theory är användbar om man vill förklara individers sociala beteende utifrån deras 

gruppmedlemsskap, men räcker inte för att förstå alla mekanismer bakom islamofobi som är ett 

komplext begrepp då det både täcker en individuell och strukturell orättvisa mot muslimer. 

Därför är det nödvändigt att komplettera fler tänkbara teorier för att belysa en så stor del av 

ämnet som möjligt, en funktion som Symbolic threat theory och stereotyper fyller. Dessa används 

dock inte i syfte att tolka och förklara studiens resultat, utan för att ge studien ett bredare 

perspektiv samt en ökad förståelse till islamofobi.   
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Den teori och tidigare forskning som presenterats har lett till studiens förväntningar att muslimer 

är mer utsatta än andra, eftersom de tillhör en ut-grupp i samhället. Vidare förväntas att ju 

synligare identiteten är desto mer utsatthet är de och att den religiösa synligheten är av störst 

betydelse. Negativa stereotyper kompletterar Social identity theory genom att förklara hur 

negativa föreställningar om muslimer skapas och hur individer agerar utifrån dessa och Symbolic 

threat theory ger ett bredare perspektiv genom att förklara en underbyggd rädsla för islam och 

muslimer. Givet detta har studien för avsikt att undersöka om muslimska skolungdomar (i 

Sverige) är mer utsatta än andra och om det är kopplat till religiöst praktiserande. Detta kommer 

undersökas genom att klassificera religiositet, vilket avses göra genom de muslimska religiösa 

markörerna klädsel, mat, bön och moskébesök.   

 

Religiositet 

Den muslimska slöjan, moskéer och bön är några aspekter som förknippas med den muslimska 

identiteten och praktiserandet inom islam som religion. För att kunna undersöka om utsattheten 

bland muslimer är relaterad till hur religiöst praktiserande en individ är, är det nödvändigt att 

definiera och förstå själva begreppet. Religiositet är ett komplext fenomen som kan ta sig i 

uttryck på många olika sätt, variera och ha olika betydelse för olika individer (Nordin, 2004, s 

34). Glock och Stark menar att individer tänker, känner och agerar olika när det kommer till 

religion och att vara ”religiös” inte betyder samma sak för alla människor. För att det ska vara 

möjligt att studera religiositet och förändringar inom religiositet måste några dimensioner tas i 

beaktande (Glock & Stark 1965, ss 19-22). Dessa är bland annat trosdimensionen, som inbegriper 

de religiösa trosföreställningar en person har och beteendedimensionen, som syftar till offentliga 

handlingar och deltagande i formella religiösa samlingar och enskilda handlingar i form av bön.  

 

Kritikerna av Stark och Glock anser dock att det fattas en social dimension inom religiositeten 

och menar att för att helt förstå fenomenet religiositet är det även viktigt att känna till hur stor del 

av en persons aktiviteter och umgänge som äger rum inom församlingen eller den religiösa grupp 

som en individ tillhör (Gustafsson, 1997, s 25). Den sociala dimensionen är en central aspekt för 

religionen och blir påtagligare genom den del av Social identity theory som säger att en individ 

stärker sin identitet genom sitt gruppmedlemskap, det vill säga muslimer förstärker sin religiösa 

identitet genom att umgås med likasinnade. Den sociala aspekten är dock svår att mäta eftersom 

det krävs en djupare kunskap om en individs umgängeskrets och hur stor del av dess 

tankeverksamhet som ägnas åt religion. Studien intresserar sig för synliga religiösa symboler, 

eftersom det enligt Social identity theory är på det sättet majoriteten kategoriserar muslimer då 
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det saknas ett emotionellt band och social tillhörighet till dem som grupp. Den religiösa 

synligheten kan i detta fall bäst fångas genom den beteendedimension som Glock och Stark talar 

om och som innefattar det konkreta praktiserandet av muslimer. Om individer bär en tydlig 

symbol som representerar sin egen grupp blir de lätt en måltavla för generaliseringar och 

stereotypa föreställningar (Locke & Walker, 1999). I och med att klädsel är den allra tydligaste 

symbolen för det religiösa borde vi hitta en större effekt på utsatthet och klädsel gentemot de 

andra religiösa aspekterna så som mat, bön och moskébesök. Vi förväntar oss att klädsel är den 

mest synliga religiösa symbolen och att bön och moskébesök är mindre synliga eftersom de 

aspekterna av religiöst praktiserande är mer privata. Att äta enligt religionens riktlinjer är inte 

privat men däremot mindre anmärkningsvärt, eftersom en så stor andel av muslimer praktiserar 

den delen av sin religion. Studien avser inte att mäta hur religiösa muslimska skolungdomar är, 

utan de religiösa markörerna används som ett mått för deras synliga muslimska identitet. 

 

Tidigare forskning visar också att muslimska skolungdomars utsatthet är kopplad till deras 

religiösa tillhörighet, där 1 av 6 muslimska flickor och pojkar, dvs. 16,4 procent av alla muslimer 

uppgett att de blivit retade som de tror har att göra med deras religion. Att bli retad är den 

vanligaste formen av kränkande behandling bland dessa ungdomar. Muslimer är dessutom mer 

utsatta än kristna när det gäller kränkningar och hot via SMS, meddelanden och internetinlägg 

som tror sig är kopplat till deras religion, där 8,3 procent av muslimerna uppgett att de blivit 

utsatta och endast 1.3 procent kristna har uppgett detsamma (Otterbeck & Bevelander 2010). 

 

Datamaterial  

Datamaterialet som använts i denna studie kommer ifrån en undersökning som gjorts i samarbete 

med Forum för levande historia och Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Studien genomfördes 

2013 och bygger i huvudsak på två undersökningar som tidigare gjorts från Forum för levande 

historia. Undersökningens huvudsakliga syfte har varit att studera svenska skolelevers attityder 

till utsatta grupper som avser islamofobi, antisemitism, homofobi och främlingsfientlighet. 

Studien bygger på en omfattande enkätundersökning bland skolungdomar från årskurs åtta och 

nio upp till gymnasieelever årskurs ett till tre. Ett stratifierat slumpmässigt urval bland Sveriges 

skolelever i de aktuella årskullarna har gjorts där sammanlagt 7391 elever har svarat på enkäten. 

SCB har ansvarat för urval och datainsamling där de varit fältpersonal i skolor och genom 

kontakt med rektorer och klasslärare besökt klasser, delat ut och samlat in enkäterna. Av totalt 

473 utvalda klasser fick man svar från 423 stycken, vilket gav ett bortfall på ca 10 procent, om 
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elever som inte medverkade i undersökningen från de utvalda klasserna räknas in. Den 

individuella svarsfrekvensen för enkäterna uppgick till 71,7 procent. SCB sammanställde 

datafiler och skötte även avregistrering av identitetsuppgifterna (Intoleransrapporten, 2014).  

 

I datamaterialet har 565 av 7391 personer uppgett att de är muslimer, vilket motsvarar 7.6 procent 

där fördelningen mellan könen är relativt jämn. En stor majoritet av muslimerna har uppgett att 

de är religiöst troende, ca 75 procent, jämfört med kristna som ligger på 30 procent. Trots att 

enkätfrågorna mäter utsatthet i relation till religion är det inte självklart att det är religionen som 

är orsaken till detta. Muslimer är en tydlig minoritetsgrupp (5,3 %) i denna studie, vilket 

Deschamps (1980) menar kommer resultera i sämre behandling för denna grupp då de skiljer sig 

från majoritetens normer och föreställningar om vad som anses normalt. Att muslimer dessutom 

är betydligt mer troende än majoriteten kan leda till svårigheter för majoriteten att identifiera sig 

och känna gemenskap med dem som grupp.  

 

Metod 

I denna studie har en multipel regressionsanalys genomförts i tre steg, en metod som gör det 

möjligt att studera effekten av flera oberoende variabler samtidigt. Den första analysen gör vi för 

att se om muslimska skolungdomar är mer utsatta än andra, samtidigt som vi kontrollerar för 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer. I den andra analysen består urvalet endast av muslimska 

skolungdomar, i syfte att se vilken av de oberoende variablerna (religiösa markörer) som har mest 

effekt på utsatthet och hur effekten av samtliga variabler skiljer sig åt. Avslutningsvis har vi gjort 

en separat analys för muslimska män och kvinnor gällande religiös klädsel, eftersom det finns en 

teoretisk förförståelse att synlighet påverkar graden av kränkning och att det inom religionen 

finns olika riktlinjer för män och kvinnor gällande hur de ska klä sig (Hassan. E, 2002), där 

kvinnors riktlinjer för kläder är tydligare genom slöjan. 

 

Den beroende variabeln 

Utgångspunkten för att mäta utsatthet i datamaterialet har varit att låta elever besvara frågor som 

handlar om de någon gång har blivit utsatta för kränkande handlingar i form av att de blivit retad, 

hotad, slagen eller om de tror sig blivit retade på grund av sitt ursprung. Enligt den senaste 

Friendsrapporten (2015) är den vanligaste formen av mobbning bland skolungdomar taskiga 

kommentarer, följt av psykiska kränkningar så som blickar och utfrysning samt fysiska 

kränkningar. Då den vanligaste formen av kränkning bland skolungdomar är elaka kommentarer 
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har enkätfrågan gällande om man har blivit retad ansetts vara den mest relevanta frågan för denna 

studie när det gäller mätningen av utsatthet. Den beroende variabeln som har använts för att mäta 

muslimers utsatthet i denna studie är frågan “har du någon gång under de senaste 12 månaderna 

blivit retad, som du tror eller vet beror på ditt (svenska eller utländska) ursprung, utanför 

skolan?”. Här har respondenterna själva fått uppskatta om de upplever att de blivit retade under 

det senaste året som de tror beror på sitt etniska ursprung. Skalan på den beroende variabeln har 

ett medelvärdesindex från 0 till 4, där svarsalternativen är 1. Nej ingen gång, 2. Ja, en gång, 3. Ja, 

några gånger, 4. Ja, många gånger. Högre värden betyder att en individ upplever en högre grad av 

utsatthet och lägre värden att man upplever lägre grad av utsatthet. Problemet med den beroende 

variabeln är att den mäter utsatthet samtidigt som den försöker fånga upp en bakomliggande 

orsak, i det här fallet etnisk bakgrund. Det gör att svaret på utsatthet redan finns i frågan, vilket 

kan bli missvisande eftersom respondenten måste ta ställning till utsatthet och orsaken bakom på 

samma gång. Då majoriteten av de muslimska skolungdomarna har uppgett en annan etnisk 

bakgrund än svensk är detta inget större problem i denna studie. Variabeln mäter utsatthet kopplat 

till etnisk bakgrund och eftersom studien endast analyserat muslimer blir det inte så 

problematiskt, eftersom Kalin (2011, s 11) menar att utsatthet för muslimer oftast sker i en 

kombination av religion och etnicitet.  

 

Oberoende variabler 

Att mäta religiositet är något komplext eftersom religion är ett fenomen som kan ta sig i uttryck 

på många olika sätt, framträda i varierande utsträckning och ha olika betydelse för olika individer 

(Nordin, 2004, s 34). Begreppet religiositet operationaliseras genom muslimernas religiösa 

praktiserande i form av bön, klädsel, moskébesök och om man äter enligt religionens riktlinjer. 

Dessa aspekter är exempel på det mest konkreta religiösa praktiserandet som enligt 

beteendedimensionen mäter religiositet (Glock & Stark 1965) där klädsel är den mest synliga 

religiösa symbolen. De oberoende variablerna som används för att mäta religiositet i denna studie 

är frågorna “Utövar du din religion i vardagen vad gäller vad du äter?”, “Utövar du din religion i 

vardagen vad gäller hur du klär dig”, “Utövar du din religion i vardagen vad gäller bön?” och 

“Hur ofta brukar du besöka en moské?”. De tre första frågorna som behandlar mat, klädsel och 

bön är dikotoma variabler med endast två svarsalternativ, ja eller nej. Frågan som handlar om hur 

ofta man besöker en moské har ett medelvärdesindex från 0 till 4, där svarsalternativen är 1. 

Aldrig, 2. Ganska sällan, 3. Ganska ofta, 4. Mycket ofta. Höga värden betyder att muslimer 

besöker moskéer ofta, vilket är ett mått på ett högt religiöst praktiserande via församlingslokaler 

(Glock & Stark 1965, ss 19-21). Alla oberoende religionsvariabler är dikotoma dummyvariabler, 



12 
 

där värde 1 visar de muslimer som uppgett att de praktiserar sin religion.  Genom att mäta 

religiositet kan vi veta om effekten av utsatthet beror på praktiserandet av religionen eller om det 

är religionens synlighet som har en påverkan. Ju synligare religiösa attribut en muslim har desto 

tydligare blir det för en okänd individ att identifiera och kategorisera denne. Den muslimska 

kvinnan som bär slöja eller liknande religiös klädsel är enkel att kategorisera, då hennes sociala 

identitet genom slöjan är extra synlig (Borell, 2012). Att äta enligt religionens riktlinjer 

praktiseras av en stor majoritet av de muslimska skolungdomarna, i jämförelse med antalet som 

klär sig enligt religionen vilka är betydligt färre. Trots att både mat och kläder är synliga 

symboler för religiositet är kläder en starkare indikator på den religiösa identiteten och mat är 

mindre anmärkningsvärd. Den beroende variabeln mäter utsatthet utanför skolan där 

förväntningarna är att kläder är den mest synliga religiösa symbolen och att mat, bön och 

moskébesök är mindre synliga då dessa aspekter är mer privata utanför skolan. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik  

Muslimer  N = 565 (7,6 % ) 

Moskébesök, mycket/ofta 31,9 % 

Äter enligt religionen 76,6 % 

Bön 48,1 % 

Klär sig enligt religionen 

  

Tjejer 

Killar 

31,9% 

  

39,3 % 

23,9 % 

 

Studiens intresse är att undersöka om muslimers utsatthet beror på deras religiösa synlighet. För 

att undersöka vad utsattheten beror på är det nödvändigt att kontrollera för socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer som också är kopplade till utsatthet. Tidigare forskning har visat att 

socioekonomiska faktorer påverkar graden av utsatthet för skolungdomar, främst för elever i 14-

15 års ålder i jämförelse med yngre elever.  Socioekonomiska faktorer som i högst grad påverkar 

mobbning är familjens ekonomi, föräldrarnas utbildningsnivå och hur stökigt eller våldsamt 

boendeområdet är (Chaux, Molano & Podlesky 2009). Ekonomisk ojämlikhet är främst en 

maktfaktor som ger elever med god ekonomi ett övertag (s 525). Majoriteten av muslimer i 
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Sverige har en annan etnisk bakgrund än svensk och har ofta en lägre socioekonomisk status i 

samhället (Cesari, 2011). Viktiga bakgrundsfaktorer som använts som kontrollvariabler i denna 

studie är därför olika socioekonomiska faktorer som handlar om ungdomarnas boendesituation, 

hushållsekonomi och om deras föräldrar är i arbete. Variabeln gällande ungdomarnas 

boendesituation syftar till hur väl individer trivs i området där de bor och hur ofta de upplever att 

det förekommer problem gällande stökiga grannar, klotter, inbrott i bilar och liknande. Variabeln 

som mäter ekonomisk bakgrund handlar om huruvida man upplever att hushållet har gott eller ont 

om pengar. Föräldrarnas arbetssituation är en annan kontrollvariabel som mäter om ungdomarnas 

båda föräldrar är i arbete eller inte.  

 

Etikdiskussion 

Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) har ansvarat för urval och datainsamling i skolorna. De har 

sammanställt datafiler och skött avregistrering av identitetsuppgifter (Intoleransrapporten, 2014). 

SCB har tydliga riktlinjer som följer sekretesslagen för hur datainsamling och anonymitet ska 

hanteras, vilka ska följas särskilt tydligt när uppgifter hämtas in i direkt kontakt med berörda. 

Riktlinjerna är till för att försvåra bakvägsidentifiering genom att inte utge bakgrundsinformation 

så som skolor, boendekommun och andra demografiska uppgifter. Trots detta går det att göra 

omfattande matchningar om man har tillgång till avidentifierade uppgifter om respondenten 

(Statistiska centralbyrån 2015). Detta är uppgifter vi inte har tillgång till, vilket gör det svårt att 

genomföra en bakvägsidentifiering av individer. 

 

Personuppgiftslagen (PuL) definierar ras, etnicitet, politiska och religiösa uppgifter samt hälsa 

och sexualliv som känsliga ämnen vilka saknas i sekretesslagen. För att undvika debatten om vad 

som är känsligt eller inte har SCB valt att hantera alla uppgifter lika anonymt (SCB). Denna 

studie behandlar ett känsligt ämne som mobbning och utsatthet vilket gör att några etiska 

aspekter angående vårt studieobjekt kan diskuteras. Då studien uttalar sig om muslimer som en 

specifik minoritetsgrupp i samhället och en generalisering görs av en hel grupp kan det vara 

känsligt och leda till missnöje bland individer som studien uttalar sig om. Samtidigt är det viktigt 

att kunna påvisa skillnader mellan majoritets- och minoritetsgrupper och hur dessa tar sig i 

uttryck på individnivå. Genom att bekräfta problem som diskriminering och social exkludering 

kan man också förstå mekanismerna bakom dem och på så sätt kan förändring ske.  
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Resultat 

Resultatet i tabell 2 visar att muslimska skolungdomar är mer utsatta än andra, oavsett deras 

socioekonomiska bakgrund, vilket besvarar studiens första frågeställning. Utifrån den teoretiska 

förförståelsen bekräftar det också studiens förväntan att muslimer som religiös minoritetsgrupp 

har en särskild utsatthet i jämförelse med andra skolungdomar. Muslimer är en tydlig ut-grupp 

bland dessa skolelever, vilket enligt Social identity theory innebär att de kommer exkluderas av 

in-gruppen, eftersom majoriteten har svårt att förhålla sig till grupper de saknar samhörighet med 

(Tajfel, 1982).  

 

Tabell 2 Multipel regressionsanalys. Beroende variabel: utsatthet 

Index (0-4) 

  

Intercept   1,083 

Muslimer ,185 (,000)** 

Mamma arbete ,006 (,785) 

Pappa arbete ,063 (,009)** 

Hushållsekonomi ,099 (,001)** 

Boendeområde ,144 (,000)** 

Boendetrivsel ,142 (,001)** 

  

** p < .05 

 

Då resultatet visat att muslimska skolungdomar är mer utsatta än andra ligger det i studiens 

intresse att vidare undersöka vilka mekanismer som ligger till grund för deras utsatthet. Tidigare 

forskning och teori har lett till en förväntan att den religiösa synligheten är det som gör muslimer 

särskilt utsatta, vilket leder till studiens andra analys där de muslimska religiösa markörerna 

undersöks i förhållande till utsatthet.  

 

Resultatet i tabell 3 visar att klädsel och bön är de faktorer som har en effekt på muslimska 

skolungdomars utsatthet. Dessa är faktorer gällande individers religiösa praktiserande som unga 

muslimer blir retade för oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Mat och moskébesök är också 

ett mått på religiöst praktiserande, men visar sig inte ha någon betydelse för huruvida muslimer 

blir utsatta. En socioekonomisk bakgrundsfaktor som påverkar utsatthet för muslimer oavsett 
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religiositet är stämningen runt boendeområdet. En individ som i hög grad upplever stökiga 

grannar, klotter, och inbrott i sitt bostadsområde blir retad oavsett deras religiösa praktiserande. 

Detta kan tyda på att muslimer i Sverige är en invandrargrupp som bor i segregerade områden 

och generellt har en lägre socioekonomisk status i samhället (Cesari, 2011) och därför har 

boendeområdet en effekt oavsett våra oberoende variabler. Som tidigare nämnt är miljön runt 

boendeområdet en bidragande faktor till mobbning bland skolelever (Chaux, Molano & Podlesky 

2009). I tabell 3 ser vi att de muslimer som bor i stökiga områden blir utsatta i hög grad och att 

det är denna variabel som påverkar utsatthet mer än alla andra. 

 

  Tabell 3 Mutipel regressionsanalys. Beroende variabel: utsatthet muslimer  
  Index (0-4) 

  Modell 1 
Moskébesök 

Modell 2 
Mat 

Modell3 
Bön 

Modell4 
Kläder 

          

Intercept 1,178 2,119 1,090 1,149 

Mamma arbete ,000 (,074) -, 166 (,282) ,045 (,073) ,041 (,076) 

Pappa arbete ,127 (,077) ,136 (,250) ,109 (,076) ,064 (,079) 

Hushållsekonomi ,231 (,134) 1,082 (,632) ,157 (,134) ,139 (,140) 

Boendeområde ,461 (,100) ** ,956 (,303)** ,418 (,099) ** ,462 (,103)** 

Boendetrivsel ,115 (,271) ,059 (,640) ,319 (,302) ,249 (,316) 

Moskébesök ,105 (,069)       

Äter enligt 

religionen 
  -, 967 (,277)**     

Bön     ,169 (,063)**   

Kläder       ,158 (,068)** 

          

** p < .05 

 

Klädsel är en tydlig symbol för identitet och gruppmedlemskap där det råder normativa 

uppfattningar om hur människor bör se ut. Den muslimska klädseln skiljer sig kollektivt från 

majoriteten i Sverige, vilket enligt Social identity theory bland annat resulterar i svårigheter för 

majoriteten att identifiera sig med muslimer som grupp. Enligt teorin leder dessa skillnader till en 

favorisering av sin egen grupp (Hogg, 2006, ss 111-112) och muslimer tillskrivs negativa attribut 
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på grund av att de ser annorlunda ut i jämförelse med majoriteten. Synliga skillnader så som 

klädsel och bön påvisar att muslimska skolungdomar blir retade, eftersom de skiljer sig från 

majoritetens norm om vad som uppfattas normalt. Resultatet visar att alla religiösa markörer inte 

ligger till grund för muslimers utsatthet, eftersom mat och moskébesök inte påverkar graden 

utsatthet så som bön och klädsel. Detta bekräftar att endast delar av den muslimska identiteten är 

av betydelse till varför muslimska skolungdomar blir retade och att religionen är av mindre 

betydelse, vilket besvarar studiens andra frågeställning att utsattheten för muslimer beror på deras 

religiösa synlighet. När det existerar tydliga minoritets- och majoritetsgrupper blir de individer 

som tillhör minoritetsgruppen automatiskt sämre behandlade (Sik Hung Ng, 1982). I studien är 

endast 5,3 procent av skolungdomarna muslimer vilket gör dem till en tydlig minoritetsgrupp och 

eftersom majoriteten tillges förmåner och status i samhället som inte muslimer får ta del av gör 

det dem till en särskild marginaliserad grupp. Resultatet visar att klädsel och bön påverkar 

utsatthet för muslimska skolungdomar. Den muslimska bönen är dock inte lika synlig som den 

muslimska klädseln, eftersom bönen är något mer privat som är svårare för allmänheten att lägga 

märke till. Trots att bön är något mer privat och mindre synligt än klädsel kan det antas att bönen 

är indikator på en stark religiös tro och som därmed representerar ett avvikande beteende från 

majoriteten. När beteenden skiljer sig markant mellan in- och ut-grupper bidrar det enligt Social 

identity theory till social exkludering och diskriminering (Hogg, 2006). Klädseln är däremot en 

betydligt synligare symbol för den muslimska identiteten (Borell, 2012), vilket förenklar 

identifieringen av de muslimska ungdomarna. Av alla muslimska skolungdomar är det ca 31,9 

procent som bär kläder enligt sin religion där flickor är något överrepresenterade. En förklaring 

till att bön har en högre effekt på utsatthet jämfört med klädsel kan bero på att det finns en 

skillnad mellan hur män och kvinnor klär sig enligt religionen. Genom slöjan representerar den 

muslimska kvinnan islam medan mannen inte har någon särskild klädkod att förhålla sig till 

(Hassan E, 2002). I tabell 3 är alla muslimska skolungdomar med i analysen, vilket kan påverka 

resultatet för vår oberoende variabel (klädsel). Därför har det varit nödvändigt att göra en separat 

analys för muslimska killar och tjejer som klär sig enligt sin religion. 

 

Resultatet i tabell 4 visar att muslimska tjejer som klär sig enligt sin religion (39,3 %) blir retade 

på grund av sin klädsel. Muslimska killar blir däremot inte utsatta på grund av klädsel. När vi 

separerat killar och tjejer ser vi att effekten av klädsel för tjejer är större än den var när alla 

muslimer var med i analysen. Vi ser dessutom att muslimska tjejer som klär sig enligt religionen 

har en högre effekt på utsatthet än vad bön har och att det inte finns något samband alls mellan 

muslimska killar och klädsel. Resultatet visar att synlighet har betydelse, eftersom muslimska 
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tjejer utmärker sig mer i sin klädsel och därmed blir mer utsatta än killar. Detta besvarar studiens 

tredje frågeställning att den muslimska kvinnan med slöja är mest utsatt, eftersom det enligt 

Social identity theory är lätt att kategorisera henne då hennes klädsel är det som individer först 

lägger märke till (Hogg, 2006) och hennes utmärkande attribut gör att hon tillskrivs negativa 

egenskaper (Lippman, 1921). 

 

  Tabell 4 Multipel regressionsanalys. Beroende variabler: kön och utsatthet 
  Index (0-4)  

 Tjejer Killar 

Intercept 1,085 1,235 

Mamma arbete ,426 (,097) -, 108 (,126) 

Pappa arbete ,078 (,098) ,039 (,131) 

Hushållsekonomi ,057 (,178) ,290 (,228) 

Boendeområde ,436 (,134)** ,493 (,161)** 

Boendetrivsel ,358 (,343) -, 235 (,744) 

Klädsel ,194 (,086)** ,095 (,115) 

** p < .05 

 

Slutdiskussion 

Studiens resultat visar att muslimska skolungdomar är mer utsatta än andra och att klädsel och 

bön är de religiösa markörer som ligger till grund för detta. Resultatet visar även att tjejer är de 

mest utsatta bland muslimer med avseende på klädsel, eftersom hon bär den mest 

uppseendeväckande klädseln genom sin slöja. Det är svårt att veta om muslimska tjejer som bär 

slöja blir utsatta på grund av negativa föreställningar om islam eller om hon blir utsatt för att hon 

ser annorlunda ut i och med att slöjan skiljer sig från majoritetens klädkod. Det kan bero på en 

kombination av båda, men mest troligt är det synligheten som är av störst betydelse då människor 

har svårt att förhålla och identifiera sig till det som är annorlunda och okänt. Tjejer utsätts mer för 

indirekta former av mobbning så som skvaller, exkludering, blickar och elaka kommentarer. 

Killars utsatthet ser däremot annorlunda ut (Chaux, Molano & Podlesky 2009, s 527) där 
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mobbning oftast tar sig i uttryck genom fysiska och verbala kränkningar. Vår beroende variabel 

mäter den form av mobbning som tjejer vanligen utsätts för, vilket kan påverka resultatet. Detta 

kan göra det svårt att veta grunderna till de muslimska tjejernas utsatthet, det vill säga om 

utsattheten faktiskt beror på deras klädsel eller om det också kan ha att göra med faktorer som 

elaka kommentarer, den vanligaste formen av mobbning för tjejer. Studien är avgränsad till 

skolungdomar, vilket gör kontexten speciell eftersom ungdomar har en sårbarhet och maktlöshet 

som inte vuxna har. Detta gör att muslimska skolungdomar har det särskilt svårt då de både har 

en lägre status på grund av deras etniska och religiösa bakgrund, samtidigt som de är i en känslig 

ålder.  

 

För att det ska vara möjligt för majoriteten att kritisera islam krävs att individer har en djupare 

kunskap om religionen, vilket innefattar både mycket tid och tankeverksamhet. Det ligger i 

människans natur att förenkla vår tillvaro genom social kategorisering, något som kräver 

betydligt mindre tid och energi. Därför är det mer sannolikt att muslimer blir utsatta på grund av 

deras religiösa synlighet eftersom det är ett enkelt sätt för majoriteten att kategorisera och skilja 

dem åt som grupp och mindre sannolikt att utsattheten grundar sig i en underliggande fientlighet 

mot islam. Trots att social kategorisering inte behöver ha med negativa attityder mot islam att 

göra, betyder det inte att islamofobin inte är verklig, eftersom muslimer med en tydlig religiös 

tillhörighet är mer utsatta än andra. Det som är islamofobiskt är när social kategorisering leder till 

social exkludering och ojämlik behandling och när den synliga muslimska identiteten inte tillåts 

att se annorlunda ut.  

 

Islamofobi överlappar med andra former av diskriminering så som rasism och 

främlingsfientlighet, vilket innebär att det är svårt att veta om muslimer blir utsatta på grund av 

deras religion, den kulturella traditionen eller den etniska bakgrunden (Kalin 2011, s 11). 

Diskriminering av muslimer sker ofta i en kombination av dessa aspekter, det vill säga att en 

individ som har främlingsfientliga attityder har även negativa attityder mot muslimer. En annan 

central del av utsattheten är den låga socioekonomiska status muslimer har i Europa, vilket är 

kopplat till att de ofta är av invandrarbakgrund och som begränsa deras sociala och ekonomiska 

förutsättningar. Studiens resultat bekräftar att muslimer som bor i områden där det förekommer 

stölder, inbrott och vandalisering är mer utsatta. Muslimer som grupp har mindre resurser i 

samhället och får inte ta del av majoritetens sociala och ekonomiska makt, eftersom det finns en 

benägenhet hos majoriteten att vilja bibehålla och förstärka sin redan etablerade maktposition i 

samhället. Det finns ett symboliskt värde att tillhöra en grupp med hög status, vilket står i direkt 
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kontrast med de grupper i samhället som har lägre status. Negativa attityder om andra grupper 

skapas utifrån tillhörigheten av sin egen grupp och ju tydligare skillnaderna mellan grupperna är 

desto mer extrema åsikter skapas.  

 

Negativa attityder behöver dock inte alltid resultera i diskriminerande handlingar, däremot kan 

attityderna förstärkas av subjektiva faktorer och sociala kontexter. Det ska ganska mycket till att 

en individ ska begå hatbrott mot muslimer, eftersom det ligger i människans natur att följa den 

sociala normen och vilja vara majoriteten till lags. Något som också begränsar individen att agera 

utifrån sin attityd är de eventuella konsekvenser som följer av beteendet, vilket innebär att en 

individ inte kommer att begå diskriminerande handlingar mot muslimer om det kan leda till 

negativa konsekvenser. Negativa attityder kommer heller inte bli handlingar om en individ 

upplever att handlingen är svår att genomföra. Om en individ å andra sidan inte tror att 

handlingen kommer leda till en negativ sanktion, om individen upplever kontroll över situationen 

och samtidigt inte är benägen att vara andra till lags kan negativa attityder leda till 

diskriminerande beteenden och handlingar. Om individens attityder inte hade varit begränsade av 

samhällets normer och av de sanktioner som följer när dessa bryts hade det varit enklare att begå 

hatbrott mot muslimer. Sociala regler kan begränsa individers möjligheter till agerande vilket 

upplevs som negativt i många avseenden, i denna bemärkelse är det dock en fördel då det 

förhindrar individen att agera utifrån sina negativa attityder. 

 

Tidigare forskning (Sheridan 2006) har visat att extrema händelser så som terroristdåd är starkt 

kopplade till ökad fientlighet och rädsla mot islam och muslimer. Detta ger ett bredare perspektiv 

till utvecklingen av islamofobiska attityder och kan visa på en underliggande rädsla som står i 

relation till muslimernas utsatthet. Terroristattacken mot World Trade Center i New York är ett 

exempel på en händelse som har bidragit till en ökad rädsla för muslimer och islam, något som 

bidragit till ett upplevt säkerhetshot mot freden i väst. Det finns även en upplevd rädsla att islam 

kommer att hota den västerländska kulturen och dess grundläggande värderingar så som 

demokrati och jämställdhet, argument som politiska partier med främlingsfientliga åsikter för i 

sin agenda. Det går att se en förändrad diskurs inom politiken i Europa (Cesari, 2011), där man 

utnyttjat befintliga negativa attityder mot invandrare för att numera bedriva en mer anti-muslimsk 

retorik. Studiens resultat har visat att synligheten hos en muslim gör denne mer utsatt, däremot är 

den synliga religiösa identiteten inte den enda förklaringen till varför muslimer som grupp utsätts 

för diskriminering, utan individer påverkas även av större samhälleliga kontexter som extrema 

händelser och politiska budskap. Rädslan och det upplevda hotet för islam och muslimer blir 
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påtaglig i och med de extrema händelser som sker i Europa och andra västländer, något som har 

en inverkan på individers sätt att tänka och förhålla sig till islam, vilket i sin tur påverkar hur 

muslimer blir bemötta. Rädslan gör att när individer ser något eller någon som påminner om 

islam tänker och agerar de mer instinktivt istället för rationellt. Det kan räcka med att se en 

symbol som representerar islam för att känna en rädsla, en rädsla som ofta grundar sig på 

fördomar och som i de flesta fall saknar både eftertanke och belägg.   

 

Begränsningar med denna studie har varit att den beroende variabeln mäter utsatthet och orsak 

samtidigt. Detta är ett problem eftersom variabeln innehåller en värdering som innefattar orsaken 

till utsatthet, något som respondenterna måste ta ställning till när de besvarar frågan. Det gör det 

svårt att veta vad eleverna egentligen har svarat på, det vill säga om elever tror att deras utsatthet 

är relaterad till deras etniska bakgrund trots att det kanske inte är så, bara för att frågan är 

utformad på det sättet. En annan begränsning i studien är att vi inte kunnat mäta den sociala 

dimensionen av religiositet, vilket är en viktig aspekt för att förstå en större del av en individs 

religiösa identitet. Avsaknaden av den sociala dimensionen gör att studien inte lyckats fånga upp 

alla eventuella orsaker till muslimers utsatthet, eftersom detta endast har mätts genom det 

konkreta religiösa praktiserandet. 

 

Även om det har funnits en del metodbrister och begränsningar i denna studie har den genererat i 

en del intressanta resultat. Studien har belyst hur islamofobi har tagit sig i uttryck på en 

individuell nivå för muslimska skolungdomar och att synliga religiösa markörer är det som ligger 

till grund för deras utsatthet. Detta tyder återigen på att religionen i sig inte är anledningen till att 

muslimer diskrimineras, utan det grundar sig snarare på att individer har svårt att acceptera det 

som är annorlunda och som inte liknar en själv. Då det i detta fall handlar om ungdomar blir det 

lättare att argumentera för att utsattheten inte grundar sig i en djupare kritik eller negativ syn mot 

islam som religion, utan att ungdomar mer sannolikt utsätter andra för mobbning om något är 

avvikande eller upplevs annorlunda. En ungdom som utsätter en muslim för mobbning kan lika 

gärna kan mobba vilken individ som helst om den avviker tillräckligt mycket från normen.  

 

I framtida studier vore det intressant att studera den sociala dimensionen av religiositet och om 

den har en inverkan på utsatthet för muslimer. Att ta hänsyn till denna dimension skulle innebära 

att en bredare aspekt av religiositeten skulle fångas upp och det skulle vara möjligt att se om detta 

har en ytterligare påverkan för utsatthet. Det vore även intressant att bredda studien till en större 

population och studera en högre åldersgrupp för att se om åldern har en betydelse. Att 
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uppmärksamma utsatthet för minoriteter kan förhoppningsvis ge ett bredare perspektiv och en 

ökad förståelse till dess bakomliggande orsaker. Har vi ingen kunskap om mekanismerna bakom 

utsatthet kan vi heller inte förstå varför det uppstår, vilket gör förändring omöjlig. För att kunna 

nå denna kunskap är det därför av yttersta vikt att uppmärksamma minoriteter och ge dem mer 

utrymme att komma till tals, då de allt som oftast kommer i skymundan för majoritetens vilja att 

göra sig hörd.  
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