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Abstract 

Title: Behind a curtain of prejudices: Pupil’s experiences of wearing veil in the Swedish 

school and their thoughts about feminism. 

 

This study examines what experiences female, Muslim pupils have of wearing veil in the 

Swedish school and their thoughts about the veil and feminism. The method used is a qualitative 

semi structured interview study based on six pupils at an upper secondary school in south 

Sweden. The theoretical framework in the essay is based on multicultural education and 

postcolonial feminism. 

The results of this study reveal that the respondents have both positive and negative experiences 

of wearing the veil in school. On the one hand we find that none of the respondents share any 

story of being seriously discriminated or offended on the grounds of wearing a veil. On the 

other hand, are the pupils, either in specific situations or in general, feeling alienated through 

subtle gestures, looks and whispers in school. Regarding the respondent’s thoughts about 

feminism, the study concludes that all the respondents accept the fundamental values of 

feminism, that women should have the same rights and opportunities as men. Simultaneously 

they feel skeptical about the term ‘feminist’ and that feminism entails a certain way of life 

where the veil doesn’t belong. 

One important remark on the outcome of the study is that it would be desirable to incorporate 

discussions about other cultural phenomena in education, as the veil for example, which would 

not only make the education more pertinent to more pupils but also educate the pupils in 

intercultural sensibility. Secondly, a more nuanced education about the diversity within 

feminism could have the potential of including pupils who, for different reasons, are feeling a 

resistance against feminism. 

 

Keywords 

veil, school, multiculturalism, multicultural education, feminism, postcolonial feminism   

Nyckelord 

slöja, skola, mångkultur, interkulturell pedagogik, feminism, postkolonial feminism  

 



 

 

 

 

 

 

 

Tack! 
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uppgiven. För det är tacksamhet och ursäkter inte tillräckligt, du har därtill för evigt min kärlek. 
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1. Inledning 

Det tycks förekomma en ständigt gnagande oro över de muslimska kvinnornas klädedräkt, som 

ofta förorsakar diskussioner kring den muslimska slöjans innebörd samt dess vara eller icke-

vara. Så visar exempelvis Mångfaldsbarometern från 2016 att 61 procent av de tillfrågade anser 

att muslimska kvinnor som lever i Sverige är i högre grad förtryckta än andra kvinnor i landet. 

Vidare föreligger en omfattande intolerabel inställning gentemot heltäckande slöjor, burqa och 

niqab, där skolan är den institution som respondenterna i undersökningen allra minst 

accepterade närvaron av heltäckande slöja, med 68 procent som tyckte det var helt eller ganska 

oacceptabelt.1  

Inte sällan stämmer diskussionerna kring den muslimska huvudduken in i det islamofobiska 

kören.2 Slöjan tycks symbolisera det ultimata kvinnoförtrycket som påstås förekomma inom 

islam och Mattias Gardell, professor i religionshistoria, menar att ”aversionen mot slöjan 

sammanhänger med att den kommit att uppfattas som något specifikt muslimskt.”3 

Föreställningar kring slöjan kan således sägas utgöra en bit i det islamofobiska pusslet. 

Därigenom möjliggörs allehanda påståenden och resonemang kring slöjan. Så som när 

uppmaningen ”Bränn din slöja – vägra bli förtryckt” ges av integrationscoachen Bassam Al-

Baghdady och författaren Soheila Fors till unga muslimska tjejer i Sverige. Författarna 

konstaterar obehindrat tillika onyanserat att slöjan idag symboliserar ”kvinnofientliga religiösa 

och kulturella uttryck” och att dess funktion är att ”inskränka kvinnans frihet och förminska 

hennes roll och betydelse som en människa.” 4 I anslutning till debattartikeln ställs frågan om 

läsaren instämmer med dess innehåll och 1670 svarar ja och 78 nej. 

Sophia Jarl, gruppledare för Moderaterna i Norrköping, ställer i sitt debattinlägg på SVT 

Opinion den muslimska slöjan mot möjligheten att uppnå jämlikhet. Hon tar sig friheten att 

bestämma slöjans funktion som att dölja och minska kvinnans attraktivitet samt förbinder den 

med kvinnans underordning gentemot mannen. Hon frågar sig retoriskt vad slöjan symboliserar 

för de som frivilligt bär plagget, men konstaterar omedelbart att hon aldrig har fått höra någon 

annan förklaring av slöjans innebörd än den hon själv yttrar. Den enda utvägen tycks vara ett 

förbud och hon kommer aldrig retirera från ”kampen för de flickor som förvägras möjligheten 

                                                 
1 Ahmadi, Palm och Ahmadi 2016:47–49. 
2 Se exempelvis Gardell 2010:165–186 samt Malm 2009:196–212. 
3 Gardell 2010:167. 
4 Al-Baghdady och Fors 2017-01-22. 
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att välja sin framtid.”5 Möjligheten för muslimska kvinnor och tjejer att välja att bära slöjan 

tycks Sophia Jarl emellertid förvägra dem. Al-Baghdady, Fors och Jarl utgör endast ett 

slumpmässigt axplock men de befinner sig i gott sällskap i att hysa och framlägga dessa åsikter 

kring slöjan.6 Åsikter som kort och koncist innebär att slöjan är kvinnoförtryckande, och 

omöjligen ett föremål för ett val. 

Inte sällan riktas det kritik mot slöjan utifrån en feministisk ståndpunkt. Så menar exempelvis 

Susan Moller Okin, professor i etik och statsvetenskap, att det råder en spänning mellan 

mångkulturalism och feminism och när de olika synsätten kolliderar med varandra förorda Okin 

att det sistnämnda ska ges företräde: 

Kanske skulle de faktiskt få det mycket bättre om den kultur de föddes in i antingen 

utrotades (så att de som tillhörde den integrerades i den omgivande mindre sexistiska 

kulturen) eller allra helst uppmuntrades till intern förändring för att öka kvinnornas 

jämlikhet, åtminstone till den nivå som rådde i majoritetskulturen.7 

Den enda lösningen som tycks stå till buds är således förbjudandet, eller med Okins ordval 

utrotandet, av de muslimska kvinnornas klädesplagg. Så var Frankrike år 2004 först med en lag 

som förbjuder ”iögonfallande” religiösa symboler, där hijaben var den uppenbara måltavlan, 

efter les affaires des foulards, slöjaffärerna.8 Landet utökade förbudet 2010 till att gälla 

heltäckande slöjor på offentliga platser, en lag som uppskattningsvis riktar sig mot 1900 

personer eller tre promille av landets befolkning.9 Frankrike är långt ifrån ensamma. Tyskland, 

Storbritannien, Italien, Spanien, Schweiz, Österrike, Belgien, Danmark, Norge, Australien, 

Nederländerna, Bulgarien och Turkiet är länder som redan har infört förbud, eller presenterat 

lagförslag i olika varianter och omfattningar som förbjuder slöjan. När förbundskanslern 

Angela Merkel fastställde att heltäckande slöja inte är acceptabelt i Tyskland och begärde ett 

förbud mot klädseln svarade auditoriet med ljudliga och bifallande handklappningar.10 

Undersökningar visar att det finns ett starkt folkligt stöd för att bannlysa slöjan.11  

Även i Sverige har det uppstått diskussioner på riksdagsnivå om olika former av förbud mot 

slöjan. Liberalernas partiledare Jan Björklund har varit en stark motståndare mot slöjan, som 

han menar är en symbol för kvinnoförtryck, men partiet beslutade ändock under landsmötet 

                                                 
5 Jarl 2016-08-25. 
6 Gardell 2010:170–186. 
7 Okin 2006:29–30. 
8 Scott 2010:9. 
9 Gardell 2010:165. 
10 Dearden 2016-12-06. 
11 Gardell 2010:165–167, Scott 2010:9–10 samt O’Brien 2016:104–109. 
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2017 att inte strida för ett slöjförbud i skolan.12 Partiet önskar fortfarande att ”på olika sätt stärka 

alla flickors frihet och stoppa hedersvåldet” men har också kommit till insikten ”… att förbjuda 

barn att bära slöja eller andra religiöst präglade plagg i förskola och skola, är inte rätt väg att 

gå.”13 

Den ständigt gnagande oron för de muslimska kvinnornas klädesplagg förefaller vara ihållande, 

om inte rentav tilltagande. Det tycks emellertid finnas en beklämmande avsaknad i denna 

klagosång över den muslimska huvudduken – rösten från de som bär slöja. Om det vore så att 

det förekom en utbred ovilja hos de tjejer och kvinnor som bär slöja så vore det mer förståeligt 

med ett förbud. Det tycks emellertid vara ett antagande som inte behöver prövas hos de som 

vurmar för ett förbud, där slöjans förtryckande funktion och innebörd antas a priori. Min 

ambition är således att låta de som skulle beröras av ett slöjförbud inom skolans värld komma 

till tals, det vill säga vad slöjan har för betydelse för elever som bär slöja och vilka erfarenheter 

de har av att bära slöja i svensk skola. Därtill är jag nyfiken på hur slöjbärande elever resonerar 

kring feminism, av den anledning att mycket kritik mot slöjan kan härledas från just feministiskt 

håll.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Utifrån ovanstående presentation av den diskussion som kringgärdar slöjan är syftet att 

undersöka huruvida det finns någon problematik att som elev bära slöja i den svenska skolan. 

Det vore inte ett helt orimligt antagande att slöjbärande elever har brydsamma erfarenheter av 

att bära slöja i skolan då det finns en avvisande inställning gentemot slöjan i samhällsdebatten. 

Därtill syftar uppsatsen att undersöka slöjbärande elevers tankar kring feminism, som kan 

tänkas tilltala eleverna i egenskap av tjejer/kvinnor samtidigt som det inte är ovanligt mot 

feministisk kritik mot just slöjan. Detta kommer analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk 

bestående av interkulturell pedagogik och postkolonial feministisk teori. 

Uppsatsens frågeställning lyder följaktligen: 

▪ Vilka erfarenheter har elever av att bära slöja i den svenska skolan? 

▪ Vilka tankar har elever som bär slöja kring feminism?  

  

                                                 
12 Björklund 2017-02-15, Lindahl 2017-05-15 samt Larsson 2017-11-20. 
13 Liberalerna 2017-11-19. 



 

4 

 

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning som har påträffats om muslimer i svensk skolan i 

allmänhet samt om slöjbärande elever i synnerhet. Forskningsläget kring islam och muslimer i 

Sverige, samt det närliggande fältet islamofobi, kan sägas vara relativt omfattande och växande, 

om än långt ifrån uttömmande. Däremot kan det sägas råda en brist på undersökning med ett 

blickfång på muslimska elever i den svenska skolan och än större avsaknad av slöjbärande 

elever. Detta har gjort att den tidigare forskning stödjer sig i stor utsträckning på 

studentuppsatser, av vilka det finns betydligt fler undersökningar med relevans för denna 

uppsats. 

Troligen har Jonas Otterbeck, professor i islamologi, skrivit mest om muslimer i den svenska 

skolan. I verket Islam, muslimer och den svenska skolan lyfter han fram den problematik 

religions- och kulturmöten som sker i skolan kan ge upphov till med ambitionen att öka 

förståelsen för islam och muslimer hos verksamma inom skolan.14 Han konstaterat att det finns 

många lärare som upplever en osäkerhet i mötet med muslimska elever och föräldrar samt lyfter 

fram ett antal specifika ämnen och situationer som upplevs särskilt prekära, exempelvis 

skolmaten, idrotts- och religionsundervisningen samt vid utflykter.15 Även frågan om de 

muslimska klädesreglerna diskuteras av Otterbeck. Klädseln, som kan sägas vara det som 

tydligast utmärker en muslimsk elev, kan väcka en negativ reaktion hos lärare i och med den 

vanliga associationen mellan slöjan och kvinnoförtryck. Vidare menar han att ”det hjälper inte 

henne att se klädedräkten som symbol för förtrycket, och hävdar att om hon tar av den, frigörs 

hon från en kvinnosyn som det svenska samhället inte gillar”.16  

Det förekommer ett antal studentuppsatser som har behandlat slöjans roll i den svenska skola. 

Några uppsatser behandlar aspekter som är närliggande men inte helt överensstämmande med 

denna uppsats. Här förefinns flera analyser av den mediala och politiska debatten kring slöjans 

vara eller icke-vara samt dess innebörd,17 attityder bland elever och skolpersonal kring slöjan i 

skolan,18 samt en mer juridiskt inriktad uppsats kring möjligheterna att förbjuda religiöst 

                                                 
14 Otterbeck 2000:11–12. 
15 Otterbeck 2000:49. 
16 Otterbeck 2000:57. 
17 Westerman 2005, Magnusson 2006, Hemmingsson 2008, Börgel 2010 och Carlsson 2012.  
18 Andersson 2006 samt Andersson och Celina 2006. 
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betingad klädsel utifrån Europakonventionen.19 De nämnda uppsatserna visar på ett ansenligt 

intresse av frågor kring den muslimska slöjan i svensk skola. 

Det förekommer även studentuppsatser som har ett mer liknande fokus som denna uppsats. I 

somliga fall har uppsatserna haft ett bredare fokus genom att exempelvis ställa fler frågor kring 

andra former av religionsutövande eller genom att inkludera även lärare och andra elever som 

inte bär slöja. Nedan presenteras enbart sådana resultat och slutsatser som har en tydligare 

koppling till denna uppsatsens syfte. 

Den samlade bilden av de studentuppsatser som har undersökt slöjbärande elevers erfarenheter 

i den svenska skolan är att de har fått utstå och bemöta blickar, fördomar och kränkningar som 

en konsekvens av att de bär slöja samt att en känsla av utanförskap har infunnit sig hos flera av 

eleverna.20 Två tjejer i en undersökning valde att inte bära slöja eftersom de upplevt att 

människor reagerat negativt och därmed befarade att de skulle riskera att behandlas annorlunda. 

Behovet av att behöva förklara och försvara varför hon bär slöja tycktes hindra en av 

respondenterna från att bära slöja då hon menade ”att hon inte skulle kunna bära den med 

stolthet, kunna stå för den helt och hållet”. En annan respondent menade å andra sidan på att 

hon känner sig mer fri i slöjan än utan den och ifall någon skulle be henne ta av den skulle det 

få henne att känna sig förtryckt.21 En annan uppsats lyfter fram en berättelse från en elev som 

hade flyttat från en mindre till en större stad för att slippa känna sig betraktad i sin slöja och en 

annan som kände att hon inte fullt ut kunde vara sig själv i skolan och att hon hade föredragit 

att se svensk ut.22  

                                                 
19 Berg 2010. 
20 Mustedanagic 2009:24–27, Mohsen 2013:36–37, Lagerström 2013 samt Abdulkarim och Sulejmani 2015:28. 
21 Burgos 2015:23. 
22 Nilsson och Woodbridge 2016:29.  
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3. Metod och material 

3.1 Semistrukturerad, personlig samtalsintervju 

Den metod som begagnats för att uppnå syftet och besvara uppsatsens frågeställningar är 

semistrukturerad, personlig intervju. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är enligt 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann att försöka ”förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna.”23 Samtalsintervju lämpar sig väl som metod när man vill få insikt 

i hur människor själva uppfattar sin värld,24 vilket kongruerar väl med uppsatsens frågeställning 

och ambition. 

Det skulle vara tänkbart att genomföra undersökningen genom gruppintervjuer, där fördelarna 

skulle vara att fler respondenter kan inkluderas i undersökningen med liknande tidsramar och 

därmed öka undersökningens representativitet. En annan fördel som tillskrivs gruppintervjuer 

är att det ger upphov till en gruppdynamik, som leder till att det främjar ”deltagarnas förmåga 

att bli delaktiga, uttrycka sina åsikter och reflektera över andras synpunkter”, det vill säga en 

kvalitativ fördel som ger mer djuplodande svar.25 

Dessa fördelar till trots har personliga intervjuer ändock begagnats och det på grund av tre skäl. 

Först handlar det om praktiska aspekter, nämligen att det är betydlig smidigare att komma 

överens om en tid och plats för att genomföra en intervju med en person än att det göra det med 

flera samt att det är lättare att kontrollera och leda en personlig intervju. För det andra har 

uppsatsen ingen generaliserande ambition och därmed är en ökad representativitet inte 

prioriterat, även om det givetvis alltid är önskvärt. Slutligen, och mest avgörande, har personlig 

intervju valts framför gruppintervju på grund av intervjufrågornas karaktär. De kan tänkas 

upplevas som personliga frågor och en farhåga har infunnit sig om att respondenterna skulle 

begränsas i sina svar ifall andra personer var närvarande. 

Intervjuernas struktur har varit semistrukturerade. Det skulle även fungera med en ostrukturerad 

då det är respondenternas egna erfarenheter och tankar som ska vara i centrum, men att valet 

föll på semistrukturerade beror på att det underlättar för mig som intervjuare att ha ett antal 

hållpunkter som underlag för samtalet. Dels för att sidospåren inte ska bli alltför många och 

                                                 
23 Kvale och Brinkmann 2014:17. 
24 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012:253. 
25 Denscombe 2016:268. 
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utdragna, dels för att underlätta ett bra flyt i samtalet ifall respondenten skulle ha svårt att finna 

orden. Den digra intervjuguiden till trots,26 så är således intervjun semistrukturerad där stort 

utrymmes lämnades till respondenterna och där samtalet flöt på och där jag som intervjuare inte 

krampaktigt höll fast vid intervjuguiden.27  

Intervjuguiden var som tidigare sagt snarare ett stöd och en påminnelse för mig som intervjuare 

om diverse mer praktiska aspekter och knep: att ge intervjun en viss struktur i form av 

exempelvis uppvärmnings- och kontrollfrågor, att undvika akademisk jargong i frågorna, att 

ställa korta frågor och tillåta långa svar, att inte ställa ”varför-frågor” mer än nödvändigt samt 

att låta tystnaden tala på så sätt att ge respondenterna betänketid.28 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola, då det inte ställde krav på att respondenterna 

skulle behöva förflytta sig någonstans vilket hade kunnat göra några mindre benägna att delta i 

undersökningen. Vidare upplevs förhoppningsvis och troligtvis skolan som en trygg miljö för 

eleverna, vilket bäddar för en god intervjusituation. Intervjusamtalen spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon. Intervjuernas längd skiljde sig åt på ett spann mellan cirka 20–50 minuter.  

 

3.2 Urval 

Urvalet i undersökningen består av sex stycken slöjbärande elever som går första året på en 

gymnasieskola i södra Sverige. En begränsning av urvalet som varit oumbärlig är den 

geografiska, av dels ekonomiska, dels tidsmässiga skäl. Kriterier som kan sägas ha ställts på 

respondenterna är att de dels ska bära eller ha burit slöja samt studera på ett nationellt program 

på gymnasiet. Respondenterna skiljer sig åt hur länge de har gått i svensk skola. De flesta har 

gått hela sin skolgång i svensk skola, men två elever har sex respektive två och ett halvt års 

erfarenhet av svensk skola. Det är således inte ett fokus på nyanlända elever i uppsatsen, utan 

elever som går på ett nationellt program och som har något mer erfarenhet. Därtill har ett 

ålderskriterium ställts, vilket innebär att samtliga respondenter är över 15 år. Detta för att 

undvika den tidskrävande processen med att erhålla samtycke från föräldrar.29 

 

                                                 
26 Se Bilaga 1. 
27 Denscombe 2016:266 samt Kvale och Brinkmann 2014:172. 
28 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012:264–267 samt Kvale och Brinkmann 2014:172–182. 
29 Vetenskapsrådet 2002:9. 
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Det har inte varit möjligt att konstruera en urvalsram som redogöra för gymnasieelever som bär 

eller har burit slöja, eftersom det inte varit möjligt att avgöra vem som bär slöja eller inte utifrån 

en sammanställning av namn eller liknande. Därav har möjligheterna att genomföra ett 

sannolikhetsurval begränsats. I kombination med att uppsatsens förutsättningar begränsas av 

geografiska, ekonomiska och tidsmässiga faktorer, och därmed endast tillåter ett mindre urval, 

och att undersökningen arbetar utifrån ett explorativt urval, har ett icke-sannolikhetsurval 

lämpat sig bättre. Utifrån uppsatsens syfte och förutsättningar har insamlandet mer specifikt 

styrts av principen om snöbollsurval.30  

Det vore givetvis önskvärt att intervjua ännu fler respondenter, då det är ett rimligt antagande 

att det torde finns lika många erfarenheter av att bära slöja i svensk skola som det finns 

slöjbärande elever. Efter ett antal intervju fanns det dock en viss igenkänning, varje ny intervju 

gav således något mindre ny kunskap. Det är detta till trots min uppfattning att en 

mättnadspunkt inte riktigt har uppnåtts i uppsatsen.31 Det vore emellertid inte heller rimligt att 

nå den punkten utifrån de tids- och resursbegränsningen som inramar uppsatsen i kombination. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt samtliga fyra huvudkrav från Vetenskapsrådet forskningsetiska 

riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.32 Informationskravet samt 

samtyckeskravet har införlivats genom att respondenterna informerades inför intervjun att de 

deltar i ett examensarbete, vad dess syfte är, hur det är upplagt, att de deltar frivilligt och att de 

kunde låta bli att svara på enskilda frågor eller till och med välja att avbryta intervjun. I sådana 

fall skulle deras svar inte nyttjas i arbetet. Ingen av respondenterna valde att refusera vare sig i 

enskilda frågor eller i undersökningen som helhet.  

Som nämndes ovan har även samtliga informanter en ålder på över 15 år, då Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer föreskriver att det är vårdnadshavare som måste samtycka till att barn 

under 15 år ska delta i forskning.33 För att undvika denna betydligt mer tidskrävande process 

har således samtliga respondenter varit äldre än 15 år. 

                                                 
30 Denscombe 2016:79–88. 
31 Kvale och Brinkmann 2014:156 samt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012:259. 
32 Vetenskapsrådet 2002. 
33 Vetenskapsrådet 2002:9. 
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Kravet om konfidentialitet har efterlevts genom att respondenterna informerades om att deras 

namn inte skulle användas i undersökningen, samt att annan information som eventuellt skulle 

kunna avslöja deras identitet skulle undvikas för att försvåra för utomstående att identifiera 

dem. Slutligen informerades även respondenterna om att informationen som samlades in under 

intervjuerna enbart skulle användas i forskningsändamål, det vill säga nyttjandekravet. 

Den information som efterfrågades i intervjuerna skulle eventuellt kunna vara känslig. En 

potentiell situation som skulle kunna uppstå vid intervjuer, som jag funderade över innan 

genomförandet, var att någon informant eventuellt skulle kunna dela med sig av känslig 

information, eller rentav information som skulle vålla oro eller farhågor hos mig. Lyckligtvis 

framkom ingen sådan information. 

 

3.4 Respondentpresentation 

Nedan följer en kortare presentation av respondenterna där deras ålder, födelseland, tid i svensk 

skola, föräldrars födelseland, huruvida de betraktar sig själva som muslimer och hur länge de 

har burit slöja presenteras. Samtliga förutom en av respondenterna bär hijab, det vill säga en 

sjal som döljer håret, halsen och axlarna. Fahmida skiljer sig genom att bära en sjal som virats 

runt håret men som inte täcker halsen eller axlarna.  

Abida är 17 år gammal, född i Sverige och har således gått hela sin skoltid i svensk skola. 

Hennes föräldrar är födda i Irak och när de flyttade till Sverige minns inte Abida. Hon betraktar 

sig själv som muslim och religion har en betydelsefull roll i hennes liv. Hon har burit slöja 

sedan hon var nio år gammal och alla i hennes släkt bär slöja.34 

Bazilah är 16 år gammal och född i Sverige. Föräldrarna är födda i Somalia och har bott i 

Sverige mellan 20 och 25 år. Hon kallar sig själv för muslim, likaså betecknar hon sina föräldrar 

som muslimer. Hon började bära slöja till och från vid nio års ålder, för att ungefär ett år senare 

börja bära slöjan permanent. Hennes mamma och systrar bär också slöja, fast hon har en syster 

som inte gör det.35 

Daleela är 19 år gammal, född i Syrien och har bott i Sverige i ungefär två och ett halvt år. Även 

hennes föräldrar har syrisk härkomst, men hennes pappa har varit i Sverige närmare fem år. 

Hon har gått i svensk skola i knappt två år, och började på ett språkintroduktionsprogram för 

                                                 
34 Intervju Abida 2018-05-15. Jag förmodar att hon menar samtliga kvinnliga släktingar.  
35 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
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att därefter börja på ett nationellt gymnasieprogram. Slöja har Daleela burit permanent sedan 

hon var elva år gammal men bar slöja även tidigare vid vissa tillfällen, så som under 

moskébesök eller i sommarskolan i Syrien. I familjen bär även hennes mor slöja.36 

Eman är 16 år gammal, född i Afghanistan och har bott lite längre än sex år i Sverige. Första 

året i Sverige gick hon inte i skolan och har därmed gått i svensk skola i fem år. Föräldrarna är 

ävenledes de födda i Afghanistan. Hon kallar sig själv muslim och har burit slöja sedan hon var 

nio år. Även hennes syster och mamma bär slöja.37 

Fahmida är 17 år, född i Somalia och bott i Sverige sedan hon var sju år gammal. Hon har 

således gått i svenska skola under hela sin skoltid. Hennes föräldrar är också födda i Somalia, 

men hennes mor kom fyra år tidigare än Fahmida. På frågan om när hon började bära slöja svara 

hon att hon gjort det sedan hon var liten men att hon i årskurs fem tog av sig den för att i årskurs 

åtta ta på sig den igen. Hennes mamma och systrar bär slöja.38 

Ghaziyah är 16 år gammal, född i Sverige och därmed gått i svensk skola under hela sin skoltid 

Hennes föräldrar är födda i Irak och har bott i Sverige i omkring 25 år. Hon var elva år när hon 

började bära slöja. Hennes mamma bär slöja och likaså gör hennes ena syster medan den andra 

systern inte gör det. 

 

  

                                                 
36 Intervju Daleela 2018-05-15. 
37 Intervju Eman 2018-05-16. 
38 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redovisas uppsatsen teoretiska ramverk. Det består inledningsvis av teorin 

kring interkulturell pedagogik, det vill säga hur skolan och undervisningen kan utveckla en 

interkulturell kompetens hos eleverna som ska främja ömsesidig respekt och förståelse samt 

betydelsen av interkulturell kompetenta pedagoger. Därefter presenteras en diskussion kring 

postkolonial feministisk teori, där kritik riktas mot annan feministisk teori för att försumma 

rasifiering mot ’de andra’ i sin analys.  

 

4.1 Interkulturell pedagogik 

Det som händer i samhället i stort märks också av inne i klassrummet. Skolfrågor är på så vis 

nära förbundna med samhällsfrågor. I takt med att Sverige har gått från att vara ett relativt 

homogent och monokulturellt samhälle till at bli ett alltmer heterogent och mångkulturellt, så 

har även skolorna och klassrummen genomgått samma förändring. Det märks exempelvis 

genom konkreta organisatoriska effekter, så som att ungefär 17 procent av grundskoleeleverna 

är berättigade till modersmålsundervisning,39 men också mer subtilt genom nya utmaningar och 

förhållningssätt. Parallellt med att världen globaliseras blir den allt mer komplex och flytande, 

vilket i sin tur kan resultera i en osäkerhet i ens identitetsskapande och känslan av tillhörighet.40  

Utvecklingen har gett upphov till vad som betecknas interkulturell pedagogik.41 Interkulturell 

pedagogik ska inte förstås som ett enskilt ämne utan snarare ett förhållningssätt som ska 

omsättas i praktiken i samtliga ämnen och som omfattar alla elever. När begreppet lanserades 

officiellt i Sverige på 1980-talet var detta en kraftig nyorientering från den tidigare 

invandrarundervisningen som bestått av undervisning för eller om invandrare. Ambitionen med 

interkulturell pedagogik är istället att den ska ”skapa förutsättningar för ömsesidig respekt och 

förståelse i klassen, skolan och närsamhället” som i sin tur ska främja vägen mot fred och 

demokratiska värden.42 Interkulturalitet inom forskningen har i sin tur som mål att ”tydliggöra 

etnocentriska och monokulturella föreställningar och värderingar i skola, barnomsorg och 

utbildning.”43  

                                                 
39 Bunar 2014:471–472. 
40 Bourn 2008:50–51. 
41 Lahdenperä 2004:11, Borgström 2004:33 samt Fiedler 2008:6.  
42 Lahdenperä 2004:11–12. 
43 Lahdenperä 2004:27. 
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Bland de värden som interkulturell pedagogik har som målsättning att införliva finner vi 

ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa.44 Pirjo Lahdenperä, professor i 

pedagogik, menar att: 

Dessa normativa och samtidigt moraliska aspekter tar fasta på att man som medborgare i 

ett mångkulturellt samhälle kan leva med mångfald utifrån demokratiska värden […] För 

att kunna göra det måste man lära sig och förstå hur stereotypier, fördomar, rasism, 

diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation och våra sociala 

relationer. 45 

En interkulturell pedagogik ämnar således utveckla en interkulturell sensibilitet som väntas 

främja eleverna i sociala sammanhang samt i det framtida arbetslivet. Interkulturell sensibilitet 

handlar om förmågan att ”observera och iaktta kulturella skillnader” och därmed besitta 

färdigheten att ”kunna överbrygga olika synsätt, kunna tolka, förstå och även respektera andras 

perspektiv samt kunna ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen.”46 Vid en första 

anblick kan det tyckas som att individen ska bli förmögen att distansera sig från  sina egna 

antaganden och uppfattningar och istället träda in i ’den andres’ perspektiv, men det kan snarare 

beskrivas som att individen lär sig att inta en tredje position däremellan. Utifrån denna 

’neutrala’ position, där ens egen likväl som den andres kultur kan utforskas och evalueras, kan 

individen sedan utveckla en interkulturell identitet som öppnar upp för valmöjligheter gällande 

sin tillhörighet och kultur. Att förverkliga en kulturell kompetens kan emellertid inte enbart 

göras genom teoretiska övningar utan det är avgörande med erfarenheter av interkulturella 

kontakter.47 

Den interkulturella pedagogiken ämnar således minska det avstånd som kan uppstå mellan 

läraren och eleven men införlivandet av en interkulturell pedagogik ställer krav på lärarens 

interkulturella kompetens. Läraren måste inta ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och 

förståelse samt besitta kommunikativa förmågor som möjliggör en tvåvägskommunikation 

mellan individer med skilda kulturella bakgrunder.48 Aspekterna som behöver beaktas är flera: 

artefakter, traditioner och andra praktiker, kollektiva föreställningar, normer och värdering, 

                                                 
44 Banks 2008:129. 
45 Lahdenperä 2004:15. 
46 Lahdenperä 2004:18. 
47 Lahdenperä 2004:19. 
48 Borgström 2004:33–34. 
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meningssystem, språket, känsloyttringar, relationer och självuppfattningar.49 Därigenom kan 

det skapas ”postcolonial learning spaces”: 

Such spaces could facilitate a process in which the fixed nature of Western ideas and 

concepts such as identity, culture, knowledge or meaning are questioned by positive notions 

of hybridity and diversity.50 

Att inta en öppen och förstående inställning gentemot samtliga av ovanstående aspekter kan 

omöjligen handla om en oinskränkt acceptans av allsköns normer, värderingar, språkbruk 

etcetera. Skolan har sin värdegrund och sina mål och där kan många av föregående aspekter 

inte stå oemotsagda. Däremot handlar det om att inte fostra i termer av ’så gör vi inte här’ utan 

istället försöka, genom dialog, skapa förståelse för varandra, reflektera över rådande 

föreställningar och praktiker samt även vara öppen för förändring. 

 

4.2 Postkolonial feministisk teori 

I och med globaliseringens framfart har det kommit att uppstå ett spänt förhållande mellan 

universalistiska värden och kulturella identitetsfrågor.51 En sådan brännpunkt är den mellan 

feminism och mångkultur, enligt statsvetaren Susan Moller Okin, som frågar sig: 

… vad gör man när minoritetskulturer eller minoritetsreligioner ställer krav som kolliderar 

med jämställdhetsnormer som åtminstone formellt har antagits av liberala stater (oavsett 

hur mycket dessa själva bryter mot normerna i praktiken)?52 

Hon lyfter fram en rad med fall där hon menar att minoritetskulturer har gjort anspråk på 

särskilda grupprättigheter, så som polygami, tvångsäktenskap, klitoridektomi (kvinnlig 

omskärelse) samt slöjan, som står i strid med feminism,53 och där hon förordar att feminismen 

ges företräde.54 Med feminism avser Okin: 

… uppfattningen att kvinnor inte ska missgynnas på grund av sitt kön, att de ska 

tillerkännas samma människovärde som männen, och ges tillfälle att leva ett lika fullvärdigt 

och fritt liv som männen.55 

                                                 
49 Lahdenperä 2004:13. 
50 Fiedler 2008:15. 
51 Benhabib 2004:7–8. 
52 Okin 2002:13. 
53 Okin 2002:13–14. 
54 Okin 2002:29–30. 
55 Okin 2002:15. 
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Att definiera feminism som att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män och 

under att inga villkor diskrimineras med anledning av kön, så som Okin gör, kan sägas utgöra 

en liberalfeministisk ståndpunkt.56 Denna feministiska ståndpunkt har emellertid sedan slutet 

av 1980-talet kommit att kritiseras för att inskränka sig till att representera vita, västerländska 

kvinnor och negligera de skillnader som förekommer mellan kvinnor, i termer av kulturella och 

etniska skiljaktigheter.57 

Filosofen Azizah Y. al-Hibri har riktat dylik kritik specifikt mot Okins ställningstagande, det 

vill säga för att hon ger uttryck för etnocentrism och västlig universalism.58 Hon anklagar Okin 

för att uttrycka sig dikotomiskt, i ett vi och dem, där de är så obetydliga ”att de förbli konturlösa 

och stumma också när de inbegrips i diskussionen. De andra släpps bara in i diskussionen 

genom det dominanta ”jagets” röst och förnimmelser.”59 När Okin argumenterar för att kvinnor 

från minoritetskulturer kan ha blivit vilseledda och indoktrinerade, och därmed inte längre kan 

se vad som är bäst för sig själva, menar Al-Hibri att det inte bara är ett nedlåtande utan rentav 

ett patriarkalt yttrande. 

Al-Hibris kritik mot Okin kan sägas tillhöra postkolonial feminism, då den innefattar en analys 

av muslimska kvinnor som inte bara blott bekönade utan även rasifierade andra: 

Universalismens paradoxer har stått i fokus när såväl feministiska studier som 

postkoloniala teorier har problematiserat uppfattningen om en universell människa i ljuset 

av den historiska konstruktionen av bekönade och rasifierade andra.60 

Den finns en tydlig kongruens mellan hur begreppet kön definieras inom stor del av feminismen 

och hur begreppet etnicitet har kommit att användas. Överensstämmelsen begreppen mellan 

kan illustreras med hur båda bekymrar sig över den andre. Etnocentrism, att beskriva andra 

kulturer medelst den egna kulturens värderingar och dessutom vanligen så att de andra 

kulturerna förefalla vara underlägsna, och androcentrism, att ha manliga värderingar som 

utgångspunkt och därigenom får kvinnor att bli osynliga och underordnade, är onekligen 

överensstämmande begrepp fast inom olika fält.61 Postkolonialismen och feminismen 

                                                 
56 Gemzöe 2017:34. 
57 Gemzöe 2014:151. 
58 Al-Hibri 2002:51–58. 
59 Al-Hibri 2002:52. 
60 De los Reyes 2011:45.  
61 Gemzöe 2014:154. 
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harmonierar således väl med varandra i sin kritik mot ”eurocentriska världsbilder” och 

”universalismens konstruktion” respektive den ”androcentriska världsuppfattningen”.62  

Begreppet ’systerskapet’ inom feminism kan, utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv, 

vara missvisande då det antyder ett implicit outtalat antagande om att alla kvinnor delar samma 

intressen. Utifrån den postkoloniala feministiska teorin är detta emellertid ett oriktigt antagande 

och istället har varje feministisk kamp en specifik etnisk/kulturell kontext som behöver tas i 

beaktande.63  

Ett centralt begrepp inom postkolonial feministisk teori är intersektionalitet, hur olika 

maktförhållande, baserat på exempelvis kön/genus, etnicitet, religion, klass, sexualitet, är 

sammanflätade med varandra.64 Kimberle Crenshaw, professor i juridik, anses ha myntat 

begreppet och i en artikel där hon utgår från svarta kvinnors situation menar hon att 

’intersektionella erfarenheten’ överstiger summan av rasism och sexism. Av den anledningen 

argumenterar hon för att en analys av svarta kvinnors erfarenheter inte kan göras utifrån det 

ramverk som används för att analysera ’svartas’ respektive ’kvinnors’ erfarenhet, utan just som 

svarta kvinnors.65 Andra har argumenterat för att detta är lika giltigt för andra, icke-vita tillika 

icke-svarta, kvinnor och föredrar att beakta etnicitet snarare än ’ras’, eller uppdelning mellan 

svarta och vita kvinnor.66 

  

                                                 
62 De los Reyes 2011:18. 
63 Anthias och Yuval-Davis 1983:62. 
64 Gemzöe 2014:189.  
65 Crenshaw 1998:315. 
66 Anthias och Yuval-Davis 1983:63. 



 

16 

 

5. Bakgrund 

5.1 Slöjan i svensk skola 

Vid två tillfällen har det inkommit anmälningar till Skolverket som rör slöjans närvaro i den 

svenska skolan. Det ena anmälan kom från mamman till en elev som skulle börja i årskurs 1 på 

en skola i Umeå som inte tilläts att bära slöja på grund av att modern hade undertecknat ett 

umgängeskontrakt, som innefattade en inskränkning mot att bära keps eller mössa. Rektorn var 

av uppfattning att slöjan var att likställa med dessa huvudbonader. Skolverket slog fast att 

beslutet stred mot skollagens bestämmelse om att den svenska skolan ska vara öppen för alla.67 

Det andra tillfället inträffade 2009 när en kvinna som bar niqab skulle börja studera på ett 

vuxengymnasium i Stockholm. Villkoren hon ställdes inför var ’ta av slöjan eller avsluta 

studierna’. Diskrimineringsombudsmannen bedömde att beslutet stred mot 

Diskrimineringslagen eftersom det handlade om ett generellt förbud och på så vis inte tagit 

hänsyn till de specifika förutsättningarna som kringgärdade fallet.68 

I Skolverkets juridiska vägledning från 2012 kvarstår beslutet att några generella förbud mot 

’heltäckande’ slöjor inte är tillåtna men att det under särskilda omständigheter kan vara 

motiverat med ett förbud. Sådana omständigheter kan vara att klädseln försvårar 

kommunikationen mellan elev och lärare eller att den medför en risk vid särskilda 

undervisningsmoment, så som laborationer eller slöjd.69  

 

5.2 Slöjan och styrdokumenten 

Den svenska skolans styrdokument stipulerar en värdegrund som lyfter fram värden och 

värdering som den svenska skola ska vila på samt förankra och förmedla till eleverna. Den 

inledande formuleringen fastställer att ”skolväsendet vilar på demokratins grund.”70 Längre ner 

i samma stycke framkommer att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värdering som det svenska 

                                                 
67 Skolverket 2006. 
68 Diskrimineringsombudsmannen 2010-11-30. 
69 Skolverket 2016:5. 
70 Skolverket 2011:5. 
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samhället vilar på."71 Det följande stycket fortsätter med en uppställning av ytterligare värden 

som utbildningen ska förkroppsliga och föra vidare:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor… I 

överensstämmelse med etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.72  

Vidare åligger det skolan ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”73 

Under rubriceringen ’Förståelse och medmänsklighet’ fastställs att ”skolan ska främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”74 Ingen ska utsättas för 

diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och skolan ska aktivt motarbeta 

samtliga tendenser till diskriminering och kränkningar. Vidare måste ”främlingsfientlighet och 

intolerans […] bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”75 Såsom 

avslutning angående skolans värdegrund bör följande även dess yttrande kring globalisering 

framläggas:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har 

både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.76 

I samma andedrag sker en plötslig övergång till att en nära bekantskap med Sveriges kultur och 

historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen. ”En trygg identitet och 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” antas främja 

”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder.”77 Ett tillägg görs 

därefter som föreskriver att skolan inte enbart ska medverka till att elever får en identitet med 

utgångspunkt i det specifikt svenska utan även ”det nordiska, europeiska och ytterst det 

globala.”78 

                                                 
71 Skolverket 2011:5. 
72 Skolverket 2011:5. 
73 Skolverket 2011:5. 
74 Skolverket 2011:5. 
75 Skolverket 2011:5. 
76 Skolverket 2011:5. 
77 Skolverket 2011:5. 
78 Skolverket 2011:5. 
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Utifrån denna exposé av den svenska skolans värdegrund kan det konstateras att det inryms en 

mängd olika värden som tillsammans bildar en harmonisk helhet. Detta till trots kan värdegrund 

vara problematisk. Denna totalitet av värden kan närmast sägas vara oantastlig, på så sätt att 

den säger så mycket att den egentligen inte säger något. Det kan förekomma motsättningar 

mellan de olika värdena, exempelvis ska kulturell mångfald förenas med ett gemensamt 

kulturarv. De enskilda värdena och värderingarna är i sig själva inte heller oproblematiska, 

vilket till stor del beror på deras mångtydighet. Demokratibegreppet inrymmer en mångfald av 

meningar. Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna kännetecknas av en 

inneboende motsättning mellan de olika artiklarna. Individens frihet kan ställas mot 

kollektivets. Solidaritet kan understundom tyckas vara en sällsynt kuriosa i denna 

individualistiska värld. Kort och gott – skolan värdegrund lämnar stort svängutrymme för 

tolkning.  

Vad gör vi i ovanstående situationer som kan försvaras och på samma gång förkastas med stöd 

i skolans värdegrund? Om ett fenomen kan förstås som förtryckande av vissa men samtidigt 

som befriande av andra, vad gör vi då av styrdokumentens välskrivna strofer? Denna 

problematik kan säkerligen aktualiseras vid åtskilliga situationer i skolans värld. Just slöjan kan 

för vissa symbolisera en kvinnoförtryckande religiös tradition som inte hör hemma i en 

sekulariserad, moderniserad och jämställd Västvärld. Utifrån detta perspektiv aktualiseras 

värden i skolans värdegrund så som ’svenska värderingar’, ’jämställdhet mellan kvinnor och 

män’ och eventuellt ’kristna traditioner och västerländsk humanism’. Å andra sidan kan slöjan 

ses som en frivillig religiös symbol, som ger uttryck för en annan form av kvinnlighet än den 

västerländska feminismens version. Då kan värden som ’tolerans’, ’mångfald’ och att elever 

ska beredas finna sin unika egenart åberopas från styrdokumenten.  
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6. Resultat 

Nedan följer en redogörelse över den information som framkom genom intervjuerna. Avsnittet 

är disponerat tematiskt, där respondenternas tankar kring slöjan, deras erfarenheter av att bära 

slöja i svensk skola och deras tankar kring feminism i allmänhet och feminism och slöjan i 

synnerhet presenteras var för sig. Citat från intervjuerna återges så som respondenterna 

uttryckte sig, det vill säga att språkliga fel och misstag återges och lämnas okommenterade så 

till vida att de inte ändrar innebörden. 

 

6.1 Tankar kring religion och slöjan 

Samtliga av informanterna menar att slöjan har en stor betydelse för de. Daleela kan inte tänka 

sig själv utan slöja och när hon drömmer att hon inte har slöjan på sig så är det alltid en 

mardröm. På frågan om vad det skulle innebära om hon var tvungen att ta av sig slöjan svara 

hon kort och koncist: ”Jag skulle hellre dö!”79 Bazilah besvarar samma fråga med ”Jag skulle 

aldrig kunna tänka mig att ta av mig min slöja” och följer upp med: 

Asså det kanske kommer någon dag där jag inte är lika religiös längre […] och jag skulle 

enkelt kunna ta av mig den ifall jag ville. Men ifall någon skulle komma och säga till mig 

’Ta av dig slöjan, du måste!’, då hade jag inte tagit av mig den. Förstår du? För vem är de, 

alltså, varför ska jag ta av mig den för deras skull?80 

Flera utav respondenterna menar att slöjan är en stor del av deras religiositet. På frågan kring 

vad slöjan betyder för Abida svarar hon genom att förklara att hennes föräldrar är muslimer och 

att då det är deras uppfattning att islam är ”den rätta vägen” så vill man att ens barn också ska 

tro det. Därför har hennes föräldrar lärt upp och visat henne vad islam är för något, men tillägger 

att det sedan är upp till henne om hon vill välja att vara muslim eller inte. ”Så det var ett val 

och idag känner jag liksom att slöjan är en del utav mig”, konkluderar hon.81 Religion spelar 

också en stor roll i Abidas liv: ”Det är ju meningen med livet […] det är ju hur man ska leva 

och varför man gör det.”82 Även Eman lyfter fram slöjans betydelse för sin tro på Gud och 

följaktligen religionens påbud om att bära slöja.83 

                                                 
79 Intervju Daleela 2018-05-15. 
80 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
81 Intervju Abida 2018-05-15. 
82 Intervju Abida 2018-05-15. 
83 Intervju Eman 2018-05-16. 
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För tillfället har slöjan en religiös betydelse för Bazilah, vilket hon menar att den inte hade 

tidigare då den snarare fyllde en samhörighetsskapande funktion. Hon håller för stunden på att 

lära sig mer om sin religion som under det senaste året har fått en större betydelse för henne. 

Hon framhåller samtidigt att ”…det finns vissa dagar man inte är så nära religionen och man 

känner mera äh skit samma.” På frågan vad som är bäst med slöjan svarar således Bazilah att 

hon känner sig närmare religionen när hon bär den, men tillägger också att slöjan skapar en 

gemenskap.84 

För Fahmida gäller snarare det omvända förhållandet, det vill säga att slöjan tidigare hade en 

stark religiös betydelse men inte nu längre. När jag frågar om varför hon bär slöja och vilken 

betydelse slöjan har för henne trevar hon lite innan hon finner orden: ”Eeh… Föör… Jag vet 

inte, ja, det är något som ingår i min religion och, eeh … jag vill följa de på rätt sätt. Och det 

känns som att det är det rätta.” På följdfrågan om vad som är det bästa med slöjan framkommer 

det att slöjan tidigare hade en starkare religiös betydelse än vad som gäller nu: ”Asså just nu 

*fniss* jag bär inte sån riktig slöja, men innan när jag blev riktigt religiös, det bästa var, jag vet 

inte, man fick bara en skön känsla av att ha den. […] Det kändes bara skönt att ha den.”85 Den 

sköna känslan handlar, enligt Fahmida, inte om komfort utan snarare om en religiös tillgivenhet.  

Fahmida talar om begreppet iman, som bäst beskrivs med ordet tro, och hur den skiftar i livet. 

Just nu är hennes iman låg, men tillägger att hon hoppas att hon kommer tillbaka till en starkare 

iman eftersom ”Asså den känslan, det var wow.” Att hon bär en lite lättare slöja för tillfället 

hänger ihop med hennes låga iman, då hon menar att det finns ett samband mellan att täcka sig 

mer och en djupare religiositet. Detta till trots har sjalen fortfarande en stor betydelse för 

Fahmida. ”Jag skulle inte gjort det” blir svaret på frågan om hur hon agerat ifall hon blivit 

ombedd att ta av sig slöjan och ifall hennes arbetsplats hade inför slöjförbud hade hon valt att 

sluta jobba framför att ta av sig slöjan.86  

För Abida är slöjan mer än att bara täcka håret, eller att dölja det kroppsliga, den inbegriper 

även ett sätt vara på, där ”blyg” är ett exempel som Abida för fram. Hon instämmer även på 

följdfrågan om detta sätt att vara på är något som passar henne.87 Även för Daleela har slöjan 

en religiös betydelse men menar också på att den passar hennes lite mer avhållsamma 

                                                 
84 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
85 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
86 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
87 Intervju Abida 2018-05-15. 
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personlighet.88 Eman lyfter ävenledes fram kopplingen mellan slöjan och hennes personlighet 

och att slöjan på något sätt skyddar henne.89 

Slöjan är ett av flera krav som respondenterna lyfter fram på frågan vad som krävs för att kalla 

sig muslim. Flera respondenterna lyfter även fram de för islam typiska krav som brukar 

betecknas islams fem pelare: trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosor och vallfärden. Flera 

respondenter lyfter även fram matregeln att äta halalslaktat och avhålla sig från fläsk samt att 

avstå från alkohol och rökning. Det varierar en del mellan respondenterna hur många och hur 

noga de följer dessa regler. Samtliga respondenter uppger att de fastar och att ramadan ligger i 

nära anslutning till intervjuerna. Några ber fem eller tre gånger om dagen, vilket ibland innebär 

lite anpassningar. Exempelvis blir vissa sena till lektionerna medan andra ’tar igen’ missade 

böner när de kommer hem efter skoldagens slut. Bazilah försöker så gott det går att läsa Koranen 

parallellt med skolarbetet, men har förhoppningen att kunna ta igen lite koranläsning under 

sommarlovet.90 

Bazilah lyfter även fram att man ska vara ”en god muslim”, det vill säga vara ”… ödmjuk, 

generös och allt det där.”91 Daleela betonar mångfalden inom islam och menar att en ständigt 

ska försöka lära sig mer och leva i enlighet med det en har lärt sig. Samtidigt lägger hon fram 

principen att man inte kan göra mer än vad en orkar. För henne innebär det att ”ha ett rent 

hjärta”, men exemplifieringar som att inte hata, ljuga, vara avundsjuk, medlidande.92 

Daleela blir lite illa till mods när hon ska svara på frågan vad som krävs för att kallas muslim 

och svarar ”Asså … Jag vet inte. Jag kan inte ställa krav på det. Och det är inte jag som 

bestämmer det. Det kanske är Gud som gör det.”93 Hon fortsätter dock med att en muslim 

behöver tro på Gud vilket är en definition som flera respondenter bottnar i, att en muslim 

behöver godta och tro på trosbekännelsen, att det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är 

hans profet. Med Bazilahs ord: 

 

 

                                                 
88 Intervju Daleela 2018-05-15. 
89 Intervju Eman 2018-05-16. 
90 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
91 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
92 Intervju Daleela 2018-05-15. 
93 Intervju Daleela 2018-05-15. 
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Så länge du tror på Gud, eller Allah, du vet (.) tror på Gud och att profeten Muhammed var 

hans sändebud. Äähm, och verkligen tror på det dära, då asså då är du muslim. Men sen så 

(.) ifall du är praktiserande eller inte det är (.) där skillnaden blir. Man måste, asså, som 

muslim måste man be fem gånger dagligen och ifall man inte har någon giltig anledning 

till att inte fasta så måste man fasta. Asså om man är sjuk eller så, då behöver man inte 

fasta. Men sen så är det inte alla som gör det, men jag är inte någon som kan säga du är inte 

muslim bara för att du inte gör det, förstår du vad jag menar? (.) Jag har inte rätt till att 

döma någon. Men grejen är så länge du, ja asså, så länge du tror på Gud och på profeten 

såhära, och alla profeter innan dess också, så … då är du muslim.94 

Eman kan tycka att man borde följa ”de viktiga reglerna”, där hon nämner att bära hijab och att 

be som exempel, men att det klart beror på hur starkt troende man är. Hon tillägger även att 

man inte alltid kan göra allt rätt, ”man är ju människa”, men att man inte ska fortsätta göra fel 

när man insett ens misstag och att man alltid ska sträva mot att följa islam så noga man kan.95 

Angående slöjan anser respondenterna att slöjan är ett krav som de själva väljer att följa på 

grund av sin tro. Flera tycks även anse att det är ett krav som gäller alla muslimer, samtidigt 

som de understryker tanken om att det inte är upp till de att avgöra vem som är muslim eller 

inte. Abida formulerar det enligt följande: 

Asså, det är ju de (.) de är många tjejer som kallar sig muslimer och de inte har sjal. Jag 

tycker att man ska förfölja [följa] alla dessa krav som en muslim ska… Men, eeh, jag kan 

ju inte direkt gå till en tjej som inte har sjal och säga ’du är inte muslim’, utan det där är 

mellan henne och mellan Gud.96 

Bazilah är tydlig med att slöjan är en religiös regel som hon inte kan ignorera i sin tro, men 

menar likt Abida att hon inte kan säga att någon är mindre muslim för att hon inte bär slöja.97 

Ghaziyah var själv kritisk till huruvida det är ett krav att bära slöja eller inte när hon började 

bära slöja. Hon undersökte saken genom att rådfråga sin mamma och att läsa in sig i frågan och 

hennes konklusion är att slöjan inte är ett tvång: ”Om man tvingar någon annan inom islam (.) 

då är det liksom fel, då är man typ inte muslim. Ähm, men däremot ska slöjan vara något man 

är stolt över.”98 Daleela svarar kort och koncist ’nej’ med en låg röst på frågan om slöjan är ett 

                                                 
94 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
95 Intervju Eman 2018-05-15. 
96 Intervju Abida 2018-05-15. 
97 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
98 Intervju Ghaziyah 2018-05-18. 
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krav för att kallas muslim.99 Fahmida menar också att slöjan inte behöver vara ett krav för att 

kalla sig muslim och exemplifiera med att folk hon känner ber och fastar utan att täcka sig.100 

Samtliga av respondenterna uttrycker en positiv association med att bära slöjan för första 

gången och när de senare väljer att ha på sig slöjan på hel tid. Bazilah formulerar sig som att 

”det var riktigt nice att få ha den” och Daleela ”älskade det”.101 Eman minns hur hon kände sig 

äldre när hon började bära slöjan.102 Ghaziyah tog på sig slöjan för första gången på luciadagen 

och minns hur detta väckta reaktioner. Hon kunde själv höra i korridorerna hur det viskades 

’Ghaziyah har tagit på sig slöja’, men hon uppfattade reaktionerna som övervägande positiva. 

Ändå infann sig en känsla av att andra trodde att hon hade blivit tvingad till att ta på sig slöjan, 

vilket också bekräftades av att några frågade henne om saken. Detta avfärdade hon emellertid 

med att det var hennes egna val och bestyrker med att hon har en syster som inte har på sig 

slöja.103 

Bazilah förklarar att hon ursprungligen till stor del bar slöja på grund av sin omgivning. Hennes 

systrar men även andra kompisar runt omkring bar slöja och då ville hon också. Hon minns hur 

hennes mamma ibland kunde be om att hon skulle ta på sig slöjan när hon precis hade flätat 

Bazilahs hår så fint. Idag har slöjan givetvis kvar en gemensamhetsskapande aspekt men också 

en tydligare religiös betydelse.104 

Fahmida uttrycker inte lika starka positiva associationer med första gången hon tog på sig 

slöjan, och kan inte riktigt placera första gången i tiden. Istället säger hon: 

Jag tror att jag alltid har haft det, eller… Ja, asså när man var liten, alla hade det, så då ba 

så här tog på den. Men sen i femman, asså jag visste inte varför jag hade den eller så, så jag 

tog av mig den … och tog på mig den igen i åttan.105 

Att hon valde att ta av sig slöjan handlade mer om en avsaknad av incitament att bära den än 

ett tydligt avståndstagande från den: ”Jag visste att man skulle ha det meeen asså … jag visste 

inte varför eller något. Det betydde ingenting för mig.” Ytterligare en anledning till att hon 

valde att ta av sig slöjan, som framkommer senare under intervjun, är att hon höll på med ”dåliga 

                                                 
99 Intervju Daleela 2018-05-15. 
100 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
101 Intervju Bazilah 2018-05-15 samt intervju Daleela 2018-05-15. 
102 Intervju Eman 2018-05-16. 
103 Intervju Ghaziyah 2018-05-18. 
104 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
105 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
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saker” som att dricka alkohol och festa och hon ville inte att slöjan på sig då för risken att folk 

ska tro ”att alla muslimer är dåliga bara för att en del gör vissa saker.” 106 

Att hon under sommarlovet mellan årskurs åtta och nio väljer att ta på sig slöjan igen beskriver 

hon så här: 

Det var efter ramadan i åttan. Jag, eh, jag fastade för jag brukar alltid fasta. Sen efter 

ramadan jag skulle festa och grejer med mina vänner men sen under ramadan … då, jag vet 

inte, jag blev religiös från ingenstans. Jag började ta på mig sånna hära jättestora kläder, 

från ingen… [ingenstans] jag var själv chockad. […] Jag hade planerat att festa och grejer 

men sen … alla var lika chockade när jag kom tillbaks för jag gick runt med bikini och var 

utan sjal innan … men aah, och sen nu, jag vet inte, jag kom tillbaks till vanliga kläder.107  

Med vanliga kläder antar jag att Fahmida menar sådana hon hade på sig under intervjutillfället, 

det vill säga jeans och långärmat tillsammans med en sjal som är virad runt huvudet så det 

täcker håret men inte halsen och axlarna. När jag frågar vilken sorts slöja hon bär svarar hon: 

”Asså egentligen så bär vi den så, eller jag bara knyter för jag pallar inte snurra runt den *fniss*” 

Senare i intervjun återkommer hon till att hon just nu inte bär ”en sån riktig slöja”.108 Hon säger 

att hon verkligen tyckte om att ha en ’mer täckande’ klädsel när hon var mer religiös men att 

hon nu ”inte känner för att ha det.” Hon upplevde det som att hon fick mindre blickar och många 

vänliga kommentarer att ha mer täckande klädsel, kort och koncist säger hon ”Jag tyckte det 

var riktigt nice.” När hon tidigare såg personer med niqab kunde hon tänka ”Gud vad fint, jag 

vill ha det där *fniss*.” När Fahmida sa till sin mamma att hon ville ha niqab varpå hon förvånat 

utbrast ”Hur tänker du? Är du dum eller? *fniss*”, eftersom Fahmida vid tillfället inte ens bar 

sjal och helt plötsligt ville bära niqab. Anledningen till att hon inte bär niqab är att hennes iman, 

eller tro, inte är lika stark just nu.  

Även Eman gillar egentligen den långa hijaben109 men säger att ”här går det inte att ha, typ eller 

jag vet inte, jag känner mig inte bekväm här.” Det har gjort att hon aldrig har burit lång hijab i 

Sverige och menar att det skulle uppfattas som onormalt.110 

  

                                                 
106 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
107 Intervju Fahmida 2018-05-18.  
108 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
109 Jilbab eller chador syftar på en lång och löst åtsittande överplagg.  
110 Intervju Eman 2018-05-16. 
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På frågan om respondenterna upplever att det finns fördomar mot islam och/eller muslimer 

svarare samtliga instämmande. Många tar upp föreställningar om att islam är 

kvinnoförtryckande, att islam ofta associeras med terrorism och IS samt att islam hamnar i 

fokus på ett negativt sätt i den senaste tidens debatt kring flyktingkrisen. Eman tar även upp en 

mer övergripande känsla av att inte känna tillhörighet: ”Även om vi får, såhär, bo här och 

allting, men ändå det känns inte ’hemma, hemma’.”111 

Kvinnoförtryck är en fördom som respondenterna upplever att islam drabbas av. Bazilah menar 

att slöjan givetvis bidrar till att hon stöter på denna formen av förutfattade meningar, där hon 

kan möta provocerande frågor som ”Varför har du på dig slöja? Är det för att din pappa tvingar 

dig eller?” När hon sedan försöker ge ett svar på frågan så händer det att frågeställaren följer 

upp med ”Det är inte så egentligen va?”112 

Daleela uttrycker hennes uppfattning om hur andra drar slutsatser kring en person som bär slöja: 

”Jag är svag, jag är tvungen, jag är dum i huvudet, jag ääär… äär … det kanske är så att jag är 

gift och har massor barn och *skratt* och min man slår mig. Sånna grejer. Man känner av 

det.”113 Hon har själv ofta mötts av frågor under sitt sommarjobb om hur många barn hon har, 

vilket hon menar är en konsekvens av fördomar mot islam och muslimer i allmänhet och slöjan 

i synnerhet. Dessutom dras hon med en mer övergripande känsla av att vara någon som ”inte är 

jättevälkommen”, att hennes närvaro tycks dra med sig en känsla av irritation och obehag samt 

att den stora majoriteten av icke-muslimer som hon möter betraktar henne som ”någon som 

kommer från rymden […] Asså denna känslan är att typ bli lite mera att man inte känner sig 

[som] en människa.”114  

Erfarenheter av att bemöta verbala kränkningar är något som flera av respondenterna har 

gemensamt. Att behöva utstå och bemöta kommentarer är det som Bazilah anser är det sämsta 

med slöjan. Som vid ett tillfälle när hon är ute och går med sin mamma och någon i förbifarten 

skriker från sin bil ”Era apor!” Hon fortsätter: 

Asså det är sånna grejer som gör att … typ när jag går ut, jag gör mig redo på att höra sånna 

grejer. Förstår du vad jag menar? Asså jag förväntar mig att höra sånna grejer så jag … 

asså gör mig mentalt förberedd på att svara sånna kommentarer.115  

                                                 
111 Intervju Eman 2018-05-16. 
112 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
113 Intervju Daleela 2018-05-15. 
114 Intervju Daleela 2018-05-15. 
115 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
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Dessa erfarenheter får henne inte att känna rädsla men hon har däremot reflekterat över att 

beredskapen på att behöva bemöta motstånd och kränkningar har lett till att hon automatiskt 

förutsätter att folk är fördomsfulla, vilket ”asså egentligen inte är så bra.”116 

 

6.2 Skolerfarenheter 

Abida upplever inte att hon har blivit kränkt eller diskriminerad på grund av hon bär slöja under 

sin skoltid. Hon har däremot desto fler berättelser om händelser utanför skolan. Exempelvis 

berättar hon hur hon på väg till skolan eller under ett biobesök har fått utstå verbala kränkningar 

så som ”jävla invandrare”. Hon menar att många drar alla muslimer över en kam, där hon 

exemplifierar genom ”det där med ISIS”. Hon pekar på att okunskap om islam och muslimer 

kan vara en orsak till att man ”hatar på muslimer”.117 

Islam som ämnesinnehåll i undervisningen har respondenterna främst stött på genom 

religionskunskapsundervisningen i grundskolan. Abida har upplevt att den undervisning om 

islam som hon har erfarit har varit bra. Hon minns att läraren upplyste om att det inte bara var 

inom islam som man bar/bär slöja, utan även andra världsreligioner har ett bruk av sjalar. I 

övrigt hade slöjan inte behandlats i undervisningen och hon anser att det hade bra om man hade 

förklarat varför man har slöja.118 Även Fahmida upplevde att islamundervisningen var bra, 

vilket tycks vara lärarens förtjänst då han lyfte fram och motarbetade negativa generaliseringar 

och fördomar gentemot islam och muslimer. Hon kan inte dra sig till minnes om att slöjan har 

diskuterats inom skolans ramar, men hon hade kunnat tycka att det vore en god idé att öka 

förståelse kring varför man bär slöja och att den inte är förtryckande.119 

Eman erinrar sig om att undervisningen kring islam behandlade hur religionen grundades, olika 

inriktningar och vilka levnadsregler som finns inom islam. Hon upplevde det som en bra 

undervisning för de som inte kunde någonting om islam men upplevde samtidigt att den ena 

inriktningen inom islam, sunni, fick utgöra normen och betonades mer än den andra, shia, som 

Eman själv tillhör. Hon kan inte minnas att slöjan har behandlats inom ramen för skolans 

undervisning. ”Varför inte” svara hon på följdfrågan om hon skulle vilja att man tog slöjan i 

undervisningen. Då skulle hon önska att man förklarade varför man bär slöja och vilka fördelar 

                                                 
116 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
117 Intervju Abida 2018-05-15. 
118 Intervju Abida 2018-05-15. 
119 Intervju Fahmida 2018-05-18. 
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det kan finnas med det. Det skulle kunna finnas en risk för att det skulle kunna uppstå 

diskussioner kring slöjan där någon skulle sägas något elakt som skulle såra Eman, men 

samtidigt menar hon att alla har rätt till sin åsikt.120 

Daleela tyckte däremot att lärobokens presentation av islam var undermålig. Där porträtterades 

en tjej med slöja som ofri, och där slöjan var ”fult svart” och att hon inte gillade att bära slöjan, 

samt en turkisk tjej som inte bar slöja och ansågs vara fri. Dessa skildringar av slöjan i läroboken 

fick Daleela att fråga sig själv ”Men var är jag då? … Jag finns inte. Antingen var jag tvungen 

[tvingad att bära slöja] eller behövde jag ta av mig slöjan för att anses vara fri.”121 

Bazilah tycker att fenomen som utgör undantag inom islam ofta får stor plats i 

religionsundervisningen, exempelvis terrorismdiskussioner. Dessa föranleds dessutom inte av 

elevernas funderingar utan det är läraren som på eget bevåg har lyft fram terrorism i samband 

med islamundervisningen. Hon tar ytterligare exempel med hedersvåld, som hon menar 

sannerligen är ett fenomen som förekommer och där det exempelvis har varit unga kvinnor som 

valt att ta av sig slöjan för att därefter mötas av hot, våld och rent av mord. Problematiken med 

detta är, menar Bazilah, att man generaliserar extrema undantag till att representera hela 

religionen. Hon upplever emellertid att undervisningen också har lyckats att betona att Koranen 

omges av en mångfald av tolkningar, vilket hon tyckte var positivt.122 

Ofta tas respondenterna för att vara sakkunniga inom islam och inte sällan rådfrågar läraren 

respondenterna:  

Sen så när man pratar om islam då antar de [lärarna] alltid, att bara för att man, asså såhär, 

för att man är muslim, att man kan allting om islam. Alltid så. Så fort någonting nämns, 

’Ah men [Bazilah] du kan väl svara på det här’ och så sitter man där och ser helt dum ut.123 

Bazilah uppfattar det som att slöjan oftare diskuteras i klasser där det inte finns elever som bär 

slöja än i klasser där det går elever med slöja, vilket hon spekulerar i kan bero på att läraren är 

rädd att det ska uppstå urspårade diskussioner.124 

När Fahmida precis tagit på sig slöjan igen i början av årskurs nio möttes hon av många frågor 

om varför hon bär slöja, vilket hon inte tycks uppfatta som särskilt konstigt eller besvärande 

eftersom hon tidigare hade varit något av en bråkstake. Hon minns att även lärare reagerade, 
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exempelvis genom att hennes svensklärare föreslog att hon kunde skriva om varför hon tog på 

sig slöjan i en uppsats de skulle skriva i ämnet. Nu möts hon inte längre sådana frågor.125 

Abida har många gånger fått förklara för klasskamrater varför hon bär slöja, men upplever 

samtidigt att det oftast bottnar i en nyfikenhet hos den som frågar, snarare än ett ifrågasättande. 

Med skratt i halsen berättar hon en anekdot om hur en kille i hennes klass frågade varför hon 

bar slöja för att följa upp med frågan om han fick se hennes hår, där han till och med intygade 

att han inte skulle berätta för någon. Hon nekande hans förfrågan men berättar med en 

lättsamhet och följer upp med skratt, vilket tyder på att hon inte upplevde händelse som särskilt 

brydsam. När Abida möts av frågor om varför hon bär slöja brukar hon svara att det är en del 

av hennes identitet och för att hon är muslim, vilket brukar få frågeställaren att bli tillfreds då 

Abida sällan möts av vidare utfrågningar.126 

Eman däremot minns det som att hon i början ”nästan hela tiden” fick frågan om varför hon bär 

slöja, vilket i början kunde vara kul då någon ville veta mer om henne. Till slut kunde det 

emellertid bli väldigt jobbigt att konstant behöva förklara sig. Även om hon kan tycka att det är 

kul att prata om sin religion, kunde det helt enkelt bli för mycket och att det dessutom var en 

påminnelse om att man inte var som andra. Hon fick därtill ofta följdfrågan om hennes föräldrar 

tvingar henne att bära slöjan, vilket hon uppfattar som en generell fördom gentemot muslimer. 

Hon fick vara väldigt tydlig med att det är hon som vill ha slöja på sig och en strategi blev till 

slut att svara så kort och oengagerat som möjligt.127 Även Daleela har fått förklara varför hon 

bär slöja men upplever att det är närmast aldrig någon som genuint frågar för att veta utan 

snarare för att bekräfta sina stereotyper kring slöjan, så som att den är kvinnoförtryckande och 

påtvingad.128 

Flera respondenter brukar få frågor kring praktiska aspekter av slöjan. Under somrarna förklarar 

Abida att hon brukar få ”… oootroligt många frågor…” om det inte är varmt med slöjan, 

långärmat och långbyxor.129 Daleela har mötts av frågor om hur hon duschar med slöjan, ifall 

hon sover med den och ”sånna där jättedumma frågor.”130 Även Bazilah möttes av frågor och 

uppmaningar från lärarna, som enligt henne troligtvis var välmenande men ändå upplevdes som 

ifrågasättande: 
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Såhära, varför har du på dig slöja? Du har säkert fint hår under. Men du kan väl ta av dig 

den, det är ju så varmt. Och sånna grejer. Vilket asså det är inte okej egentligen, förstår du? 

Men just när man var liten tänkte man … okej, vad, asså tack eller vad menar du? 

*fnissning*”131  

Klasskamrater har också provocerat angående Bazilahs kosthållning där exempelvis 

uppmaningar som ”Ska du inte ta det där, det ser ju så gott ut” har uttalats när det är fläskkött i 

maträtten.  

Ett skolämne där det har upplevts särskilt brydsamt att bära slöja är simningen. För Bazilahs 

del har det löst sig genom ”tjej-sim”. Det var inte helt bestämt om det skulle erbjudas en sådan 

möjlighet eller inte, vilket väckte en oro för hur det skulle bli med hennes betyg i kursen Idrott 

och hälsa.132 

Ingen av respondenterna delar med sig av någon händelse som de betraktat som utstickande 

problematiskt inom skolans värld. Fahmida svarar ”absolut inte” på frågan om hon upplevt det 

vara problematiskt att bära slöjan i skolan. Abida har inte heller tyckt det varit några utmärkande 

situationer eller tillfällen som varit särskilt problematiskt att bära slöja i skolan: ”Jag känner 

mig precis som alla andra.” Samtidigt berättar hon: ”Asså det jag tyckte var riktigt jobbigt när 

jag började i skolan, det var att jag var den enda beslöjade tjejen. Jag kände mig lite såhär … 

asså blickar eller så när jag först kom in.”133 Detta är en känsla och erfarenhet som även Eman 

bevittnat, att bemötas av konstiga blickar och att känna sig annorlunda och utanför.134 

Bazilah har inte heller upplevt någon ”grov” form av diskriminering ”inte så där 

diskriminerande så att jag behövt anmäla det och grejer” men samtidigt upplever hon en känsla 

av att vara dumförklarad av lärare. Det märks exempelvis genom att lärare ger 

överflödigt/överdrivet med beröm till henne medan hennes klasskamrater inte förväntas 

berömmas för samma prestation. Hon upplever att en konsekvens av detta är att andra elever 

har utmanats mer än vad hon har gjort och att hon har behövt hävda sig själv och sina 

förmågor.135 
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Daleela tar genast upp skillnaden från hennes gamla skola och hennes nuvarande skola. Hon 

beskriver det som att det var ”hemskt” på hennes förra skola, att det var kaos och nu i efterhand 

hoppas hon att den är nerlagd. Hon berättar om att en äldre, manlig lärare kom fram till henne, 

när hon precis hade börjat i skolan och bara knappt kunde förstå språket, och förklarade att på 

hans mammas tid ”för länge, länge sedan” bar man slöja men ”nu gör man inte det.” Både när 

det skedde och när hon återberättar händelsen skrattar hon eftersom hon tyckte att det var så 

underligt sagt av honom. Kommentarer, som exempelvis ’vad har hon på sig’, förekom också i 

korridorerna. Hon beskriver dessutom en känsla av att vara iakttagen och uttittad på hennes 

förra skola, där hon till exempel i skolmatsalen upplevde att folk omkring observerade hennes 

bordsskick och hur hon åt. Samtidigt ställer hon sig kritiskt mot sig själv: ”Men det kanske bara 

är en känsla. Jag vet inte, men ähm, det kändes så.”136 Oavsett så var det en känsla som till slut 

ledde fram till en period där Daleela ”mådde väldigt illa” och fick dålig självkänsla, och då 

menar hon att hon ändå kunde hantera det hyfsat bra eftersom hon var lite äldre. Hon resonerar 

också kring att hennes förra skola var i en liten kommun där hon upplevde att hon ofta möttes 

av blickar även när hon var ute och gick. Hennes nuvarande skola, som ligger på en större ort, 

trivs hon bättre på.137  

Ingen av respondenterna har erfarit att en lärare har beordrat att ta av sig slöjan. Abida minns 

hur slöjdläraren kunde be henne att stoppa undan ändarna på sin hijab, vilket för henne inte 

skiljer sig från att be någon att knyta upp håret i en tofs.138 När Bazilah gick i de tidigare 

årskurserna minns hon hur lärarna kunde försöka övertala henne att sig av slöjan utan att uttalat 

uppmana henne att göra så, genom att exempelvis poängtera att hon kommer svettas väldigt 

mycket under idrotten.139 Även Fahmida möttes av frågor om hon inte var varm eller om hon 

”verkligen ska ha på sig det där”, men aldrig att läraren uttryckligen bad henne ta av sig 

slöjan.140 

 

 

 

                                                 
136 Intervju Daleela 2018-05-15. 
137 Intervju Daleela 2018-05-15. 
138 Intervju Abida 2018-05-15. 
139 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
140 Intervju Fahmida 2018-05-18. 



 

31 

 

6.3 Tankar kring feminism och slöjan 

Abida svarar jakande på frågan om hon betraktar sig som feminist, vilket för henne innebär att 

män och kvinnor ska vara jämställda och ”inte att kvinnor ska … asså vara högre upp än män.” 

Vid frågan om hon kan se någon motsättning mellan att vara feminist och att bära slöja så skakar 

Abida på huvudet och följer upp med ett lågmält ’nej’. 141 

Bazilah betecknar sig själv som feminist. För henne handlar feminism om kvinnor rättigheter 

och att historiskt sett har kvinnor haft det sämre än män. Hon betonar att feminism är till för 

alla kvinnor och inte bara en viss grupp av kvinnor: ”Det handlar om exakt alla kvinnor … inte 

bara en viss typ av kvinnor, inte bara … vita kvinnor.” Hon menar att det finns två sidor av 

feminism. Å ena sidan kan det handla om rätten att klä av sig utan att bli ofredad men också om 

rätten att täcka sig utan att bli ofredad:  

Feminism nu, folk lägger väldigt mycket fokus på … att eh vi ska kunna gå med hur lite 

kläder som helst och vi ska inte få höra asså en enda dålig kommentar. Men samtidigt det 

handlar också om att kunna gå med huuur mycket kläder som helst också, utan att få en 

dålig kommentar också.142 

En överensstämmande ståndpunkt har Fahmida som uttrycker sig enligt nedan:  

Det här med feminism, att man ska ta av sig hur mycket man vill, det gäller ju … att ha på 

sig hur mycket man vill också, tycker jag. […] Jag tycker att man ska ha på sig vad man 

vill. Vill man gå naken, låt människan gå naken. Vill man täcka sig, låt människan täcka 

sig.143 

Fahmida svarar med ett lite tvekande ”jaa, eller” på frågan om hon kallar sig feminist men följer 

upp: ”Jag går inte runt och säger att jag är feminist men jag tycker att alla människor ska ha lika 

rättigheter, att kvinnor och män ska tjäna lika mycket om de har samma jobb och samma 

utbildning.” Hon menar att det har blivit överdrivet med ”extremfeminister” som tycks fokusera 

för mycket på kvinnans rätt att klä av sig, där hon exemplifierar med argumentet att ’bara för 

att killar kan bada utan överdel ska kvinnor också göra det’. Fahmida betonar att hon inte kan 

tala för alla slöjbärande kvinnor men för henne personligen är slöjan inte förtryckande. Hon 

kan inte heller se en motsättning mellan att vara muslim och feminist, så länge feminism inte 

                                                 
141 Intervju Abida 2018-05-15.  
142 Intervju Bazilah 2018-05-15. 
143 Intervju Fahmida 2018-05-18. 



 

32 

 

medför att en måste klä av sig sina kläder för det skulle gå emot islam. Samtidigt så menar hon 

att islam säger att man ska låta andra göra vad de vill.144  

Bazilah skiljer mellan kultur och religion när frågan ställs om det kan finnas någon motsättning 

mellan att vara feminist och muslim. Hon menar att det finns en kultur i Somalia där exempelvis 

kvinnor förväntas ha hand om hushållssysslor men inte förvärvsarbeta. När hon varit i Somalia 

har det ibland uppstått diskussioner där hennes feministiska ståndpunkt har ifrågasatts, men 

vilket enligt henne har varit mer utifrån ett kulturellt än ett religiöst perspektiv.  

Mer specifikt kring religionen resonerar hon som att hon skulle bryta en regel inom islam om 

hon skulle ta av sig slöjan, hon skulle inte ”följa det Gud säger”. Å ena sidan krockar detta med 

kvinnans rätt att klä sig i vilka kläder hon vill, å andra sidan upplever hon inte att de religiösa 

påbuden kring klädsel är icke-feministiska. Hon hamnar i ett resonemang kring betydelsen av 

den täckande klädseln, där det handlar om att inte väcka onödig sexuell attraktion. Dessa regler 

omfattar även män, om än på annorlunda sätt, och därmed står klädesreglerna inte med 

nödvändighet i motsättning gentemot en feministisk ståndpunkt. Hon kan förstå om vissa 

uppfattar det som icke-feministiskt men hon betonar samtidigt att det är hennes egna val: 

Samma sak som att äta gris, jag kan välja själv att ta den här korven och lägga den på min 

tallrik och äta den. Men jag gör inte det för jag tror på ett liv efter det här och jag vill göra 

allting för att, asså, nå ett bra liv efter det hära.145 

Bazilah känner inte att någon förtrycker henne för att hon bär slöja och lyfter fram att hon har 

en syster som inte bär slöja och att hennes föräldrar inte behandlar henne sämre för det. 

Samtidigt lyfter hon fram att det förekommer kvinnor som tvingas till att bära slöja och att de 

på så vis är förtryckta. Men förekomsten av sådana enskilda fall kan enligt henne inte ligga till 

grund för att dra parallellen att slöjan är detsamma som kvinnoförtryck. Hon återkommer även 

till sin distinktion mellan kultur och religion, när hon berättar om en bekant till henne som 

faktiskt ville ta av sig slöjan men fick inte det: ”Jag vet att hennes föräldrars anledningar det 

var inte för eh … det är Allahs regel eller det är så här inom islam, utan det var ’Du kommer 

skämma ut oss!’ [inför släkten] […] Det där är kultur, förstår du? Deras kultur.”146 
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Daleela skiljer sig från övriga respondenter genom att hon inte benämner sig själv som feminist. 

Innan hon kallar sig för något så överväger hon noga över själva beteckning och just begreppet 

feminist menar hon inbegriper en tanke om kvinnors överlägsenhet och att feminismen 

dessutom medför vissa förväntningar på kvinnor. Dessa förväntningar, som ofta handlar om att 

efterlikna mannens sätt att leva, stämmer inte överens med det liv Daleela lever och vill leva. 

Hon exemplifierar med att det borde vara upp till kvinnan att välja om hon vill arbeta eller vara 

hemmafru, något som hon menar skulle ifrågasättas av många feminister. På samma sätt är det 

med slöjan. Bara för att män inte bär slöja betyder det inte att kvinnor ska betrakta slöjan som 

något negativt eller förtryckande. Daleela föredrar istället att betona rättvisa, vilket enligt henne 

inte heller begreppet jämställdhet inbegriper. För henne innebär nämligen jämställdhet att alla 

ska behandlas lika, men Daleela menar att vi är olika och har varierande behov. Denna differens 

är inte vattentät mellan män och kvinnor, utan det förekommer även olikheter inom respektive 

grupp. Med sig själv som exempel menar Daleela att hon inte lever upp de förväntningar som 

ofta finns på kvinnor.147 

Att slöjan skulle innebära kvinnoförtryck intygar Daleela med en förvissning om att det är en 

stereotyp. Likt flera av de andra respondenterna lyfter hon fram att det sannerligen inte är alla 

kvinnor som väljer att bära slöja och att det förekommer fall där kvinnor tvingas till det. Hon 

problematiserar vad det innebär med tvång och menar att en svensk tjej som färgar sitt hår blont 

kanske är lika tvungen till att göra det som en tjej som bär slöja. ”Slöjan befriar mig” konstaterar 

hon och följer upp med att utseende och skönhet inte borde spela någon roll när vi bemöter och 

bedömer andra människor, något som slöjan hjälper Daleela att undvika.148 

Eman svarar med ett tvekande och osäkert ”lite kanske” när hon får frågan om hon kallar sig 

feminist. När hon blir ombedd att förklara vad feminism innebär för henne svarar hon med en 

fråga ”Är det här med att, eeh, så här … eeh man strävar mot kvinnliga rättigheter och sånt?”149 

Huruvida man kan vara feminist och muslim beror på vilken fråga det handlar om, menar Eman. 

Exempelvis att det förekommer olika klädesregler för män och kvinnor är svårt att göra något 

åt men när det handlar om rätten att studera kan man vara feministisk på så sätt att hävda 

kvinnors rättigheter. Samtidigt tycker hon inte att slöjan är förtryckande mot kvinnor och 

ifrågasätter att det skulle sitta i klädseln.150  
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7. Analys 

Nedan diskuteras uppsatsens resultat utifrån det teoretiska ramverket. Först ställs 

respondenternas erfarenheter av att bära slöja i svensk skola mot den interkulturella 

pedagogiken och förhållningssättet. Sedan diskuteras respondenternas tankar kring feminism 

utifrån den postkoloniala feministiska teorin.  

 

7.1 Inte(r)-så-kulturell pedagogik 

Inledningsvis lämpar sig ett betydelsefullt och positivt samlat omdöme – ingen av 

respondenterna har skildrat en skräckberättelse av att bära slöja i svensk skola. Förvisso beskrev 

Daleela sin förra skola som riktigt hemsk men hon, samt övriga respondenter, har ändock inte 

delgivit situationer från skolan som de har upplevt som gravt kränkande eller diskriminerande. 

Eller som Bazilah uttryckte det: ”inte så där diskriminerande så att jag behövt anmäla det och 

grejer.” Undervisningen om islam, då främst i religionskunskapsundervisningen, har upplevts 

som bra eller åtminstone hygglig, med ett undantag. Ingen av respondenterna har heller blivit 

ombedda att ta av sig slöjan.  

Med detta sagt kan det, utifrån respondenternas utsagor, sägas finnas mycket att förändra till 

det bättre. Det framkommer nämligen hos flera av respondenterna en känsla av utanförskap, 

eller kanske snarare annorlundaskap, en känsla av att inte tillhöra. Den känslan framkallas inte 

av explicita förnärmelser eller orättvis behandling utan snarare av subtila, om än tydligt 

märkbara, gester, blickar och viskningar. Ett resultat som överensstämmer med tidigare 

forskning om elevers erfarenheter av att bära slöja i svensk skola. 

Det vore orättvist att göra ett samlat omdöme i denna uppsats, där lärarna underkänds i sin 

interkulturella kompetens, då vi genom denna undersökning enbart tagit del av ett fragment av 

lärarnas gärningar och dessutom enbart utifrån ett fåtal elevers synvinkel. Lärarna kan mycket 

väl ha arbetat utifrån ett interkulturellt pedagogiskt förhållningssätt, fast kanske riktat mot andra 

områden och frågor. Uppsatsen har inte heller fokus på lärarnas insatser och framgångar, utan 

på elevernas erfarenheter oaktat lärarnas ansträngningar. Därför lämnar vi frågan därhän, men 

det vi däremot inte kan negligera är de unga muslimska tjejernas avsaknad av en skolerfarenhet 

som utmärkts av öppenhet och förståelse. 
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Slöjan har sällan eller aldrig utgjort ett ämnesinnehåll i undervisningen i allmänhet och 

samhällskunskapsundervisningen i synnerhet. De fåtal gånger elever har erfarit att slöjan eller 

islam har kommit på tal har det oftast varit spontana diskussioner som inte riktigt har förberetts 

eller instruerats av lärare. Det kanske inte är särskilt uppseendeväckande då lärare har, i enlighet 

med läro- och kursplaner, mycket stoff som ska behandlas och ingenstans häri påträffas slöjan. 

Men då respondenterna vittnar om att det inte är ovanligt att det uppstår spontana diskussioner 

om slöjan som initieras av elever tycks det kunna vara ett ämnesinnehåll som känns relevant 

för många elever. Utifrån den interkulturella pedagogiken vore det likväl önskvärt att 

inkorporera ett bredare ämnesinnehåll, som kan inkludera fler elevers kulturella bakgrund och 

därigenom göra undervisningen relevant för fler. Respondenterna tycks nämligen ha blivit 

osynliggjorda i valet av undervisningsstoff och har med varierande entusiasm föredragit att 

slöjan diskuterades mer. De önskade då att undervisningen berör aspekter som varför man bär 

slöja och att det inte behöver innebära ett förtyck. Genom att åskådliggöra fler företeelser från 

andra kulturer, skulle undervisning inte enbart kännas mer relevant för de elever som känner 

sig hemma i de fenomen som synliggörs, utan även övriga elever tordes gynnas genom träning 

i interkulturella sensibilitet.  

Slöjans intåg i undervisningen, i termer av ämnesinnehåll, är således kringgärdat av en rad 

förbehåll. Det förutsätter att undervisningsgruppen är tillräckligt ’mogen’, i brist på lämpligare 

ord, för att hantera en diskussion om ett ämne, som för elever i klassen eller på skolan kan 

uppleva som personligt och känsligt. Förutom att göra en sådan bedömning behöver läraren 

även vara kunnig och besitta förmågan att vara nyanserad i sin presentation av slöjan samt 

förmögen att styra en diskussion. I ett försök att synliggöra eleverna är det emellertid avgörande 

att inte låta elever ’ställas mot väggen’, en erfarenhet flera respondenterna varit med om. 

Läraren bör försäkra sig om huruvida elever med slöja är angelägna om att tala utifrån personlig 

erfarenhet innan en diskussion initieras. En elev ska aldrig behöva ta ställning eller försvara sig 

som person. Eleven kan inte heller tas för experter utifrån sin erfarenhet och tillhörighet, 

ytterligare en kritisk aspekt som varit vanlig bland respondenterna. Dessa krav är på intet sätt 

unika i lärarens vardag och något lärare ständigt hanterar och utvecklar. Ändock kan det inte 

vara ett ansvar som läggs på den enskilde lärarens axlar, utan det är en fråga om fortbildning 

och kollegialt samarbete, allra helst då interkulturell pedagogik ytterst handlar om attityder på 

organisatorisk nivå. 

 



 

36 

 

Med detta sagt finns det, enligt min mening, stor potential i att integrera slöjan som 

ämnesinnehåll. Det är ett komplext fenomen som förtjänar att ges nyans då det alltför ofta 

simplifieras. Som ämnesinnehåll skulle slöjan kunna belysa ”gruppers och individers identitet, 

relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier 

som skapar både gemenskap och utanförskap”,151 för att bara hämta ett aktuellt exempel från 

kursplanen. Fler elever skulle möjligen uppleva undervisningen relevant och dessutom skulle 

det ha potential att träna samtliga elevers interkulturella kompetens, om undervisningen 

exempelvis lyfte fram slöjan istället för, eller än mer önskvärt som komplement till, mer 

välkända ämnesområden som subkulturer eller skönhetsideal. 

 

7.2 Påklädd feminism 

Slöjan har för samtliga respondenter en väldigt stor betydelse. Den handlar om religion, 

gemenskap och personlighet. Att slöjan skulle vara synonymt med tvång och kvinnoförtryck är 

enligt respondenternas utsagor helt enkelt felaktigt. Samtliga respondenter uttrycker att 

bärandet av slöjan är en fråga om ett fritt val. Det märks särskilt tydligt hos de respondenter 

som i perioder har burit slöja, för att av sig den och sedan ta på sig den igen, eller de som har 

syskon som inte bär slöja. 

En invändning angående den valfrihet som respondenterna uttrycker angående slöjan skulle 

kunna vara att det utgör ett självförtryckande val. Att de i själva verket har blivit indoktrinerade 

till den grad att de själva har omfamnat denna kvinnoförtryckande sed och symbol. Det vore en 

möjlig men knappast förödande invändning. För det första innebär det att någon tar sig rätten 

att bestämma slöjans betydelse å allas vägnar, vilket förmodligen kommer präglas av en 

etnocentristisk interpretation. Det framkommer tydligt i intervjuerna att respondenterna 

tillskriver slöjan en mångfald av betydelser och att då förminska och förbise deras 

meningstillskrivande vore att frånta deras rätt till självbestämmande. Deras tolkning måste tas 

med allvar och uppriktighet, för bevisbördan att förhållandena är annorlunda åligger den som 

hyser skepsis. För det andra kan ett mer genuint filosofiskt ifrågasättande av frivilligheten i att 

bära slöja vara motiverat, men då måste samma skepticism gälla samtliga kulturella fenomen 

för inte resultera i ett etnocentriskt bestridande. Så kan exempelvis samma tvivel hysas kring 

frivilligheten gällande smink, mode och andra kroppsfixerade fenomen. Sådana filosofiska 

                                                 
151 Skolverket 2011:145. 
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djupdykningar kring individens bundenhet till sin omgivning tycks emellertid sällan bli aktuella 

när slöjan kommer på tal.  

Flera av respondenterna tycks inte själva se en motsättning mellan att bära slöja och vara 

feminister, konflikten mellan mångkultur och feminism. De omfamnar grundläggande 

feministiska tankar om jämställdhet och att kvinnor ska ha lika rättigheter och möjligheter som 

män och samtidigt som de bär slöja. Även Daleela som har svårt för begreppet feminist, 

accepterar dessa grundläggande tankar. Det hela verkar finna sin förklaring i hur slöjans 

betydelse tolkas. Här kan respondenterna förhålla sig nyanserade till frågan. De lyfter fram att 

det sannerligen förekommer att kvinnor tvingas till att bära slöja, vilket de förkastar, men att 

för deras del har slöjan en annan innebörd.  

Bazilah uttalar väldigt tydligt en tanke kring feminism som kongruerar med den postkoloniala 

feministiska teorin, nämligen att feminism ska omfatta alla kvinnor. Hon, och fler av 

respondenterna, menar att feminism borde handla om kvinnans rätt att klä sig så som hon 

behagar, oavsett om det handlar om att klä på eller av sig. De uppfattar det som att ’den avklädda 

feminismen’ tycks begränsa vissa kvinnor. Det kanske snarare är så att feminismen har svårt 

att hantera mångkultur, än att mångkulturen har problem med feminism. 

Att respondenterna har ett vankelmodigt förhållande till feminism samtidigt som de kan 

reflektera kring aspekter som relaterar till den postkoloniala feminismen, utan att använda sig 

av termen, kan ha implikationer för samhällskunskapsundervisningen. Kan det vara så att 

undervisningen har misslyckats med att presentera den mångfald som kännetecknar feminismen 

och ensidigt fokuserar på den liberalfeministiska traditionen? Om 

samhällskunskapsundervisningen skulle kunna axla ansvaret att nyansera undervisningen om 

den feministiska teoribildningen, så skulle det inte bara öka chansen att inkludera elever som 

av olika upplever ett motstånd mot feminismen, utan det skulle dessutom berika eleverna med 

en intressant och viktig teoretisk diskussion och en möjlighet att bättre ta sig an aktuella 

samhällsvetenskapliga utmaningar för samtliga, såväl slöjbärande som kepsbärande eller 

barhuvade, elever.  

Al-Hibri kritiserade Okin för att vara en patriarkal feminist, en självmotsägelse som även 

respondenterna i uppsatsen ådagalägger i sina tankar kring feminism. Å ena sidan omfamnar de 

feminismen på så sätt att alla kvinnor ska ges lika rättigheter och möjligheter, men å andra sidan 

uttrycker de en skepticism mot att feminismen tycks innebära ideal som inte harmonierar med 

deras, kanske framförallt, religiösa världsbild. Det kanske inte är så underligt när man beaktar 
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omständigheten att respondenterna kan beskrivas som ’muslimska tjejer’, och att deras relation 

till feminism således med behöver analyseras utifrån intersektionalitet. I egenskap av att vara 

tjejer tilltalar feminismen respondenterna, medan utifrån sin etniska eller muslimska tillhörighet 

tycks feminismen uppfattas som obstruktiv.  De är systrar som inte tycks platsa in i systerskapet.  
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Material 

 

Abida. Intervjuad 2018-05-15. 

Bazilah. Intervjuad 2018-05-15. 

Daleela. Intervjuad 2018-05-15. 

Eman. Intervjuad 2018-05-16. 

Fahmida. Intervjuad 2018-05-18. 

Ghaziyah. Intervjuad 2018-05-18. 
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Bilaga 1 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Var är du född? (Hur länge har du bott i Sverige?) 

3. Var är dina föräldrar födda? Hur länge har de bott i Sverige? 

4. Hur länge har du gått i svensk skola? 

5. När började du bära slöja? (Varför då? Minns du det?) 

6. Bär någon i din familj slöja?  

7. Varför bär du slöja? / Vad betyder slöjan för dig? (Vilken sort? Vad är det bästa med slöjan? 

Sämsta?) 

8. Vad skulle det innebära för dig om du var tvungen att ta av dig slöjan?  

9. Kallar/ser du dig muslim? (Hur tar det sig uttryck) / → Hur viktigt är/hur stor plats har religion i 

ditt liv? 

10. Är dina föräldrar muslimer?  

11. Vad tycker du krävs för att kalla sig muslim? (→ Bära slöja?) 

12. Upplever du att det finns fördomar mot muslimer/islam? Vilka?  

13. Har du drabbats av sådana fördomar? Berätta.  

Skolerfarenheter 

14. Har undervisningen i skolan någon gång tagit upp islam? Vad tog undervisningen upp då? Vad 

tyckte du om det? 

15. Har slöjan någon gång diskuterats i något skolämne (samhällskunskap/religion)?  

16. Upplevde du det som en bra/rättvis diskussion? Fördomar – från lärare eller elever? 

17. Skulle du vilja diskutera det mer?  

18. Har du någon gång känt att det har varit problematiskt att bära slöja?  

19. Finns det några särskilda situationer där det har känts extra problematiskt?  

20. Finns det några skolämnen som känns särskilt problematiska att bära slöjan i? 

21. Har du behövt förklara varför du bör slöja någon gång? 

22. Har du någon gång känt dig diskriminerad/kränkt på grund av att du bär slöja? I skolan? Av 

lärare? Av andra elever? 

23. Har du känt förtroende att vända dig till någon på skolan i de fall du upplevt diskriminering? 

24. Har en lärare någon gång bett dig ta av dig slöjan? Av vilken anledning?  

25. Skolverket har förklarat att det inte går att införa ett generellt förbud mot heltäckande slöjor 

(niqab, burka) på skolor. Däremot har läraren/rektorn givits mandat att be en elev ta av sig slöjan 

ifall den skulle störa undervisningen. Vad är dina tankar kring detta? 
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Feminism 

26. Kallar du dig feminist? 

27. Vad betyder feminism för dig? 

28. Ser du någon motsättning mellan att vara muslim och feminist? 

29. Det finns de som menar att slöjan står för kvinnoförtryck. Vad är dina tankar kring det?  

 

30. Detta var mina frågor. Är det något du har tänkt på under vårt samtal eller något som du vill tillägga? 

 


