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ABSTRAKT 
 

Föreliggande studie har som syfte att ta reda på varför en del av de muslimska flickor på 

grundskolans senare år bär slöja samt ta reda varför den andra delen av de muslimska 

flickor inte bär slöja. Studien tar vidare upp vilka attityder dessa flickor stött på i sin 

vardag. Studiens metod är av kvalitativ metod i form av intervjuer där jag har intervjuat 

tre muslimska flickor som bär slöja samt tre muslimska flickor som inte bär slöja. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och med hjälp av transkriberingen har ett resultat 

kunnat genomföras. Elevernas medverkan har godkänts av vårdnadshavaren. För att 

kunna analysera resultatet har två teorier använt, Bauman och Mays teori om frihet och 

beroende samt Bhikhu Parekhs teori om skyldighet att respektera andra kulturer. 

Resultatet visar att de ser olika ut bland muslimska flickor i användandet av slöja och 

där familjen har en stor roll. Familjen styr över hurvida flickorna ska använda eller inte 

använda slöja.Vidare har alla sex informanter upplevt negativa attityder mot deras 

religion och slöja i vardagslivet. De informanter som inte använder slöja har mest hört 

attityder från muslimer på grund av att de inte använder slöja.  

 

Nyckelord: slöja, muslim, icke-muslim, attityder, familj 



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 3 

2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ............................................................. 4 

2.1 Problemformulering ............................................................................................. 4 

2.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................ 4 

3 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................ 5 

4 BAKGRUND ............................................................................................................ 7 

4.1 Slöjan i islam ........................................................................................................ 7 

4.2 Slöjan ur svenskt perspektiv ................................................................................. 7 

4.3 Att bli muslim ....................................................................................................... 9 

4.4 Tvång eller individuellt att bära slöja ................................................................. 10 

4.5 Islamofobi ........................................................................................................... 11 

5 TEORETISKT PERSPEKTIV ................................................................................ 13 

5.1 Frihet och beroende ............................................................................................ 13 

5.2 Skyldighet att respekt andra kulturer .................................................................. 14 

6 METOD ................................................................................................................... 16 

6.1 Undersökningsmetod .......................................................................................... 16 

6.2 Undersökningsgrupp ........................................................................................... 18 

6.3 Etiskt förhållningssätt ......................................................................................... 19 

6.4 Material ............................................................................................................... 20 

6.5 Avgränsningar .................................................................................................... 20 

6.6 Validitet .............................................................................................................. 21 

6.7 Reliabilitet .......................................................................................................... 21 

6.8 Metoddiskussion ................................................................................................. 21 

7 RESULTAT ............................................................................................................. 23 

7.1 Slöjan i islam ...................................................................................................... 23 

7.2 Allmänhetens bemötande ................................................................................... 36 

7.3 Slöjan i ett svenskt samhälle ............................................................................... 43 

8 ANALYS ................................................................................................................. 48 

8.1 En begränsad frihet ............................................................................................. 48 

8.2 Respektera individens kultur .............................................................................. 51 

9 SLUTSATS ............................................................................................................. 55 

10 SAMMANFATTNING ........................................................................................... 57 

11 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ...................................................... 59 

BILAGA 



3 

 

 

1 INTRODUKTION 

 

I världen bor cirka 1,5 miljarder muslimer och de är bosatta på olika platser i 

världen. Muslimer är bosatta i bland annat muslimska länder, Europa och i Sverige 

bor det många muslimer. Forskaren Mohammed Fazelhashemi har ifrågasatt om 

dessa muslimer som är så utspridda kan ses som en homogen grupp. Vidare 

framhäver han om man kan tala om de som en enhetlig grupp som agerar i alla lägen 

samfällt (Fazelhashemi, 2008:7).  

 

Forskaren Jonas Otterbeck skriver i sin studie ”Islam, muslimer och den svenska 

skolan” att varje muslimsk elev är en individ och måste behandlas som sådan. Vidare 

framhäver författaren att för att förstå eleven måste man känna till elevens sociala 

situation samt bakgrund (Otterbeck, 2000:34). Otterbeck talar om att försöka skapa 

den förståelsen som krävs och det kan man göra genom att studera muslimska flickor 

och förstå deras val av utövande för att kunna acceptera deras religionsutövande i ett 

icke-muslimskt land. För att ungdomar ska lära sig acceptera varandras olikheter 

måste vi som pedaoger förmedla denna kunskap så att dem kan skapa en förståelse. 

 

Under de verksamhetsförlagda perioderna ute i skolan har mitt intresse för religion 

ökat avsevärt. Det är en längtan att en dag få undervisa på egenhand men samtidigt 

en rädsla. Att vara religionslärare kan i många fall vara en utmaning då man stöter på 

många olika individer med olika nationaliteter samt religioner. Dessa individer 

upplever sin religion på sitt eget sätt och som religionslärare är det viktigt att man 

skapar en god förståelse och förstår hur olika alla människor ser på sin religion. Det 

som kursböcker ibland säger är inte alltid det individen anser om sin religion, då 

läroböcker har en tendens att generalisera. Det som sägs och skrivs är inte alltid som 

individens ideala självbild är vilket är något Lena Gerholm nämner i sin studie 

(Gerholm, 1998:106).  
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 

2.1 Problemformulering 

 

Muslimer har med tiden berört Sverige på många sätt. Idag skrivs det i media och 

talas om muslimer och deras relation till sin religion men man vet inte så mycket om 

dom. Jag har därför valt att begränsa mig och kommer att studera muslimska flickor 

och slöjan. Jag vill med denna studie studera slöjan för att den är en av orsakerna till 

varför det förekommer mycket åsikter och varför muslimer får sån uppmärksamhet. 

Jag anser att som blivande religionslärare så känner jag att det är viktigt att skapa en 

förståelse för slöjan och att alla individer ska lära sig förstå varför den är så viktig för 

en del muslimer.  

 

2.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att studera varför en del av muslimska flickor väljer att bära 

slöja samt varför en del väljer att inte göra det. Jag vill se vilka skäl som ligger till 

grund för valet. Vidare vill jag studera vilka attityder som förekommer mot slöja och 

religionen i vardagslivet för dessa flickor. Följande frågeställningar som ligger till 

grund är: 

 

 Vad styr valet av att bära eller inte bära slöja? 

 Vilka attityder upplever flickorna förekommer mot slöjan och deras religion i 

vardagslivet? 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

Följande avsnitt kommer att redogöra för tidigare forskning som förekommer om 

slöjan och muslimska kvinnor. Vidare kommer olika slags forskning redogöras 

kortfattat.  

 

Marie Lindbäck, Malmö Högskola, har skrivit en kandidatuppsats som heter Sverige 

och slöjan – en kvalitativ intervjustudie om bemötandet av kvinnor med slöja. (2011). 

Syftet med hennes studie var att undersöka om Sverige begränsar religionsfriheten 

och det fria valet till kultur utifrån användandet av slöja. Hon vill studera Sverige 

som då är ett multikulturellt samhälle. För att besvara sin frågeställning har 

författaren valt att använda sig av kvalitativa metoder och därför har intervjuer 

utförts med tre unga muslimska kvinnor. Hon har ställt frågor om hur de blir bemötta 

i samhället. Resultatet visade att det svenska bemötandet inte begränsar eller bryter 

mot religionsfriheten men med undantag om grupprättigheter fråntas och om slöjan 

förbjuds. Skulle de ske så begränsas det fria valet till kultur.  

 

Berivan Alp och Gun Nilsson, Stockholms universitet, har skrivit ett examensarbete 

som heter Beslöjande avslöjande – en kvalitativ undersökning med sex slöjbärande 

muslimska flickor. (2008). Syftet med deras studie var att göra en uppföljande studie 

av sex slöjbärande muslimska flickors erfarenhet av studie- och yrkesvägledning i 

grundskolan och upplevelser under deras första år på gymnasiet. Vidare ville de även 

ta del av flickornas reflektion om framtiden och slöjans betydelse. En kvalitativ 

undersökning genomfördes för att få ett resultat. Man tog reda på hur deras 

erfarenhet av studie- och yrkesvägledning var, hur övergången blev till gymnasiet, 

vilka deras framtidsplaner var samt hur deras tro kom till uttryck. I resultatet 

framkom det att flickorna hade en liten positiv erfarenhet av studie- och 

yrkesvägledning och att de reflekterar kring sitt gymnasieval och första året i 

gymnasiet samt framtida utbildning. Deras hypotes att samtliga slöjbärande 

muslimska flickor var praktiserande troende falsifieras spännvidd inom 

religionsutövandet samtidigt som själva slöjbärandet, enligt flickorna, inte är 

likhetstecken med praktiserande troende.  



6 

 

 

 

Forskaren Anne Sofie Roald har skrivit boken Muslimer i nya samhällen: om 

individuella och kollektiva rättigheter (2009). Anne Sofie Roald är 

religionshistoriker och expert på islam. Hon är professor vid Malmö Högskola. 

Forskaren tar i sin studie upp det mulltikulturella Sveriges utmaningar och 

spänningar mellan assimilation och gruppers autonomi mellan individens rättigheter 

och gruppens kulturella rättigheter. Hon belyser frågor om hur muslimer förhåller sig 

till islamsk och svensk familjerättslagstiftning samt diskuterar hon hur muslimska 

kvinnor ser på huvudduken. Roald ser på huvudduken på två sätt, som en individuell 

rättighet och som ett kollektivistiskt förtryck. Om den muslimska kvinnan väljer att 

använda huvudduk av egen vilja är det hennes individuella rättighet men om hennes 

man eller far anser att hon ska använda huvudduk som en islamisk plikt kan det ses 

som kollektivistiskt förtryck (Roald, 2009:199). Vidare anser forskaren att kvinnor 

saknar kunskap om vad som är islamiskt och vad som inte är och detta beror på att 

dom saknar kunskap om islamiska frågor.  

 

Leif Stenberg har skrivit boken Muslim i Sverige (1999) som är en väldigt utförlig 

och lättsam sammanfattning av islams lära. Stenberg är islamolog och fil.dr. i 

religionshistoria. Han har samt gästforskat vid Harvard University i USA och i 

Damaskus. Han diskuterar hur muslimer i Sverige strävar efter att leva enligt sin tro 

på livets alla områden: arbete, förhållande, män-kvinnor, giftermål, familjeliv, 

barnuppfostran, religionsutövning, skolgång med mera. Vidare diskuterar han 

muslimers förhållanden i det nya landet och där skriver Stenberg om hur muslimska 

familjer kämpar med att uppfostra sina barn till goda muslimer i det nya samhället. 

Vidare framhäver Stenberg att de muslimska föräldrarna upplever en stor skillnad i 

det nya landet. Det förekommer mycket hotbilder och på såsätt får invandrar barnen 

en strängare uppfostran i ett nytt land där föräldrarna är rädda att dem inte ska bli 

goda muslimer och influeras av det övriga i samhället.  
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4 BAKGRUND 
 

Bakgrundsavsnittet kommer att bidra till en bredare förståelse för föreliggande 

studie. Denna del kommer bestå av fem antal rubriker där olika områden kommer att 

presenteras för att läsaren ska ha en grund inför kommande rubriker.  

4.1 Slöjan i islam 

 

Alla kulturer har haft gränser för intimitet och i många samhällen har kläder varit och 

är fortfarande symboler för det man ser som sin identitet. En del kläder uttrycker 

yrke, kön, status. Vidare kan man även se vilken religion individen tillhör genom att 

studera kläderna (Hjärpe, 2004:57). De moderna samhällen idag har medborgare som 

är mer självständiga och religionen ses som mer privat och därför förekommer sällan 

kläder som uttrycker religionstillhörighet. I gamla etnografiska böcker förekommer 

bilder och beskrivningar på kristna, muslimska, judiska och drusiska kvinnor, som 

alla täcker håret på liknade sätt. Böckerna är ungefär 150 år gamla (Hjärpe, 2004:57). 

Hijab, som betyder huvudduk, ser vi på unga muslimska flickor och denna 

hårtäckande huvudduk kan relateras till de svenska traditionella socken dräkterna. 

Traditionellt sett har inte flickor behövt använda slöja förens det befann sig i 

puberteten (Hjärpe, 2004:57). Unga flickor som börjar bära hijab tidigt kan ses som 

annorlunda bland sina vänner för huvudduken kan upplevas som ett tvång men även 

som något man valt själv. Hijab bär man inte förens man anses vara vuxen men den 

kan redan börja bäras i sex till nio årsåldern. Att bära hijab ska inte ses som enbart 

negativt för det finns naturligtvis många muslimska flickor som bär sin hijab med 

stolthet (Stenberg, 1999:104-105). 

4.2 Slöjan ur svenskt perspektiv 

 

Forskaren Anne Sofie Roald framhäver i sin studie att huvudduken har fått en enorm 

betydelse både i Sverige och globalt inom den starkt polariserade invandrardebatten. 

Majoritetssamhället har diskuterat frågor om sekularisering samt religiösa symboler i 

offentligt framträdande (Roald (2009:194). Enligt Roald tenderar de som förespråkar 

muslimska kvinnors rätt att klä sig i enlighet med religiösa föreskrifter att 

avdramatisera huvudduken som fenomen och jämställer den med andra sociala 
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fenomen. Religionsfriheten som förekommer i Sverige innebär till stor del att man 

har frihet att utöva sin religion i den privata sfären men när man talar om 

huvudduken så menar man att det är ett religiös fenomen som förekommer i den 

offentliga sfären (Roald, 2009:194). Forskaren refererar till Per Bauhn som 

framhäver att den sekulära principen ska upprätthållas i offentligheten i Sverige. 

Vidare framhäver filosofen att vem som helst får givetvis använda slöja i den privata 

sfären, men när vi talar om den offentliga sfären, där vi har skolor, myndigheter så 

hävdar Per Bauhn att man bör ta hänsyn till den sekulära principen och då bör man 

inte ha religiösa symboler (Roald, 2009:194). Poängen med Per Bauhns argument är 

att man ska ha rätten till att avstå från religion och slippa bli påtvingad religiösa 

symboler i samhället och det menar han på är lika viktigt som frihet till religion 

(Roald, 2009:195). Vidar tar forskaren upp Hans-Ingvar Roth som argumenterar 

emot Per Bauhn och ifrågasätter om sekularismen ska innebära att religionen 

osynliggörs i det offentliga rummet. Vidare anser filosofen att människor inte ska 

vara rädda för att uttrycka den symboliskt eller bara få bära den i den privata sfären 

(Roald, 2009:195). Enligt regeringskansliets hemsida står det tydligt att de övriga fri 

och rättigheterna kan under vissa förutsättningar begränsas dock inte 

religionsfriheten. Man skriver i grundlagen att religionsfriheten inte kan begränsas 

men man har tydligt sett att den kan begränsas om det på något sätt skadar 

omgivning eller samhället. (Roald, 2009:195). Forskaren nämner händelsen som 

skedde hösten 2003 där två unga muslimska flickor dök upp klädda i ansiktsslöja. 

Skolverket framhävdar att ordningen i skolan kan störas av kvinnor som bär 

ansiktsslöja eftersom detta kan orsaka bråk mellan elever eller skapa en obehag eller 

otryggkänsla (Roald (2009:196). Vidare diskuteras det om det har att göra med 

religiös innebörd eller ett kulturellt uttryck. Samtidigt menar skolverket att 

ansiktsslöjan är emot den pedagogiska kommunikationen där det ska ske en dialog 

mellan lärare och elev vilket då försvåras om läraren inte kan uppfatta elevers 

reaktion under undervisning (Roald, 2009:196). Skolverkets slutsats i denna händelse 

blev att skolan kan inte utnyttjas för religiösa manifester eller för speciella 

kulturyttringar. Skolan ska vara en neutral plats just i religiösa sammanhang. Man 

kan tydligt se hur lagen om religionsfrihet kan begränsas trots att grundlagen säger 

annat. När man talar om att offentligheten inte ska störas av religiösa uttryck, är det 

kollektivet, med det menar man i detta fall svenska majoritetssamhället, som sätter 
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gränser för individens, vilket är muslimska kvinnan med huvudduks rättigheter 

(Roald, 2009:197). I västvärlden förekommer det att kvinnor med huvudduk utsätts 

för glåpord och vid tillfällen har dem även utsatts för våld (Roald, 2009:201). 

Mohammed Fazelhashemi skriver i sin studie ”Vems islam” att muslimer i 

västerländska samhällen ständigt måste stå till svars för sin historia, sitt ursprung och 

sin religion (Fazlhashemi, 2008:260). Vidare anser forskaren att en muslim ska ha 

möjlighet att behålla sin religiösa identitet utan att bli tvungen till att ta till sig 

majoritetssamhällets tvång med detta menar han att en muslim ska ha samma 

rättigheter att delta i samhällslivet eller på arbetsmarknaden (Fazlhashemi, 

2008:275).  

4.3 Att bli muslim 

 

Enligt muslimska föräldrar ska deras barn tidigt lära sig och ta del av de muslimska 

värderingarna som förekommer. Föräldrarna har genom olika berättelser till barnet 

kunnat lära ut de olika önskemål som de vill att barnet ska ta till sig för att bli en god 

muslim (Stenberg, 1999:105). Muslimska föräldrar använder sig av historiska texter 

när devill veta hur de ska gå tillväga för att uppfostra sina barn på det rätta sättet. 

Man läser om hur Muhammeds fru uppförde sig och uppfostrade sin familj för att 

lära sig. Föräldrarnas önskan är att barnen ska uppfostras enligt muslimska normer 

och bli goda muslimer (Stenberg, 1999:105-106). När barnen bor i ett icke-

muslimskt land är det inte ovanligt att de får en strängare uppfostran. Det 

förekommer fler hotbilder och faror i en främmande miljö vilket gör att föräldrarna 

får anstränga sig mer för att uppfostra sina barn på ett muslimskt sätt (Stenberg, 

1999:106). Det är svårt att få barnet att känna sig hemma i en miljö som är 

främmande. Man vill få barnen att delta i familjens religiösa traditioner för att lära de 

att ta del av muslimska livet. För muslimska ungdomar är det väldigt svårt att ta till 

det familjen vill i ett samhälle där de övriga ungdomarna lever annorlunda. 

Muslimska föräldrar är inte vana med ungdomar som går ut sent på kvällarna eller 

går på fester (Stenberg, 1999:107). 

I skolan förekommer fall där muslimska flickor byter kläder och sminkar sig i skolan 

och sen när de ska hem sminkar de av sig och byter tillbaka kläderna. Man ser detta 

som ett försök att anpassa sig och samtidigt vara en del av två skildra miljöer 
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(Stenberg, 1999:107). Konflikter mellan barnen och föräldrarna uppstår och barnet 

kan genom kunskaper om det svenska samhället och med hjälp av sin utbildning i 

skolan trotsa pappans traditionella roll i familjen. Därmed kan man se hur andra samt 

tredje generationens muslimska ungdomars religion tappar sin vardagliga roll 

(Stenberg, 1999:107). Det är vanligt bland muslimer som har växt upp i Sverige och 

som inte har upplevt islam som något som rör vardagen, utan ser på islam i relation 

till ritualer, bön, speciella högtider. För dessa ungdomar som växt upp i ett icke-

muslimskt land är islam inte något självklart (Stenberg, 1999:107).  

 

I Sverige finns det många hotbilder som förekommer enligt muslimska invandrare. 

Det är väldigt svårt att uppfostra sina barn i en främmande miljö. Islam är ingen 

självklarhet i det svenska samhället och det är inget självklart val för barn och 

ungdomar som kan utveckla en egen individualitet och förmåga för att göra egna val 

i livet. Muslimska föräldrar kan se detta som skrämmande då majoritetssamhället, 

exempelvis skolan stödjer elevers utvecklande. För de flesta unga muslimska 

ungdomarna är religionsutövande att fira helgdagar och att undvika att äta griskött 

(Stenberg, 1999:108).   

 

4.4 Tvång eller individuellt att bära slöja 

 

Muslimska kvinnors huvudduk har väckt stor uppmärksamhet, inte bara i 

majoritetssamhället utan även blivit en viktig fråga inom den islamiska debatten. 

Debatten har tagits upp i den muslimska världen samtidigt som huvudduken i 

minoritetens befolkning i västvärlden fått en mycket större innebörd (Roald, 

2009:198). Muslimska flickor och kvinnor döms ofta utifrån hur de beter sig men 

även kläderna hon bär har stor betydelse för hur hon kommer uppfattas av de andra 

muslimerna. Det förekommer i muslimska miljöer att flickor eller kvinnor som inte 

använder huvudduk eller som inte bär anständiga kläder ses som försvenskade eller 

blir kallade ord som, lössläppta och lättsinniga (Roald, 2009:199). Huvudduken är en 

religiös symbol och blir viktig inom minoritetssituationen för att manifesta identitet 

samt används den för att kontrollera att flickor och kvinnor håller sig inom de 

muslimska normer som förekommer (Roald, 2009:199). Huvudduken kan ses som en 



11 

 

 

social markör och för muslimska ungdomarna kan det att bära eller inte bära 

huvudduk vara en ungdomsrevolt mot familjen. Samtidigt kan det ses som en protest 

mot samhällets normer (Roald, 2009:199). Den stora frågan är om den islamiska 

huvudduken bärs av individuell rättighet eller om den är ett uttryck för ett 

kollektivistiskt förtryck. När en kvinna väljer att själv bära huvudduk är det hennes 

individuella rättighet men om det är hennes man eller far som tvingat på huvudduken 

som en islamisk plikt kan det ses som kollektivistiskt förtryck (Roald, 2009:199). 

Männen har under historisk tid haft tolkningsföreträde inom islam och kvinnan kan 

därför ta på sig huvudduken för att mannen säger att kvinnan måste ha det för att 

huvudduken är förknippat med religiositet. Det innebär att kvinnan använder 

huvudduk utifrån föreställningar att hon uppfyller en religiös plikt gentemot Gud 

(Roald, 2009:199). Därför hävdar Roald att huvudduken kan i detta fall ses som 

kollektivistiskt förtryck. Muslimska flickor har ingen möjlighet att delta i 

tolkningsprocessen och har därför ingen rätt att bestämma när det gäller vad som är 

islamiskt och vad som inte är. En av orsakerna till detta är att kvinnor saknar 

utbildning om islamiska frågor. En annan orsak är att kvinnor i allmänhet har fullt 

upp med uppfostran (Roald, 2009:199-200). Då kvinnor saknar den kunskapen om 

vad som står i de islamiska skrifterna om huvudduken så väljer de att följa de lärdas 

tal om att det är en religiös plikt och Guds vilja (Roald, 2009:200).  

4.5 Islamofobi 

 

Islamofobi är ett begrepp som är relativt nytt och började användas i slutet av 1900- 

talet som ett samlingsord för olika former av anti-muslimska åsikter och handlingar. 

Det finns de som ifrågasätter begreppet då det stämplas på alla som ger uttryck för 

någon form av kritik mot islam (Fazlhashemi, 2008:286). Man har en intolerant syn 

på islam och muslimer och den islamofobiska praktiken innebär att dessa muslimer 

utsätts för fientliga handlar både verbalt och fysiskt. För muslimer ger uttrycket 

rädsla och oro (Fazlhashemi, 2008:286). Den största åsikten om islam är att man ser 

det som en religion som består av ett enhetligt system utan inre utveckling, mångfald 

eller dialog. Därför ser man muslimer som en grupp som är outvecklad och där deras 

livsstil är otidsenlig. Islam kopplas ihop med religiösa, kulturella och politiska hot 

samt relaterat man det till terrorism (Fazlhashemi, 2008:286). Islamofober ser 

gruppen muslimer i störst allmänhet som våldbenägna och manipulativa människor 
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som är ett politiskt hot samt ser man dem som en ekonomisk belastning och kraft 

som tar deras resurser som behövs inom vården, skolan och sjukvården 

(Fazlhashemi, 2008:287). Muslimer framställs som en enhetlig grupp, en sort 

säregen människoart som totalt skiljer sig från andra människor och inte har något 

gemensamt med västerländska människor (Fazlhashemi, 2008:287). I Sverige har 

inställningen till islam förändras väldigt mycket och man ser skillnader där 

utbildningsnivå, ålder, människor som kommer från landsbygden och andra faktorer 

spelar en stor roll på hur de ser på islam (Fazlhashemi, 2008:289). Enligt 

Fazlhashemi så har en undersökning gjort år 2005, som visar att 50 procent av 

befolkningen ville ta bort muslimska kvinnors rätt att få bestämma vilka kläder de 

vill ha på sig och då menar man rätten till att få bära slöja, på arbetsplatser, i skolan 

och som offentlighetsanställd. I andra rapporter och undersökningar har det framgått 

att muslimer relateras till begrepp som främmande och inre fiende (Fazlhashemi, 

2008:289). Forskaren Jan Hjärpe framhäver att islamofober oftast använder sig av vi 

och dem när de talar om muslimer och på så sätt lockas många till att delta i deras 

grupp (Hjärpe, 2008:161). Vidare framhäver Fazlhashemi att muslimer som lever i 

västerländska demokratier måste agera som civila medborgare mot islamofobi och 

intolerans. Svenska muslimer ska som svenskar avstå från de som kommer med våld 

och dödshot mot media, samhälle, företag eller enskilda personer. Därmed ska man 

använda sig av demokratin för att bekämpa islamofobisk intolerans (Fazlhashemi, 

2008:308-309). 
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5  TEORETISKT PERSPEKTIV 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för två teorier. Jag kommer att utgå från 

Zygmunt Bauman& Tim Mays teori som heter frihet och beroende och handlar om 

hur en individ tillhör en grupp och den individens frihet begränsas. Vidare kommer 

Bhikhu Parekhs teori som handlar om respekt för andra kulturer redogöras då 

föreliggande studie studerar slöjan för att skapa en förståelse. Dessa teorier kommer 

vara grunden för min analys av resultatet.  

5.1 Frihet och beroende 

 

Forskarna som skrivit boken Att tänka sociologiskt är Zygmunt Bauman, som är en 

polsk-brittisk sociolog och just nu professor vid universitetet i Warszawa samt Tim 

May som är verksam vid Institutionen för sociologi vid universitetet i Durham. Han 

har skrivit ett antal böcker inom området sociologisk teori och metod. Forskarna 

diskuterar hurvida individens frihet begränsas inom den gruppen individen är 

beroende av. Vidare framhäver dem att gruppen som individen tillhör möjliggör 

individens frihet men samtidigt drar gränser för den friheten. Hur man handlar och 

hur man talar och förstår innebörden av andras handlingar lär man sig genom sin 

grupp där man är mest bekväm (Bauman & May, 2004:34). När individen befinner 

sig utanför sin grupp, i en annan grupp eller ett annat land så uppstår en osäkerhet 

och känsla av att vara låst. På det sättet de andra grupper kommunicerar och beter sig 

är inte likt det sättet individen lär sig och detta leder till en osäkerhet och 

obekvämlighet. Därför menar Bauman & May att den gruppen man är som mest 

bekväm i och tillhör är den grupp som också begränsar individens frihet eftersom 

individen är alldeles för beroende av gruppen för att kunna använda sin egen frihet 

(Bauman& May, 2004:34). Den friheten individen har är det gruppen förmedlar som 

godtagbart inom den grupp man tillhör. Samtidigt begränsas individens frihet ännu 

mer genom att gruppen förbjuder det som förekommer utanför gruppen (Bauman& 

May, 2004:41). Vidare menar forskarna att eftersom man föds i en grupp har man 

därmed inte valt gruppen själv och på så sätt begränsas friheten ännu mer. Man kan 

inte välja vilken etnisk bakgrund eller vilken hudfärg man föda med men hur 

individen hanterar sin gruppidentitet är ett fritt val. Man kan välja att göra det bästa 
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eller förändra sig. Men det kräver en stor förändring av sig själv för att kunna hantera 

att gå emot den grupp man är beroende av (Bauman & May, 2004:35). Bauman & 

May anser att vi har friheten att fatta våra egna beslut men samtidigt begränsas de på 

olika sätt eftersom det finns lagar på vilka beslut som vi kan fatta. För att förstå hur 

gruppen påverkar individen både på ett bra och dåligt sätt så har Bauman & May 

använt sig av fyra kategorier. Första kategorin handlar om klass där han menar på att 

om man är född en medelklassfamilj så övertar man med stor sannolikhet gruppens 

uppsatta mål och strävar inte för högre utbildning och söker jobb som inte kräver 

högre utbildning. Den andra kategorin handlar om medel där han anser att om 

gruppen styr målsättningen så förmedlar även gruppen de rätta medel för att uppnå 

de målen. Den tredje kategorin handlar om relevans, där gruppen förmedlar om vad 

som är relevant och icke-relevant och hur man lär sig skilja på dem. Sista kategorin 

kallar han för livsprojektet som handlar om individens livskarta och den kan se olika 

ut beroende på vilken grupp man tillhör (Bauman & May, 2004:37-38). Med 

livskarta menar han olika livsvägar eller resor som genom livet passar individen av 

en viss sort. Gruppen förmedlar vilka normer som ska förekomma, vilka mål man 

ska sträva efter eller vad som är relevant eller inte och det är omedvetet och kommer 

från barndomen (Bauman & May, 2004:37-38). Forskarna beskriver denna form av 

gruppnormer genom socialpsykologen George Herbert Mead som skriver om jaget.  

Han menar att det som blir inlärt i tidig ålder blir  naturligt och omedvetet. Jaget 

utvecklas inte bara genom inlärning och påverkan från yttre faktorer utan det 

utvecklas i interaktion mellan barnet och dess omgivning och därför lär sig barnet 

tidigt att skilja sig från de andra (Bauman& May, 2004:38). 

5.2 Skyldighet att respekt andra kulturer 

 

Bhikhu Parekh är professor i politisk teori vid University of Hull. Han har tidigare 

varit gästprofessor vid Harvard, University of Vienna och Barcelona samt 

vicekansler i bland annat Indien. I sin studie Rethinking Multiculturalism – Cultural 

Diversity and Political Theory diskuterar han huruvida man som individ är skyldig 

att respektera andra kulturer och därmed individen inom den kulturen. Parekh 

framhäver att kulturell mångfald är en ofrånkomlig faktor i ett samhälles kollektiva 

liv och kan därför aldrig önskas bort eller nedtryckas utan någon form av tvång och i 
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många fall kan det inte ens göras med tvång. Människor är tätt sammankopplade med 

sin kultur och då är man som medborgare skyldig att respektera den kultur individen 

lever efter (Parekh, 2005:196). Forskaren anser att västvärlden ska respektera andra 

individers och gruppers val att leva inom den traditionella kultur dom väljer att leva 

i. Parekh framhäver att multikulturalism inte är bunden till synen att det finns en rätt 

kulturell diskurs att leva efter. Vidare påpekar han att multikulturalismen erkänner att 

det förekommer olika sätt att leva och då ser man på det kulturella livet (Parekh, 

2005:192). Med detta menar författaren att multikulturalismen erkänner att man har 

rätt att leva sitt eget kulturella liv och inte behöva adaptera sin kultur på en annan.  

 

Parekh framhäver att respekt inte är så enkelt som det verkar. Han framhäver att vi 

kan ta för givet att individer har en skyldighet att respektera andra individer genom 

att respektera deras rätt till självständighet och deras val till liv (Parekh, 2005:176). 

Men det innebär inte att människor ändå väljer att döma och ha åsikter eller kritik 

mot varandras levnadssätt. Forskaren påpekar att man ska ha en stor förståelse att 

alla lever olika för annars finns det en stor möjlighet att man missbedömer och 

utsätter dom för orättvisa. När vi respekterar rätten till ett fritt val behöver det inte 

betyda att man respekterar hur man lever livet utan det kan handla om att min inte 

utsätter dom för orättvisa utan accepterar att alla lever olika (Parekh, 2005:176).  
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6 METOD 
 

Detta metodavsnitt kommer att redogöra för det tillvägagångssätt som jag använt mig 

av till denna studie för att kunna besvara frågeställningarna. För att göra det tydligt 

har området delats upp i olika avsnitt.  

6.1 Undersökningsmetod 

 

För att jag ska kunna besvara mitt syfte har jag använt mig av en kvalitativ metod 

istället för kvantitativ, då kvantitativa metoder är mest användbara inom statistiska 

studier (Repstad, 2007:22). Kvalitativa metoder är utmärkt att använda sig av när 

man vill se informantens subjektiva värld (Repstad, 2007:17). För att kunna besvara 

mitt syfte och ta reda på varför informanten valt att bära eller inte bära slöja så är 

denna metod mest utförbar för undersökningen och därför utesluts kvantitativa 

metoder då jag inte ska studera hur ofta eller hur vanligt något är (Repstad, 2007:22). 

Den kvalitativa metoden som valts är intervju. Intervju är något som kan definieras 

som ett möte där någon besvarar och berättar medans den andra frågar  (Kaijser och 

Öhlander, 2011:88). Det är lättast att få information genom att ställa frågor om hur 

en person uppfattar eller känner inför det som man vill studera (Lantz, 1993:11). 

Lantz beskriver intervju som ett samspel mellan två individer med olika och icke 

jämställda roller där en frågar och en svarar. Samspelet är frivilligt och det som är 

viktigt för analysen är kommunikationen mellan intervjuaren och den tillfrågade. 

Intervjuaren är den som har ansvaret för intervjuns genomförande (Lantz, 1993:12).  

 

I en intervju styr intervjuaren dialogen då det finns ett syfte med intervjun men om 

ett samtal utförts så finns det mer ett jämställt förhållande mellan båda parterna 

(Lantz, 1993:12). Vidare menar Lantz att intervjuaren har även som uppdrag att möta 

den andre empatiskt vilket innebär att förstå och följa respondenten i 

intervjusituationen (Lantz, 1993:121). Jag anser att det är viktigt att bemöta 

respondenten på ett bra sätt så att det finns en god relation emellan för annars kan 

kommunikationen skadas och intervjun bli värdelös. Jag har inlett mina intervjuer 

med enklare frågor för att skapa en god stämning. Dessa lättare samtal kan till 

exempel handla om respondentens vardag, intressen eller liknande berättelser. Lantz 
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framhäver att det är viktigt för intervjuaren att skapa en god miljö där intervjun ska 

genomföras så respondenten känner sig bekväm (Lantz, 1993:14). Repstad anser 

också att det är vikigt att intervjun äger rum på en plats som är känd och bekväm för 

respondenten. Vidare ser Repstad det som en vinst om man lyckas genomföra 

intervju i en miljö som respondenten är bekväm med då det kan väcka tankar till ett 

bra samtal (Repstad, 2007:95). Jag valde att utföra intervjuerna i skolmiljön vilket är 

en välkänd plats för mina respondenter.  

 

Kaijser och Öhlander talar om olika former av intervjuer. Forskarna framhäver att 

man kan använda sig av en strukturerad samt ostrukturerad intervju (Kaijser och 

Öhlander, 2011:99). Lantz framhäver också intervjuns olika former och menar att 

intervjuer kan se väldigt olika ut och ge olika innehåll. En intervju kan vara öppen 

och det innebär att intervjuaren ställer en öppen fråga som den tillfrågade fritt kan 

svara kring och då förekommer en dialog i intervjun. Men intervjun kan också vara 

strukturerad vilket innebär att intervjuaren ställer formulerade frågor i en viss 

ordning, där man kan säga att intervjuaren är ett levande frågeformulär (Lantz, 

1993:17). I en öppen intervju beskriver respondenten fritt sitt sätt att uppfatta och 

resonerar med sig själv och beskriver. Respondenten beskriver sin bild av 

verkligheten och då ger intervjun data som ökar förståelsen för människors 

subjektiva värld (Lantz, 1993:18). Jag anser att öppen intervju kunde genomföras då 

mitt syfte var att se respondenternas subjektiva värld och se hur dem uppfattar sin 

verklighet. Det är viktigt att jag som intervjuare ger mina respondenter utrymme till 

att ta sin tid att besvara med egna ord men att jag samtidigt leder samtalet till en viss 

mån. Jag förstod att vissa av mina respondenter behövde mer tid då dem hade svårt 

att formulera sig. Jag har tagit del av detta under mina intervjuer och anser  att det är 

viktigt att ha det i åtanke när man utför kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna har 

jag följt upp och ställt följdfrågor för att få den djupare förståelsen av det som 

respondenten vill säga och jag som intervjuare har valt att fortsätta fördjupa mig i det 

respondenten svarar genom att ställa fler följfrågor vilket är något Lantz framhäver 

belyser en öppen intervju (Lantz, 1993:21). 
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Intervjuer är en fördel anser jag då båda parterna är närvarande och det skapas en 

direkt kontakt till det man undersöker i sin studie. Jag har konstruerat mina 

intervjufrågor innan jag besökt mina respondenter och genomfört intervjuerna. Jag 

har noga sett över mina frågor och formulerat dem på så sätt att det inte ska påverka 

respondenterna under intervju. Samtidigt har jag haft i åtanke att tänka på hur jag 

formulerar eftersom det är ett väldigt känsligt ämne att ställa frågor om. Mina 

intervjufrågor har jag haft som underlag under själva intervjun och jag har ställt 

frågorna i den ordningen jag tycker de passade då intervjun var mer av öppen form 

där en dialog utfördes mellan mig och respondenten. Jag ser det som en 

halvstrukturerad intervju då jag använt frågor som en mall men intervjun har haft en 

öppen form där det varit mer friare vilket Forsberg och Wengström nämner i sin 

studie (Forsberg och Wengström, 2008:132). Jag gav inte ut mina frågor till 

respondenterna innan intervjun utan jag berättade för dem vad syftet var med min 

intervju och hur intervjun kom att se ut. Mina informanter är mellan 14-16 år och 

därför har jag skickat ut papper till vårdnadshavarna för ett godkännande så att mina 

informanter kunde delta i intervjun. I det bladet skrev jag kort vem jag är samt att jag 

studerar på Linnéuniversitetet och mitt syfte med studien. Vårdnadshavarna har varit 

positiva till studien.  

6.2 Undersökningsgrupp 

 

Kvalitativ metod tar sin tid att planera och utföra och därför måste man vara ute i god 

tid när man ska söka efter respondenter. Intervjuer kan ses bland många som något 

negativt och det måste man ha i åtanke som intervjuare när man är ute och söker efter 

respondenter. För många kan det kännas obekvämt att bli intervjuad även att man 

tackar ja till det. Men då gäller det som jag tidigare nämnt att skapa en god och 

bekväm miljö. Min undersökningsgrupp bestod av sex muslimska flickor som går på 

grundskolans senare år 6-9 och är mellan 14-16 år gamla. Tre av mina informanter 

använder slöja och tre använder inte. Jag uppfattade som att mina informanter var 

bekväma under intervjuns genomförande och det har bidragit till intressanta 

intervjuer. Innan jag valde ut vilken skola jag skulle besöka mejlade jag till olika 

rektorer om min studie och syftet med den. En skola nekade mig då de hade det lite 

oroligt kring slöja och upplevde att det redan är mycket strul kring det men samtidigt 

kände jag att just därför behövs det genomföras studier för att skapa den förståelsen 
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som saknas. Men jag mejlade vidare en annan skola som var mer positiva till min 

studie. Jag kontaktade en muslimsk flicka genom mail som jag är bekant med. Hon 

hjälpte mig att komma i kontakt med de andra informanterna. Jag besökte skolan tre  

gånger innan intervjuerna skulle genomföras för jag ville träffa informanterna innan 

då det kan vara lite nervöst att ställa upp på en intervju utan att se vem intervjuaren. 

Jag tror att det blev lättare för mina informanter att välja att delta när de fick träffa 

mig.  

 

Mina sex informanter består av två som går i årskurs sju, tre som går i årskurs åtta 

och en som går i årskurs nio. Mina informanter som går i årskurs åtta är dem tre som 

inte bär slöja. De andra tre använder slöjan. Jag kommer inte namnge skolan eller 

mina informanter i studien, då jag utgått med att allt ska vara anonymt av etiska skäl. 

Jag har då valt att använda mig av andra namn till mina informanter och kommer 

refererar till följande namn: Asima, Sanna, Nina, Denisa, Mira och Anja. Asima är 

14 år gammal och kommer från Uzbekistan. Hon har bott i Sverige i 5 år och bär 

slöja. Sanna är 15 år gammal och kommer från Irak men född i Syrien. Hon har bott i 

Sverige i 4 år. Anja är 16 år gammal och kommer från Tanzania och hon är född i 

Sverige. Nina är 15 år gammal och kommer från Kurdistan och är född i Sverige. 

Denisa är 15 år gammal och kommer från Kurdistan och har bott i Sverige i 10 år. 

Mira är 15 år gammal och kommer från Kurdistan. Hon har bott i Sverige i 8 år.   

6.3 Etiskt förhållningssätt 

 

Intervjuaren ska ansvara för nödvändiga tillstånd samt godkännande från 

informanternas sida enligt de etiska riktlinjer som nämns i Vetenskapsrådet (2002). 

Enligt svensk lagstiftning krävs detta om man ska utföra en undersökning. Repstad 

framhäver att informanterna måste ha kännedom om sin egen roll i själva 

undersökningen samt hur informanternas bidrag kommer att användas innan 

intervjun genomförs samt att förklara tydligt om informantens anonymitet (Repstad, 

(2007:96). Jag informerade mina informanter när jag besökte skolan några dagar 

innan intervjuerna. Det dem fick reda på var min studie och dess syfte samt hur jag 

kommer gå tillväga med deras svar. När jag var ute på skolan och skulle påbörja 

intervjuerna var jag ytterligare tydlig med syftet samt deras anonymitet i studien. Jag 
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förklarade även att mina intervjuer ligger till grund för studien och därför kommer de 

att spelas in. Vetenskapsrådet är noga med deras etiska riktlinjer som påpekar en 

undersökning ska genomföras enligt god forskningssed som innebär att de 

respondenter som deltar i min studie ska vara väl informerade på rätt sätt och att alla 

uppgifter jag erhåller ska skydda deras integritet (Vetenskapsrådet, 2002). Som jag 

tidigare nämnt kommer jag inte namnge skolan eller mina informanter utan därför 

har jag andra namn som jag referera till i studien.  

6.4 Material 

 

Kaijser och Ölander framhäver att för att en analys ska genomföras av materialet 

måste först en transkribering ske. Transkribering av intervjuer är en lång process och 

det innebär att man ordagrant skriver allt som sägs. Jag har transkriberat alla 

intervjuer som är på 48 sidor sammanlagt. Mina intervjuer är nedskriva och varar 

mellan 40-60 minuter. Jag valde att transkribera mina intervjuer för att jag anser att 

det är mer säkert och det ger mig mer utrymme till att koncentrera mig på min 

respondent istället för att föra anteckningar. Vidare har inspelade intervjuer ett högre 

värde som källa eftersom att allt registreras (Kaijser och Ölander, 2011:105-107). 

6.5 Avgränsningar 

 

Jag har valt att begränsa min studie till att intervjua muslimska flickor från en skola 

inom Småland. Denna föreliggande studie kommer att utgå ifrån enbart ett 

elevperspektiv och därför kommer lärarperspektivet inte att beröras. Jag har valt att 

begränsa mig till sex informanter som går på grundskolans senare år 6-9. Jag valde 

att intervjua elever på högstadiet för att jag utbildar mig till högstadielärare och 

kommer arbeta med elever i den åldern. Mitt enda krav för informanterna är att de 

ska vara muslimer och att tre av mina informanter måste bära slöja och tre ska inte 

bära. Jag har inte tagit hänsyn till etnisk bakgrund då jag inte anser att det är relevant 

för studien men däremot har kön och ålder spelat roll då det handlar om slöja så 

utesluts killar och ålder spelar roll eftersom jag skulle ha från högstadiet då jag 

utbildar mig till högstadielärare. Målet med studien är att skapa en förståelse varför 

det är så utspritt bland muslimska flickor i allmänhet, då vissa väljer att bära slöja 
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medans andra inte gör. Detta skapar en förvirring bland icke-muslimer och öppnar 

upp för fördomar. 

6.6 Validitet 

 

Eliasson beskriver validitet som något som handlar om att se om studien verkligen 

mäter det som ska mätas. För att få en hög validitet är det viktigt att vara väl 

förberedd (Eliasson, 2006:16). Inför mina intervjuer så gjorde jag frågor som var väl 

förberedda så att jag vara noga med vad jag ville ta reda på. Jag formulerade frågorna 

så att de inte skulle missuppfattas och hade hela tiden i åtanke att det är ett känsligt 

ämne och därför måste jag som intervjuare vara försiktig och tydlig hur jag uttrycker 

mig. Det är viktigt att frågorna inför intervjuerna besvarar vad syftet är med studien 

vilket jag anser att mina gjorde.  

6.7 Reliabilitet 

 

Föreliggande studie har en hög reliabilitet eftersom jag har använt mig av intervjuer 

som har spelats in och transkriberats. Intervjuerna har genomförts av öppna frågor 

och på så sätt har respondenten fritt kunnat styra samtalet. Detta har bidragit till att 

svaren har blivit med pålitliga och då har jag inte påverkat respondentens svar. När 

respondenten får den friheten blir svaren mer sanna än om jag hade använt mig av 

ledande frågor som hade blivit mer styrande. Ledande frågor kan ha en negativ 

påverkan vilket kan bidra till att respondenten svarar det man vill höra. Eliasson 

framhäver att för att få en ökad reliabilitet så krävs det att informationen är pålitlig 

(Eliasson, 2006:15). Det innebär att jag som intervjuare inte missförstår min 

respondent. De fick all tid de behövde för att besvara på frågorna vilket ger dem 

möjligheten att förklara på så sätt att det inte blir otydligt.  

6.8 Metoddiskussion 

 

För att jag ska kunna besvara studiens syfte så har valet att använda intervjuer legat 

till grund för att kunna få ett svar på det som undersökts. Jag valde intervjuer för att 

jag vill ge ett mer pålitligt och givande resultat. Syftet med studien är att ta reda på 

varför unga muslimska flickor bär slöja samt varför en del inte bär och med resultatet 

vill jag skapa en förståelse varför det kan se så olika ut. Därför anser jag att 
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intervjuer är bäst till denna undersökning. Lantz beskriver kvalitativa analyser som 

en möjlighet för att öka förståelsen av nya fenomen (Lantz, 1993:31). 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt och behöver inte alltid ge ett givande resultat. 

Det ligger mycket till grund för att skapa en intervju som ger något. Jag har valt att 

spela in mina intervjuer för att få en högre pålitlighet och för att även minska risken 

för misstolkning. Jag ser det som en fördel att spela in intervjuer då det ger mig en 

möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna och lyssna noggrant vilket kan bidra till att 

missförstånd undviks. Man kan också genom att lyssna på intervjun höra om 

respondenten ändrar tonläge. Det finns en nackdel med att spela in intervjuer och det 

kan vara att respondenten blir nervös och då påverkas resultatets reliabilitet. Jag 

anser att skriftliga intervjuer är negativt för att reliabiliteten påverkas och det kan ske 

misstolkningar genom anteckningar. Det finns även en risk för att viktig information 

kan falla bort och atmosfären kan försämras.  
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7 RESULTAT 
 

I följande avsnitt kommer tre kategorier att redovisas. I studien kommer resultatet att 

lyftas fram med hjälp av intervjuerna som kommer att presenteras i form av direkta 

citat samt referat hämtat från transkriberingen. Kategorierna kommer att återspegla 

informanternas svar. 

7.1 Slöjan i islam 

 

I följande kapitel redogörs det varför tre av informanterna använder slöja samt varför 

tre av de inte använder den. Deras svar presenteras i form av citat samt referat.  

7.1.1 Slöjan skyddar mig 
 

 

Tre av mina sex informanter använder slöjan av religiösa skäl. Sanna, Anja och 

Asima använder slöjan av religiösa skäl. Dem anser att religionen islam hjälper dem i 

livet och att slöjan är en av reglerna för att kunna fullfölja den rätta vägen. Islam är 

en helig och fredlig religion anser informanterna. Informanterna ser islam som rättvis 

där det finns olika uppgifter för män och kvinnor. Sanna var åtta år gammal när hon 

började använda slöjan för första gången. Hon visste inte vad slöjan hade för 

betydelse men valde att börja använda den för att hon såg att andra hade den på sig 

när man besökte moskén. För Sanna är slöjan något som hennes pappa har 

introducerat för henne. Sanna beskriver sitt val genom ett uttryck hennes pappa lärt 

henne: 

 

Om du har ett äpple nu, du kan inte kasta ut den, du har tagit av skalet, ska du kasta den 

eller äta den, det är ett fint äpple. Säkert kommer du äta den, samma sak med kvinnan. 

Ska vi visa håret för alla männen eller ska vi gömma till vår familj och man, så dem 

andra kan komma fram och säga att dem vill vara med oss för att vi inte visat något till 

någon innan. 

 

Sanna är tydlig med att visa på att hon anser att man ska bära slöjan för islam ger 

bättre saker för muslimska flickor då. Sanna menar att genom att bära slöjan är hon 

skyddad från onda saker och därför upplever hon bara bra saker i livet. För henne är 
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det viktigt att täcka sitt hår och slöjan är inte bara något man har på huvudet utan den 

gör henne till en annan person, en godare person.  

 

Jag tycker jag är ännu finare med slöja, tio gånger finare. Det här är ett skydd för mig, 

ingen får se mig, röra mitt hår, jag vill vara som jag är. Jag ser en annan person utan 

sjal. Mina kompisar fick se mig hemma utan slöja och ingen kände igen mig, jag ser en 

annan person. 

 

Informanten Sanna är väldigt tydlig med slöjans betydelse i hennes liv. För henne är 

den det viktigaste. Alla kvinnor som är muslimer ska använda slöja anser hon. Att 

använda slöja är inte bara viktigt för att vara en god muslim. Sanna anser att kvinnor 

utan slöja kommer att ha svårt i framtiden att bilda familj och få en man. Det är 

viktigt att ha slöja om man vill gifta sig med en muslimsk man anser hon. Mannen 

vill inte ha en kvinna utan slöja, han vill ha en kvinna som är muslim som han. Sanna 

anser att alla muslimska kvinnor ska ha slöja. Men man ska inte bli tvingad till det 

däremot anser hon att man kommer ångra sig om man inte börjar använda slöjan. 

Vidare anser hon att pappa har en viktig roll i valet av att bära slöjan.  

 

Det är inte bra att tvinga någon, men många som blir tvungna att ha den tar den på sig. 

Men det är viktigt att pappan ska bestämma men jag vet inte hur dem gör. Jag tycker 

inte att tvång är bra. Om hon inte vill ha, det är hennes fel. Hon kommer att ångra sig 

och säga till sin pappa sen varför han inte hjälpte henne ta på slöjan. 

 

Sanna önskar att alla muslimska flickor följde islams regler. Hon berättar att hon 

brukar tala med sina vänner som är muslimer som inte använder slöja att börja 

använda. Hon vill att de ska går tillbaka till sin religion och tar på sig slöjan för dem 

är  muslimer. ”Man försöker förklara för dem, vissa flickor lyssnar men det finns de 

som lyssnar men inte bryr sig”(Sanna). Vidare anser hon att dem behöver någon som 

ska lära dem och förklara för dem vad islam är. Sanna är tydlig med att påpeka att 

det finns de som är muslimer som inte vet något om sin religion. Samtidigt anser 

Sanna att det är inte bara slöjan som gör en till en god muslim utan man måste följa 

de övriga reglerna som ingår i den rätta vägen. ”Man kan inte vara muslim om man 

inte är en god muslim och är snäll och man får inte vara tjuv och man ska hjälpa dem 

som behöver hjälp”(Sanna). Informanten Sanna anser att det spelar stor roll från 
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vilket land man kommer ifrån för att se vilka som använder och inte använder slöjan. 

”Jag är från Irak och har bott i Syrien och jag har åkt till Saudiarabien och deras 

religion, den är inte samma sak”(Sanna). Om man ser en kvinna i muslimska länder 

utan slöja där får hon skäll av de andra för där är reglerna hårdare. Sanna anser 

därför att det spelar stor roll från vilket land man kommer ifrån. Det tror hon avgör 

varför vissa är mer troende än andra. Hon tror att många muslimska kvinnor som 

kommer till ett land som Sverige tänker att det inte finns någon gud. Hon anser att 

dem vill vara som de andra kvinnorna.  

 

”( ... )idag såg jag dig och då vill jag vara som dig. Det finns många som tänker såhär, 

hon har håret öppet och jag vill också det. Dem tänker inte att vi inte är från samma 

religion( ... )”. 

 

Det är svårt att inte frestas från andra saker men Sanna anser att det bara ger negativa 

saker i livet om man gör det. Hon anser också att muslimska kvinnor som bär slöja är 

rädda för att ingen ska tycka om de. Samtidigt framhäver hon att dem tror att de 

kommer ha svårt att skaffa en man medans Sanna själv anser att det är tvärtom och 

säger att de kommer få en man om de använder slöja. När Sanna fick frågan om hon 

kunde tänka sig att sluta använda slöjan i framtiden var hon snabbt med att svara nej. 

Hon har lärt upp många tjejer att börja använda slöja och upplever att det skulle se 

konstigt ut om hon gav upp slöjan. Hon tror att gud kommer fråga varför man tar av 

sig slöjan och menar att man kommer till djävulen och där får man ingen hjälp. 

Sanna berättade väldigt tydligt vad hennes föräldrar skulle tycka om hon lämnade 

slöja. 

 

De skulle inte känna igen mig, dem skulle inte förstå att jag var den dottern som bodde 

med dem så länge. Kanske skulle dem slänga ut mig ur familjen. Det är en stor sak. Vi 

är en stor familj och om det händer något så pratar alla om det. Kanske åker ur familjen. 

 

Informanten Sanna avslutande tankar om slöjan är att hon önskar att alla kunde ha på 

sig slöjan och att alla kvinnor ska förstå slöjan och förstå att den är bra. Hon anser att 

som muslim ska man visa andra att man har slöja och bjuda in dem andra till islam 

och visa de hur religionen är. 
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För informanten Anja är religionen islam inte bara regler man ska följa utan det är en 

levnadsgång för hur man ska vara mot sig själv och hur man ska behärska det. ”Det 

är en levnadsgång för hur du ska leva i harmoni”(Anja). Slöjan för Anja är en viktig 

del i hennes liv. Hon valde slöjan själv och tyckte att det var dags att använda slöjan 

när hon var 14 år gammal så hon har inte använt den så länge. Anja anser att det var 

lättare att börja nu istället för att vänta med att använda slöjan för hon tror att det 

skulle bli mycket svårare senare i livet. Hade hon väntat hade det kanske skett 

problem. 

 

Det blir mycket lättare att bära den nu och se mig i sjal än att vänta till senare, till 10 år 

senare, då vet ju folk och då skulle dem tro att man blivit påtvingad. Därför valde jag 

det tidigt och jag ser det som en religiös åsikt på grund av att jag läser koranen. 

 

För Anja spelar det ingen roll när man börjar med att använda slöja och finns ingen 

ålder för det. Anja tror att man känner på sig själv när det är dags. Hon anser att hon 

har sin ålder för att förstå. Men hon medger att det är väldigt mycket hon inte förstår 

och hon vill lära sig allt som finns för att leva för islam och tycker att hon utvecklas 

hela tiden. Anja anser att slöjan är väldigt viktig för muslimska kvinnor och skulle 

vilja se att alla använder slöjan. Hon ser ett problem när inte alla använder slöjan då 

det är svårt att se vem som är muslim i dagens samhälle. Det är väldigt negativt anser 

hon och önskar att fler visar att dem är muslimer. För Anja är en muslim någon som 

ser slöjan som en viktig del av livet och som lever för sin religion och är religiös. 

Hon är tydlig med att påpeka att slöjan är mer än bara något man har på huvudet.  

 

Slöjan gör inte bara mig trygg utan islam också för ingen kan röra mig då, än hos dem 

som inte har slöja där det händer massa dåliga saker än vad det gör hos oss som har 

slöja. Jag känner mig mycket tryggare med slöja än vad jag gjorde då. Jag funderar hur 

mitt liv var innan slöjan och nu och mitt liv är mycket tryggare nu. 

 

Anja känner en samhörighet med slöjan och upplever ett lugnt liv. Hon har sett hur 

hennes vänner som inte bär slöjan råkat ut för tråkiga saker och känner sig glad över 

att det inte händer henne. Anja är tydlig med att påpeka att slöjan är det som skyddar 

henne från det onda i livet och menar att utan slöjan hade säkert mycket dåliga saker 
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skett i livet. Hon anser att det är synd att man inte lever efter sin religion och tycker 

slöjan är positiv för muslimska flickor då den ger skydd mot hot i det främmande 

samhället. Anja känner sig som en helt annan person sen hon började använda slöja: 

 

Jag är mycket starkare nu. Det är också folk i min omgivning som har mer respekt för 

mig och dem vet redan att jag är muslim och förut visste ingen det. Dem brukade fråga 

om jag skulle följa med och dricka men nu frågar dem inte för dem ser att jag är muslim 

och inte gör sånt, det känns skönt. 

 

Anja upplever att hennes självförtroende stärkts sedan slöjan blev en del av hennes 

vardag. För henne är det viktigt att skilja på en muslim och en icke-muslim. Alla ska 

veta vem som är muslim och hon tror det hjälper en troende muslim att leva sitt liv i 

ett icke-muslimskt land om man visar att man är muslim. Genom att använda slöja 

kan man visa att man är muslim. Men Anja anser även att man inte behöver använda 

slöja för att vara en god muslim utan en god muslim är man också om man inte stjäl 

eller ljuger. Hon anser inte att den muslimska kvinnan måste bära slöja trots att hon 

skulle vilja se alla med slöja. 

 

Nej, jag ser ingen skillnad på dem. Jag känner massa människor som inte bär slöja och 

endå lever ett muslimskt liv och jag tycker dem lever som mig bara att dem inte bär 

slöja. Hur vi lever är likadant. Så jag tycker för mig, spelar det ingen roll. 

 

För Anja ska slöjan vara personlig. Man ska inte bara sätta på sig den för att andra 

vill och sen leva efter något man inte tror på. Hon berättar att slöjan är mer en 

symbol för att man är en muslim men den gör människan inte till muslim. Anja tror 

att många muslimska flickor inte använder slöja för dem är rädda för förtryckning. 

”Om man tittar på dem i min ålder, dem är mer rädda för medmänniskorna än för den 

dem dyrkar”(Anja). Informanten Anja tror att flickorna är oroliga över att inte få 

några vänner eller att dem kommer få leva ensamma om dem börjar använda slöjan.  

De tar inte på sig den för att passa in och så och det är inte heller bra för då tappar man 

vem man är och ens religion försvinner samtidigt. Jag tycker mest dem som är i min 

ålder och lite äldre som tappar den. Dem tror på förtryckning. 
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Anja upplever det är tråkigt att muslimska flickor ska vara rädda för sin religion. 

Men samtidigt anser hon att för henne behöver inte man bära slöja för att vara en god 

muslim för slöjan gör inte människan till människa utan handlingarna gör. 

  

Det finns många utan slöja men som är goda muslimer och har mer kunskap än dem 

som har slöja. Man tror att bara för en har slöja så har den mer kunskap men så är det 

inte utan tvärtom. Så för mig spelar det ingen roll så länge man är en god troende 

muslim. 

 

Att vara en person som inte ljuger och stjäl är en god muslim anser Anja och därför 

är det inte bara slöjan som gör en god utan andra saker är väldigt viktiga också. Anja 

känner många personer som lever utan slöja och lever väldigt muslimskt liv och hon 

anser att dem lever likadant. Det enda som skiljer dem åt är deras utseende. För Anja 

är slöjan också något som skyddar henne från dåliga saker. Anja fick frågan om hon 

kunde tänka sig sluta använda slöjan och det kunde hon inte göra. Hon upplever att 

släkten är väldigt positiv till att hon använder slöja. ”Dem var jättestolta över att jag 

började bära slöja men det var inget för dem som jag gjorde det, utan för mig själv. 

Så dem var jätteglada. Jag fick höra att jag var jätteduktig och sånt”(Anja). Men Anja 

är tydlig med att framföra att hon har valt slöjan av egna skäl och inte för alla andra 

men det är bara en bonus att alla är glada och nöjda med hennes beslut. Hon anser att 

det är dåligt om man tvingar någon till att använda slöja för då kommer inte personen 

som använder den förstå. ”Då har man ingen aning varför man bär slöja och då bär 

man bara för man är tvungen för att göra dem stolta. Men man ska bära för sig själv. 

För den man dyrkar inte för tvång”(Anja). 

Den tredje informanten Asima beskriver islam som en positiv religion. Islam hjälper 

henne med olika saker exempelvis beskymmer. För henne är det viktigt att följa 

Koranen som är den heliga skriften. Asima ser inte den bara som en bok. ”Det är inte 

bara en bok som berättar hur du ska leva utan den hjälper dig. Allt som den vill göra 

är hjälpa dig” (Asima). Hon ser koranen som en guide i livet som hjälper och leder 

henne på den rätta vägen där hon slipper uppleva svårigheter. Anja är tydlig med att 

påpeka att den är ens fria val om man vill följa koranen. Att följa Koranen innebär 

för henne att man ska använda slöja. Asima började använda slöjan i tio års ålder. 
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Hon anser att det var mycket lättare att börja använda slöjan redan i tidig ålder då 

hon ansåg att det skulle bli svårare att börja med slöjan senare i livet. 

 

Ju tidigare man börjar med slöjan så förstår man bättre med tiden och när man är äldre 

är det svårare att börja. Så det är lättare tidigare. Börjar man senare är man redan van 

utan slöja och det blir svårare. 

 

När Asima började använda slöjan visste hon inte alls varför hon gjorde det eller vad 

det innebar. Hon valde det av egen vilja och med tiden förklarade hennes mamma för 

henne vad det innebar att använda slöja. I hennes familj och släkt bär de flesta 

kvinnor slöjan och hennes syster och mamma bär slöjan sen långt tillbaka. Asima 

förklarar slöjan som en hjälp och ett skydd. Hon känner sig tryggare när hon har den 

på sig och tycker att det man har inombords ska räknas mer än hur man ser ut.  

 

Om en kille ska tycka om dig så vill du att han ska tycka om dig för ditt inre, din 

personlighet, inte tycka om dig för ditt ansikte eller det yttre. Så det är en hjälp tycker 

jag för mig. Också varför jag bär slöja är för det är en av reglerna kan man säga, men 

det är valfritt. 

 

Asima anser att om man ska vara en riktig muslim måste man följa reglerna och då 

måste man använda slöja. Men samtidigt anser hon att man kan också vara en bra 

muslim utan att använda slöja. För att man ska vara en god muslim måste man inte 

bära slöjan samtidigt så måste alla regler följas och detta ser Anja som något många 

kan tycka är svårt. Men hon menar att det finns andra saker som gör en muslim god. 

Man måste följa de fem regler, först måste man fasta, andra bönen, tredje man får inte 

ljuga och man måste ge femtedel av sin lön till andra som behöver hjälp. Och dem tar 

jag del av. Man är lika bra muslim om man inte gör allt detta med (Asima) 

 

Om en muslim försöker följa dessa regler så är det en bra person menar Anja och då 

därför betyder det inte att  bara slöjan gör en person till god muslim. För slöjan står 

inte för vad människor gör. ”Så länge hon är god muslim och god person så är det de 

som spelar roll”(Asima). För Asima är slöjan väldigt personlig och hon anser att alla 

inte behöver bära slöjan för att vara goda muslimer utan för henne handlar det om att 
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vara en god person och göra goda handlingar. Däremot tror hon att livet skulle bli 

lättare om de använde slöja eftersom den hjälper mot motgångar och då skulle det 

finnas mindre problem hos de muslimska flickor som inte använder.  

 

Informanterna Sanna, Anja och Asima som lever med slöjan är väl medvetna om 

vilket liv de ska leva för att vara väl med sin gud. Dem upplever att islam och 

koranen ger dem lycka och stärker deras vardag och håller onda saker borta. 

Informanterna började använda slöja i en tidig ålder och alla menar att man inte 

förstod vad slöjan innebar men med tiden hjälpte föräldrarna att förklara och lära ut. 

Flickorna ser slöjan som ett skydd och en trygghet och dem är stolta över sin slöja. 

De valde att börja använda slöjan tidigt för dem var oroliga att dem skulle börja 

anpassa sig till det icke-muslimska samhället vilket skulle göra det svårare att börja 

med den senare i livet. De har alla blivit uppmuntrade till att bära slöjan och den har 

naturligt alltid funnits i familjen. För dem är det viktigt att lära sig om slöjan med 

tiden och använda slöjan trots att dem inte förstår den från början. Dem menar att 

man lär sig hela tiden nya saker i islam och därmed kommer mer kunskap om slöjan 

och varför man använder den. Sanna är tydlig med att säga att alla ska bära slöja för 

annars är dem inte bra muslimer medans Anja och Asima visar mer förståelse för att 

alla inte gör det och anser att det är viktigare att vara en god muslim genom bra 

handlingar.  

7.1.2 Livet utan slöja 

 

Informanterna Nina, Mira och Denisa är tre muslimska flickor som inte använder 

slöja. Denisa beskriver islam som en fredlig religion som betyder mycket för henne. 

Hon ser på islam som något positivt som kan vara för alla och anser att religionen är 

väldigt förnuftig. Denisa har inte läst koranen men hon har fått kunskap om den 

genom sina föräldrar. Nina har lärt sig om islam genom sina föräldrar som har 

berättat och anser att islam har både positiva och negativa saker. Eftersom hon själv 

bara utför högtider med familjen så ser hon sig inte som jätte religiös. Hon anser att 

högtider är bra för då samlas hela släkten. ”Jag tycker inte att religion är hela 

världen”(Nina). Hon anser att religionen idag har blivit för stor sak. Något som Nina 

ser som negativt med islam är relationen mellan män och kvinnor och hur olika det 
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ser ut. ”Det är ju det att männen har mer frihet än kvinnorna, de får göra mer saker 

och om en kvinna gör något negativt blir de katastrof men om en man gör något blir 

det inte lika”(Nina). Hon anser att det är tråkigt att det ska förekomma sådan skillnad 

mellan kvinnor och män.  

 

För Nina är slöjan något främmande eftersom hon inte är uppvuxen med den i sin 

familj. Hon anser att det har automatiskt blivit att hon inte använder slöjan eftersom 

hennes mamma inte gör det heller. ”Vi brukar inte använda sånt hos oss så det är 

så”(Nina). Hon berättar att hennes mamma har haft det nere i sitt hemland men sen 

hon flyttade till Sverige så har hon slutat med att använda den. Nina ser inga problem 

med muslimska flickor som inte använder slöja. Hon tycker inte att man måste det 

inom islam. ”Jag tror att religionen islam kan vara minst lika bra utan slöjan”(Nina). 

Hon berättar att det finns väldigt många som inte använder den och är goda 

muslimer. Nina anser inte att man är mer religiös för man använder slöjan eller annat 

som täcker kroppen och tycker det är svårt att förstå varför alla tänker så olika. ”Jag 

förstår inte varför vissa har burka och vissa har slöja? Är man mer religiös om man 

har burka eller? Det vet jag inte”(Nina). Nina anser också att man är för ung för att 

använda slöja i högstadiet och tycker att det är mycket krav som kommer med slöjan. 

”Jag tror inte riktigt man kan förstå det och man är för ung för att förstå och det är 

jätte mycket man ska kunna och man måste alltid vara medveten om vad man gör 

och så”(Nina). 

 

För Nina är det väldigt svårt att förstå hur en ung muslimsk flicka i tidig ålder kan 

förstå kraven som kommer med slöjan och de levnadsregler som måste följas. Hon 

tycker att man inte har den medvetenheten som krävs för att kunna avgöra och förstå. 

Nina anser att det spelar roll från vilket land man kommer ifrån när man pratar om 

slöjan. Hon anser att nationaliteten spelar roll och även vilken familj man kommer 

ifrån kan avgöra för hur religiös man är. Hon upplever att människor från 

arabländerna är mer religiösa. Nina tror att de som inte använder slöja gör inte det 

eftersom de vill inte vara utanför i ett nytt land och de vill vara en del av samhället. 

Samtidigt kanske en del inte är så religiösa av sig. ”Det beror på hur stränga man är i 

släkten och hur mycket man bryr sig” Nina avslutar med att det handlar mycket om 
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familjen och hur stränga föräldrarna är och därför ser det olika ut bland unga 

muslimska flickor.  

 

Den tredje informanten Mira ser på islam som en bra religion där en del väljer att 

bära slöja medans andra inte gör. Och hon menar att man får själv välja vad man gör. 

Mira skiljer sig lite från sina informanter för hon har använt slöja när hon var sex år 

gammal i sitt hemland. Hon var då tvungen att använda slöjan när hon lärde sig läsa 

koranen. När hon flyttade till Sverige valde hon att inte fortsätta med slöjan.  

 

Jag bär inte slöja för mina systrar bär inte heller. Jag har gjort det innan men slutade, jag 

vet inte varför. Mamma bär slöja och så men jag bestämmer själv om jag vill det eller 

inte. Och vissa bestämmer själva och jag tycker inte det är så dåligt med det. 

 

Mira anser att det är viktigare att vara en god människa och det betyder inte att man 

måste följa hela lagen. Hon menar att slöjan ska vara personlig och att man måste 

förstå varför man väljer att använda den. Man ska vara bekväm med sitt val och 

känna att man har valt rätt. Hon anser att man behöver inte använda slöjan för att 

vara en god muslim eller för att bli accepterad av andra muslimer. 

 

Jag tycker att jag kan vara en bra människa utan slöjan också. Det är inte bara att man 

ska ha och att man då är en bra människa utan man kan vara bra människa på olika sätt. 

Jag tyckte inte om det så jag slutade. 

 

Mira anser att det är skönt att inte alla muslimska flickor har slöja för då tror hon att 

människor förstår att man inte är tvungen till att använda slöja utan att det handlar att 

varje person tänker och tycker annorlunda. Hon berättar om att det finns de som blir 

tvingade till att börja använda slöjan. ”Vissa blir tvingade för att familjen är hårdare, 

jätte religiösa eller så. Min familj är också religiös men jag behöver inte ha slöja och 

så. Det behöver inte bara handla om det religiösa”(Mira). Mira menar att det handlar 

mycket om vilken familj man är uppväxt i och det behöver inte handla om att man 

har slöja för att man är religiös utan det kan handla om att man måste ha slöjan för att 

föräldrarna säger det. Mira anser att det är tråkigt att en del blir tvingade till att 

använda slöjan och tror att dem som blir tvingade känner sig otrygga men samtidigt 

tror hon att de lär sig leva med slöjan eftersom att det inte finns andra möjligheter.  
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Man är nog rädd att ta för mycket av det svenska. Jag känner familjer där dem blivit 

tvingade för att föräldrarna var rädda. Dem hade inte slöja innan men sen så var dem 

tvungna att ha det för föräldrarna var oroliga . 

 

Mira anser att det är synd att man ska begränsa så mycket för det svenska samhället 

har positiva saker också som man kan ta till sig utan att råka illa ut. Hon upplever att 

samhället är en trygg plats. Mira tror att om hon var tvungen att börja använda slöjan 

så skulle hon med tiden lära sig leva med den eftersom det inte skulle finnas andra 

alternativ. Mira fick frågan om hon kan tänka sig börja använda slöja i framtiden och 

det tror hon att hon kommer att göra. ”Om jag ska göra det så ska det vara av 

religiösa skäl, jag bestämmer själv”(Mira). Hon är tydlig när hon säger att hon ska 

bestämma själv om hon i framtiden vill bära slöja oavsett vem hon gifter sig med. 

Mannen ska inte styra över hennes val. Slöjan för henne kan vara ett alternativ i 

framtiden om det väljs av rätt anledning och hon är säker på att hennes familj skulle 

vara positiva till att börja med slöja då hon berättar att hennes pappa har sagt till 

henne att när hon är redo kan de ta det när som helst. 

 

Denisa anser att det är väldigt viktigt att vara en god person och det kan man se 

genom att man gör goda handlingar i livet. Hon anser att om hon bar slöja så skulle 

hon inte vara en bättre människa och hon tror att man kan bete sig dåligt även om 

man har slöja. Slöjan ska inte representera att man är bra bara för man har den på sig. 

”Jag kan ha slöja och bete mig dåligt men samtidigt kan jag vara utan slöja och bete 

mig bra”(Denisa). Vidare berättar hon om hur olika det kan se ut och att hon har 

vänner som bär slöja som inte är så goda som man tror men samtidigt finns det goda 

personer med slöjan men det visar att slöjan inte har gjort dem till bra människor 

utan det är hur dem är och beter sig som gör dem till bra människor. Hon förklarar 

tydligt varför hon inte själv bär slöjan. 

 

Vi är inte religiösa utan vi är mer troende muslimer. Så vi måste inte ha slöja eller följa 

vartenda ord eller så. Men jag använder som sagt inte slöja för jag tror mer på hur man 

är och dem andra budskapen från koranen, hur man är mer som person. Inom min släkt 

så är vi inte så stränga med den regeln att man måste ha slöja utan mer upp till var och 

en, 

 

Denisa tar återigen upp ”det själsliga” som hon kallar det. Hon menar också att hon 
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inte bär den för att den inte används i familjen vilket är något som spelar roll. Hon 

anser inte att en slöja kan göra någon godare bara för det framgår som en god 

handling gentemot Allah. Denisa ser slöjan som en fin symbol och visst är det fint att 

man visar den men det ska ske av rätt anledningar.  

 

Jag vet flera stycken som har slöja som inte vet varför dem har det och där det är 

familjen som styr men också familjen som uppmuntrar döttrar till att inte ha slöja men 

ändå har. Men av något som jag har märkt så var det när jag åkte tillbaka till Kurdistan 

år 2009, jag hade ju inte slöja och dem sa ta på dig slöja här för att folk inte ska tänka 

dåligt om oss. Så jag tror att det har lite med kulturella och med mycket med heder 

samtidigt, just att folk ska prata dåligt om man inte har slöja och visar sitt hår . 

 

Denisa reflekterar över hur olika det kan se ut i muslimska familjer och hur dem alla 

ser på slöjan. Hon drar slutsatsen att det handlar mycket om kultur och heder 

eftersom hon anser att många familjer vill att deras döttrar bär slöja så inte andra 

muslimska familjer ska se ner på dem och på såsätt kan man tro att bara för man bär 

slöjan så är man en bra och god muslim. ”Egentligen står det inte inom islam att man 

som kvinna måste ha slöja eller så utan egentligen är det kulturella skäl och man 

blandar ofta ihop kultur och religion tycker jag”(Denisa). Hon ser en skillnad på 

kultur och religion och anser att det är därför det ser så olika ut hos muslimska 

familjer. När Denisa talar om slöjan blir hon upprörd hur man tänker kring slöjan och 

muslimska flickor.  

Jag tycker inte att man ska sätta på liksom, som jag har sett fyra åringar som har slöja 

och knappt vågar visa håret och det tycker jag inte man ska ha i ung ålder utan få så 

klart också ha egna val från första början. Och man ska inte behöva ta på sig någonting 

bara för att eftersom det kan påverka en väldig mycket senare i livet också. Dem får inte 

veta hur det är att vara barn utan dem får alltid känna att, dem vet ju egentligen inte 

själva vad det är dem döljer. 

 

Denisa förstår verkligen inte hur man kan sätta på slöjan på unga flickor som bara är 

barn. Hon menar att de förstår inte ens varför de bär slöja och man ska ju förstår 

varför man använder den eftersom det är en religiös symbol och den betyder något. 

Denisa anser att de som inte använder slöja nu vill visa att dem är friare och hon tar 

upp ordet förtryck som hon tror kan vara något man vill undvika och därför vill man 
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inte heller använda slöja. För henne är det positivt att se fler muslimska flickor utan 

slöja. 

Vad jag ser är dem muslimska kvinnor som inte bär slöja förebilder för mig på något 

sätt eftersom jag själv inte bär slöja. Och jag försöker se dem bra sidorna av dem och ge 

goda exempel till varför jag inte har slöja . 

 

Denisa anser att det få flickor som går på högstadiet som bär slöjan av egen vilja 

eftersom hon upplever att de är för unga för att förstå och utför det som krävs när 

man använder slöjan. Hon tror att de flesta flickor vill vara unga och som andra i 

högstadiet där man har åldern för att testa nya saker. Hon berättar att när man frågor 

kompisarna om dem är av fri vilja så är det alltid positiva och svarar att dem gör det 

men Denisa tror annorlunda. ”De får det att låta som att de själva valt det men innerst 

inne vet man att dem inte vill det.” (Denisa). Hon tror att det är så eftersom hon har 

varit med om flickor som tar av sig slöjan i skolan och sedan sätter på sig den när de 

ska hem. Denisa fick frågan om hon själv kunde tänka sig börja använda slöja i 

framtiden och då var hon snabb med att svara att hon har funderat på det och tror att 

hon kommer göra det i framtiden. 

 

Kanske i framtiden skulle jag kunna det, när jag är 30-40 år. Kanske jag skulle börja 

just då för att, då kanske tiden är inne när man gifter sig och vill täcka sig lite på grund 

av vissa anledningar men jag tror min familj skulle tycka det är positivt och skulle tycka 

om det och dem skulle inte ha något emot det utan skulle uppmuntra. 

 

Denisa anser att om hon ska börja använda slöjan så ska det vara av rätta skäl och när 

hon gifter sig ska inte hennes man påverka hennes beslut. Hon är tydlig med att 

påpeka att hon inte vill ha en man som tvingar henne att göra saker. ”Väljer din man 

att tvinga på dig slöjan, vem vet vad han tvingar dig till härnäst”(Denisa). 

Informanten Denisa framhäver att det är viktigt att bestämma själv eftersom det 

handlar om ens liv. Hon anser att när människor flyttar till ett nytt land så är de rädda 

att ta för mycket av det nya samhället. 

 

Många är med rädda att ta för mycket av det svenska men vi bor ju här ändå och det 

hade varit samma sak om någon hade kommit till Kurdistan, Bosnien eller så, dem hade 

fått anpassa sig lite också. 



36 

 

 

 

Denisa anser att man måste anpassa sig lite när man flyttar till ett land som är så 

annorlunda trots att det kan vara svårt. Man kan ha sina egna regler men samtidigt 

måste man också respektera de regler som samhället har. Denisa berättar hur hennes 

pappa och farbröder har förändrats som personer. När de levde i Kurdistan var de 

väldigt tränga och hennes fastrar har berättar hur strängt de levde på grund av sina 

bröder. Idag ser man stor skillnad på Denisas pappa och hennes farbröder och på så 

sätt anser Denisa att de har anpassat sig mer till det svenska samhället. Denisa tror att 

muslimska familjer blir strängare i ett icke-muslimskt land för de är rädda att deras 

barn ska ta för mycket av det nya samhället.  

 

Alla tre informanter som inte använder slöjan anser att det är viktigt att vara vid en 

mogen ålder för att börja använda slöjan och de har svårt att förstå hur man i deras 

ålder kan förstå och leva upp till de krav som kommer med att använda slöja. Det är 

viktigt att de lär sig innan vad det innebär och hur livet förändras när man valt att 

använda slöja, för när man valt att använda den är det svårare att ta av sig den för 

gott. För Denisa, Nina och Mira är det väldigt viktigt att det sker av egen vilja och 

alla anser att det är viktigare att vara en god muslim genom handlingar än att slöjan 

ska symbolisera en god muslimsk flicka. Informanterna anser också att det spelar roll 

från vilken familj man kommer ifrån och menar att nationalitet har en roll i hur olika 

alla muslimska flickor är uppväxta. En del måste använda slöja för det förekommer i 

deras släkt medans andra får välja själva. Men de anser att om de skulle börja 

använda i framtiden så skulle deras familjer vara positiva till det trots att de inte är 

något som används av alla muslimska kvinnor i släkten. Informanterna är väl 

medvetna om att när man lever i ett annat land med andra synsätt på livet så måste 

man till en viss del försöka anpassa sig och därför trycker de mycket på att det är 

viktigare att vara en god muslim genom handlingar än att behöva täcka sig för att 

visa att man är god.  

 

7.2 Allmänhetens bemötande 
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I följande avsnitt tas informanternas svar upp om hur de anser att allmänheten 

bemöter deras religion och deras slöja. Det kommer presenteras i form av citat samt 

referat.  

7.2.1 Reaktioner från omgivningen 
 

Informanten Sanna som använder slöjan har varit med om väldigt mycket åsikter om 

slöjan och har blivit dåligt bemött. Sanna framhäver att hon flera gånger fått förklara 

för sina klasskompisar varför hon använder slöja. ”De som bor i Sverige, de har inte 

sett slöjan förut och dem tänker vad det är och varför vi har på oss det”(Sanna). Hon 

upplever att många är rädda för att prata med henne för hon använder slöja och 

därför vill hon berätta om slöjan så de inte ska vara rädda för henne. Sanna har varit 

med om en svår upplevelse i sin förra skola något som aldrig skulle hända i ett 

muslimskt land.  

 

Det var många killar som var taskiga mot mig, då kunde jag inte så mycket svenska och 

de försökte ta av mig slöjan. De drog den bakåt och då kollade alla på mig så jag sprang 

in i ett tomt klassrum och stängde dörren och försökte ha något på mig, så gick jag ut 

med tröjan på huvudet istället för slöja. 

 

När Sanna var med om detta var det väldigt svårt för henne att se en ljus framtid i ett 

icke-muslimskt land. Hon flyttade sedan till denna stad hon lever i nu och ville 

försöka börja om på nytt. Men även i den nya skolan stötte hon på svårigheter. De 

var hela tiden olika ord och blickar mot henne som följde henne dagligen. ”Många 

kollar, skrattar, eller kallar mig något”(Sanna). Sanna upplever samt att det är svårt 

att få vänner i skolan och känner att hon har ansträngt sig mycket men ändå upplever 

hon att de inte vill ha med henne att göra.  

 

Jag har försökt många gånger. När jag fyllde år bakade jag och bjöd klassen och då 

tackade de inte ens, de äter inte och sa det var inte gott. Så det är samma sak jämt. Nu 

bryr jag mig inte mer. De jag har, har jag. Jag är bara kvar här ett år sen ska jag flytta. 
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Sanna upplever inte att hon kan leva sitt liv så som hon vill i Sverige. Hon har svårt 

med det mesta i sin vardag och trivs inte i skolan heller för det förekommer mycket 

bråk som har med hennes pappa att göra. ”Min pappa är imam och han hälsar inte på 

kvinnor och vi bråkar mycket med skolan”(Sanna). Informanten Sanna framhäver att 

det blir stora svårigheter och hon kan inte förstå varför det blir så mycket svårigheter. 

Hon ser ingen framtid i Sverige och citerar sitt liv med dessa ord ”Jag är som en 

fågel i Sverige, fast i en bur. Jag kan inte flyga”(Sanna). För henne är livet väldigt 

begränsat framhäver hon för hon lever i ett land som inte är muslimskt. 

 

Informanten Anja anser att det förekommer mest ett dåligt bemötande från äldre 

människor. ”Jag tror de har mindre kunskap för när de gick i skolan så fanns mest 

bara kristendomen i deras liv och inga andra religioner”(Anja). Hon tror att de äldre 

är ovana och inte vet så mycket om muslimer samt att de kan tro att muslimer vill ta 

över samhället. Hon anser att de tänker så trots att hon framhäver att svenskar och 

muslimer lever rätt lika. ”De fattar inte att vi lever som de här, vi dricker, vi äter men 

det är bara det att vi lever med vår religion”(Anja). Bland ungdomar i hennes ålder 

upplever Anja att det handlar mycket om att de ser henne som en person som lever 

ett instängt liv. ”De verkar tycka att vi inte lever ett roligt liv utan vi är mest 

instängda och vi kan inte göra vad vi vill fast det är ju det vi själva väljer att inte göra 

det”(Anja). För Anja var inte det som är det värsta hon har hört. 

 

Till och börja med hade alla fördomar om att mina föräldrar tvingat på mig slöjan för 

jag började sent med den. De trodde jag var tvingad och blev chockade och fick panik 

och frågade varför jag blivit tvingad. Så de trodde det var mina föräldrar och det var 

väldigt dåligt. 

 

Anja framhäver att den perioden var svårast för henne. Hon blev väldigt besviken att 

alla trodde så om henne och hennes föräldrar. Det tog väldigt lång tid innan hennes 

vänner accepterade att det var hennes egna val till att börja använda slöjan. Anja 

hörde under en tid mycket kommentarer från muslimer som inte bär slöja. ”Du hade 

inte på dig det förut, varför nu”(Anja). Det kom ständigt samma fråga flera gånger 

och Anja var väldigt förstörd över hur de tänkte. Det tog över ett år för eleverna i 

hennes klass att fråga varför hon började använda slöja. Ingen vågade fråga i klassen. 
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Anja anser ändå att det är förståeligt att svenskar frågar om slöjan och hur det 

kommer sig att man använder den. Men det är två olika saker att fråga och att prata 

illa bakom ryggen.  

 

Jag förstår om de frågar och så, men om de tycker det är dåligt så tycker jag det är 

konstigt. Vi tycker att de dricker , röker, snusar men vi säger inte det till de, utan de ska 

de lära sig själva. Att de vill veta varför vi lever såhär är inget konstigt eftersom det 

handlar om kunskap och så. 

 

Kunskap är något Anja anser människor saknar idag eftersom det förekommer så 

mycket fördomar om allt. Hon anser att många inte lär sig och ibland inte ens vill 

lära sig och då bildar alla egna uppfattningar  som kan bli negativa. Men samtidigt är 

framhäver Anja att det är svårt för icke-muslimer att förstå religion islam ibland för 

det den ser annorlunda ut överallt.  

 

Det kan bero på att de inte vill förstå men också för att vi muslimer gör det förvirrande, 

vi har många budskap, en muslim gör så en annan gör så. De vet inte vad som är rätt 

och fel då och det kan göra de svårt att förstå, 

 

Informanten Asima har varit med om att det förekommer åsikter om hennes val till 

att använda slöja. Hon har också flera gånger fått försvara sig och förklara varför hon 

använder slöja. ”Många tror att vi är tvingade att bära det, att våra föräldrar tvingar 

oss att bära den och det är helt fel. Man får välja själv”(Asima). Hon vill att alla ska 

förstå att hon valde den av egen vilja men hon anser att det är svårt att få bort den 

tanken hos folk. Flera gånger har hon hört andra säga att livet är lättare utan slöja och 

att hon inte borde använda den. Men den frågan som oftast dyker upp som är 

besvärlig anser Asima är frågan om hon har blivit tvingad till det. Asima upplever att 

många inte kan något om muslimer och om slöjan och därför uppstår hela tiden 

konstiga frågor som hon tycker är självklara.  

De tror att man är tvungen att ha de. Och sen ja och många tror att vi inte får visa håret. 

De har ingen aning varför vi bär slöja och mestadels så står det i koranen varför vi bär 

slöja och varför vi gör så. De har inte den kunskapen. 
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Asima anser att folk som har åsikter och frågor sällan har någon kunskap om 

muslimer och om slöja. Hon upplever inte att det är jobbigt att förklara varför men 

hon anser att det är tråkigt att de flesta tror att man är tvungen till att ha slöja. Hon 

upplever att det hade varit lättare om de hade mer kunskap för då hade hon inte 

behövt förklara hela tiden och gå in på detaljer om hennes val.  

 

Många säger att vi ser ut som påskkärringar. Man får låta bli att lyssna. Många frågor 

om man blivit tvingad och så. Varför bär du slöja? Det är lättare utan och så. Det är 

många som frågar och ibland orkar man inte förklara. Det kan bli jobbigt ibland. 

 

Asima anser att det är svårt att få höra sådana ord som ”påskkärring” för hon 

upplever att hon det blir som ett skämt men slöjan är inget skämt. För henne är ju det 

de viktigaste i hennes liv. Hon har lärt sig att inte lyssna på negativa saker utan 

lyssnar på de positiva som hennes vänner säger till henne. ”Jag har även hört positiva 

saker, de tycker att det är modigt”(Asima). Hon anser att det finns positiva saker 

också som en del i hennes omgivning säger. De kallar henne för modig som vill gå 

med slöja och hon ser det som positivt när de accepterar hennes slöja.  

 

Informanten Denisa anser att slöjan börjar bli mer vanligare i Sverige än vad den 

kanske var för fem år sedan. Hon anser att det finns fördomar än idag om muslimska 

flickor som använder slöja och det är ett dilemma att lära ut om slöjan. Denisa 

upplever att det är även svårt för lärare att hantera diskussioner om slöjan i 

klassrummet.  

 

Men jag kommer ihåg att man tidigare haft fördomar att man kanske inte varit lika 

öppen med de som har slöja och jag har varit med i klassrum där elever frågar, varför 

får inte jag ha mössa när hon har slöja, och då är det svårt för läraren att veta hur den 

ska göra och så . 

 

Många elever har flera gånger kommenterat varför muslimska flickor får ha slöja och 

varför de inte får ha sin mössa i klassrummet. Denisa anser att det tyder  på att de 

inte har någon kunskap om slöjan och de borde de få lära sig. Hon framhäver att 
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fördomar om slöjan förekommer bland de som inte umgås lika mycket med blandade 

individer. 

Slöjan i sig tror jag på något sätt har den där fientligheten, men jag tror det beror på hur 

pass blandad ens omgivning är, alltså olika nationaliteter och så. Av mina vänner som är 

väldigt utåt och vågar umgås med andra och så, de känner inte så stor rädsla men de 

som inte är vana att umgås med utländska som muslimer, de har lite större rädsla. 

 

Denisa upplever att omgivningens reaktioner förekommer på olika sätt. Bland annat 

hör man olika dömande ord men hon tror att man kan även läsa på beteendet hur 

personer är. Denisa använder inte slöja och hon upplever att muslimska flickor med 

slöja behandlas på ett annat sätt.  

 

Men samtidigt är det många som inte vågar ta kontakt med de som har slöja och jag tror 

jag vet varför, att om jag hade haft slöja så tror jag att jag hade blivit behandlad 

annorlunda på ett annat sätt än om jag inte har slöja. Folk vågar prata med mig mer när 

jag inte har slöja och vågar skoja med mig mer annars tänker de den där tjejen får inte 

prata med killar eller hon kanske inte är så bra på svenska eller kan ingenting. 

 

Denisa ser en tydlig skillnad på hur olika personer beter sig mot muslimska flickor 

med slöja och muslimska flickor utan slöja. Hon tror att människor är rädda att vara 

lika öppna och livliga mot muslimska flickor med slöja för de tror att de kränker de 

eller deras religion. Hon upplever samt att de flesta tror att en som använder slöja är 

dålig på svenska eller upplevs som väldigt isolerad från samhället. Hon framhäver att 

klädkoder ger ut olika signaler. ”Slöjan säger kom inte nära mig medans linnet säger 

liksom det är helt okej”. Denisa anser att hur man klär sig visar vad som är 

acceptabelt beteende. Denisa har hört olika saker om slöjan och vissa har varit 

väldigt negativa. Hon har hört hur folk har använt ordet tygbit istället för slöja. Folk 

har frågat hennes vänner som använder slöja varför de ska använda den tygbiten för 

att bli bättre människor. För Denisa så har det inte varit några problem med fördomar 

då hon själv inte använder slöja men däremot har hon fått höra mycket dåliga saker 

från andra muslimer som tycker det är illa att hon inte använder slöja.  

 

Jag tror att många ser oss som skam och vi har glömt bort det här med, vår religion och 

våra förfädrars och att vi väljer att ta en annan väg men samtidigt så vi åstadkommer 

ändå mycket och vi visar en annan sida av islam, ett annat ansikte. Och det är ändå 
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positivt och vi har ändå, asså om jag tänker så tror jag att vi har bättre kontakt med 

omvärlden, vi muslimer som är skam gruppen då än de som bara lever,  vi är muslimer 

och vi vill inte lära känna andra som inte har slöja. 

 

Denisa upplever att de flesta negativa saker hon hör från andra är det som muslimer 

säger till henne. Hon får ibland höra att hon inte är en bra muslim för hon inte 

använder slöja och andra negativa saker. Flera gånger om måste hon återigen 

försvara sig och förklara varför hon inte använder den. Hon tror att de finns de som 

ser ner på muslimer utan slöja men samtidigt tror hon att de finns många som vill 

leva som hon men inte får det.  

 

Mira framhäver att hon har mest hört negativa saker om det som inte förekommer så 

mycket i Sverige nämligen burka. Hon menar att folk är rädda för det för då ser man 

inte personen och då vet man inte vem som döljer sig under. Mira tror att människor 

ser slöjan som något negativt för de tror att det är något man tvingar på sina dötter. 

”Som jag ser det själv så tror jag de tror att familjen tvingar de flesta”(Mira). Det är 

det största skälet till varför många ogillar slöjan. Mira anser att det är okunskap om 

islam som leder till sådana tankar och åsikter. Mira har själv inga åsikter om slöjan 

och tycker inte att det är fel att den finns och hon tror att den är som ett skydd för 

vissa muslimer och menar att man ska ha den när man utför sina dagliga rutiner som 

en religiös muslim. ”Vissa skyddar sig för man ber och läser koranen och det är ett 

måste att ha slöja. Och för att bli accepterad av gud eller så”(Mira).  

Nina anser också att folk ser slöjan som något negativt för att de tror att de handlar 

om att tvinga på unga muslimska flickor något som de inte vill ha. Nina tror också att 

det handlar om okunskap om islam och därför reagerar allmänheten negativt på 

slöjan. Nina upplever att när man kommer till ett nytt land så måste man försöka 

anpassa sig lite men samtidigt så finns det en del saker hon anser att den nya 

samhället ska acceptera.  

 

Jag tycker att det är bra som det är men att ta av slöjan helt i skolan är liksom inte bra, 

man behöver inte ta med allt till ett nytt samhälle men slöjan är vissa så vana med så 

helt ska man inte ta bort den. Men man måste också anpassa sig till Sverige. 
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Nina har inget emot slöjan trots och hon använder inte den själv eftersom det inte är 

något som är vanligt i hennes familj och släkt. De som använder slöja använder den 

som skydd upplever hon. Nina har hört hur illa de som använder slöja blir 

behandlade. Hon anser att man inte bemöter de som använder slöja på samma sätt 

och sen förekommer de mycket negativa ord och ibland är det värre att se hur de 

beter sig utan att använda ord. Hennes vänner som använder slöja umgås mest med 

varandra för de upplever att de är trygga. ”De förstår varandra bättre när de alla har 

slöja eller tillhör islam”(Nina).  

 

Nina anser att de måste bli mer undervisning om islam i skolan för hon tror att 

eleverna behöver de för att lära sig ta del av de som ses som annorlunda i deras 

samhälle. ”Jag tror att lärare måste förklara mer om islam och förklara och berätta 

mer om sånt som påverkar alla så alla förstår”(Nina). Hon upplever att många inte 

vet så mycket och de är lätt att se något nytt som negativt när man inte är van med 

det. Nina anser att hon inte ha tillräckligt med kunskap för att förstå en del saker 

inom islam. Trots alla fördomar som finns ser Nina ändå en framtid med slöjan och 

tror att med tiden kommer det bli en bättre stämning. ”Jag tror att det fortfarande är 

negativt men det känns som att samhället håller på att förbättras lite så det är inte så 

att de var så från början men det förbättras”(Nina).  

 

7.3 Slöjan i ett svenskt samhälle 

 

Nedan kommer informanternas svar om huruvida de ser på slöjan i det svenska 

samhället att presenteras. De redogör för vilka fördelar samt nackdelar det finns med 

slöjan och det presenteras i form av citat och referat från informanternas svar.  

7.3.1 Slöja i framtiden 
 

Anja hade i början svårt att se att det skulle bli positiva tankar kring slöjan men idag 

upplever hon att det finns hopp.”Nu gör jag det, för många i vår ålder brukar inte ha 

fördomar längre. Det är lättare att leva här nu än då”(Anja). Hon upplever att 
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invånarna börjar bli vana med muslimer som använder slöja eftersom de börjar 

förekomma mer och mer i samhället. Asima upplever att det är mycket lättare att 

använda slöja i Sverige. Informanten Sanna anser att det kommer bli lättare för hon 

tror att fler svenskar kommer att konvertera till islam. ”Jag tycker att det blir lättare 

mer för att om det börjar bli mer svenskar som börjar bli muslimer och bära slöja så 

blir det lättare att komma i kontakt med svenskar”(Sanna). Hon är väldigt säker på 

att svenskar kommer vilja bli muslimer och lära sig hennes religion. Sanna menar att 

om de blir fler som övergår till religionen islam så kommer de att förstå muslimer 

mer och då kommer samhället förändras. Sanna är säker på att hennes religion är den 

rätta och att alla borde leva efter den. ”Jag vill att fler ska bli muslimer, inte att jag 

ska bli själv kristen utan hjälpa andra att bli muslimer”(Sanna).  

 

Denisa anser att det finns fler fördelar för henne i framtiden eftersom hon inte 

använder slöja. Hon menar att utan slöja så kan hon leva som alla andra i samhället 

men om hon hade använt slöja hade det begränsat hennes möjligheter i framtiden. 

”Det låter kanske konstigt nu men jag tror att de öppnas mer dörrar om jag inte har 

slöja och jag sänder ut andra signaler också”(Denisa). För Denisa så är framtiden ljus 

och hon tror att hon kommer ha fler möjligheter ute på arbetsmarknaden samt ha lätt 

för sig att lära känna nya människor. Informanten Mira ser slöjan som en fördel och 

har som tidigare redan sagt att hon skulle kunna använda den senare i livet. Hon 

upplever att den skyddar mot oroande saker och därför kan den vara bra men 

samtidigt är hon väl medveten om att de är lättare att leva i ett svenskt samhälle utan 

att använda slöja. ”Vissa har ju slöjan för att skydda sig och det kan ju vara en 

nackdel också för jobb och sådant för de flesta får inte de för de bär slöja”(Mira). 

Mira nämner också att det är svårt att få ett arbete om man använder slöja och för sin 

egen del ser hon inga hinder eftersom hon inte använder slöja. Nina har också svårt 

att se några fördelar med slöjan i ett svenskt samhälle. Hon tar också upp att 

arbetslivet bland annat blir lidande. Nina anser att för henne kommer det vara lättare 

eftersom hon inte använder slöja. ”Folk dömer en så snabbt och tror du inte kan 

något och kollar på en på ett annat sätt än om man inte har slöja”(Nina).  
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7.3.2 Ett hinder i samhället 

 

Asima anser att det kommer bli svårt att få ett arbete i framtiden eftersom hon 

använder slöja. ”Jag är rädd i framtiden att man inte får det jobbet man vill”(Asima). 

Det enda som oroar Asima är arbetslivet för annars upplever inte hon att det är svårt 

att ha slöja i ett svenskt samhälle utan ser sig som fri. Sanna är medveten om att det 

finns svåra vägar att möta i ett samhälle som inte är likt det man kommer ifrån. Hon 

framhäver att det kommer säkert bli svårt att få ett arbete eftersom hon anser att 

svenska samhället inte vill ha muslimska kvinnor i arbetslivet.  

 

Jag tror det är lite svårt, de vill inte ha muslimska kvinnor på jobbet utan svenska. Det 

kan vara svårt men jag tar upp det i framtiden. Men om jag inte får jobb kan jag försöka 

få hjälp för att få jobb. Vi är alla människor, vi är lika värda. 

 

Sanna är inte alls orolig över sin framtid. Hon är väldigt säker på att hon kommer ha 

svårt att få ett arbete men kommer kämpa för att bygga sin egen framtid som hon 

vill. Hon anser att alla är människor oavsett vad man tror på eller hur man ser ut. 

Sanna är säker på att hon kommer ha en bra framtid men inte i Sverige. Hon har 

andra planer. I det stora hela upplever hon att det är en väldigt stor skillnad mellan 

hennes religion och det samhället hon lever i.  

 

Jag ska inte bo länge i Sverige. Jag kommer flytta och jag kommer inte ha det svårt i 

mitt nya land. Men i Sverige är det jättesvårt om jag skulle bo kvar. Det är svårt med 

jobb och det är svårt. Min pappa väntade tre år på ett jobb, men i sitt land hade han fått 

jobb direkt. När han skulle till ett jobb så hälsade en kvinna på han med handen och han 

kan inte hälsa på kvinnor och så sa han att han inte kan och då fick han inte jobba där. 

Och det går inte. Min lärare fyllde år och jag gav blommor och så kramade han mig och 

jag sa du får inte krama mig. 

 

Sanna känner att det är svårare än vad man tror att leva i Sverige om man är en 

religiös muslim. Hennes pappa är imam och har stora svårigheter i det svenska 

samhället. Sanna upplever att hon skulle vara friare i ett muslimskt land för då skulle 

hon inte hamna i problem. Som hon nämner tidigare när hennes lärare kramar henne, 
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det förekommer inte sådant i ett muslimskt land. ”Alla muslimska länder kan man 

leva i men inte Europas länder. Vi åkte till Frankrike, vi kunde inte ens bo där en 

månad, lika svårt som Sverige”(Sanna).  

 

Anja anser inte att slöjan är ett hinder för henne i det svenska samhället. Hon 

upplever att det är svårt bland kompisarna då hon inte kan göra sådana saker de hittar 

på ibland. ”De går och festar och massa saker och att de gör såna grejer och ibland 

känner jag att jag inte kan göra samma saker som de gör. Vi gör inte sådant”(Anja). 

Anja upplever att hon inte har mycket gemensamt med de vänner som inte är 

muslimer eftersom hon inte kan leva på de sättet och på så sätt känner hon sig 

begränsad men samtidigt anser hon att det inte gör så mycket för hennes del. ”Och då 

kan jag tycka att det blir ett hinder för mig men samtidigt gör det inget för 

mig”(Anja). Anja framhäver att de kan bli svårt för henne eftersom hon har planer att 

resa runt i världen och tror att det kan vara svårt att besöka länder som inte är 

muslimska. Anja har olika tankar om hur folk ser på henne och vad de egentligen 

tänker om hennes slöja. ”Jag har i tankarna att folk kan reagera negativt på mig och 

min slöja”(Anja). Anja är mer positiv till slöjan och hur framtiden kommer att se ut 

för henne. Hon upplever inte att det kommer bli svårt i arbetslivet. ”Nu ser man mer 

på kunskap än på hur man ser ut. Jag ser många muslimer som är överläkare, 

sköterskor och så. Det kommer bli allt vanligare, alla får jobb oavsett muslim eller 

icke-muslimer”(Anja).  

Informanten Mira tror att det kan vara svårt inom arbetslivet för de som använder 

slöja. Mira har läst och sett på nyheterna fall där muslimska kvinnor med slöja haft 

svårt att få arbete och därför tror hon det kan vara svårt för de muslimska flickor i 

framtiden. Hon anser inte att det finns andra hinder för de muslimska flickor. Denisa 

anser att slöjan kommer hindra deras framtid i ett svenskt samhälle. Hon har själv 

läst och sett på tv olika händelser där muslimska kvinnor särbehandlats på grund av 

slöjan.  

Jag tror att det skulle bli väldigt svårt för de här ungdomarna att få de yrke de vill ha 

eftersom att vissa yrken vill knappt att man har en piercing  tänk dig då att ha en slöja 

då som sänder ut såna signaler för de som inte vet mycket. Jag tror att de skulle bli ett 

stort hinder för de, hur man ska vara klädd på jobbet, allt från det till att bara ha slöja i 

vissa yrken. 
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Denisa upplever att muslimer borde anpassa sig lite mer i svenska samhället. Hon 

framhäver att man får de man vill i detta land men samtidigt är många inte nöjda. 

Hon anser att det går att vara en god muslim i ett icke-muslimskt land även att man 

inte följer koranen ordagrant.  

 

Vi har fått mycket accepterat. Okej att folk klagar, exempelvis när man åker till Iran kan 

jag förstå att man måste ha slöja för det är inte demokrati där men det här är ändå 

Sverige där man säger att det oftast är demokratiskt och då förstår vi också att här får 

man ta på sig vad man vill, allt från shorts, till ett litet linne, till extrema kläder. Om 

man klagar på att man måste anpassa sig i andra länder så förstår jag att man måste 

anpassa sig i Iran för där är det farligt att gå omkring i linne utan slöja men här är det 

inte det. 

 

Denisa tycker att de flesta klagar på att anpassa sig i Sverige som är så lätt att 

anpassa sig i då det är stor frihet i landet. Hon anser att man ska ta tillvara på allt 

man får accepterat och inte se på det negativa. När två främmande kulturer möts 

måste man mötas halvägs.  
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8 ANALYS 
 

I följande kapitel kommer en analys att presenteras. Resultatet kommer att kopplas med 

det teoretiska perspektivet, Bauman och Mays teori om frihet och beroende och Bhiku 

Parekhs teori om att respektera andra kulturer.  

8.1 En begränsad frihet 

 

Individen som tillhör gruppen som i detta fall är muslimer, möjliggör individens 

frihet men samtidigt förekommer gränser för hur stor frihet individen ska ha 

(Bauman & May, 2004:34). I detta fall ser jag familjen som den gruppen som 

Bauman talar om eftersom det är familjen hos dessa individen som utgör för hur den 

ska leva. Forskarna framhäver att den gruppen förmedlar är det som individen ser 

som det rätta. Gruppen begränsar individens sätt att se utanför gruppen och därför ser 

inte individen andra vägar. Sanna, Anja och Asima var alla unga när de började 

använda slöja. De visste inte vad slöjan betydde och inte heller varför dem började 

att använda den. Slöjan är något som förekommer inom deras familjer och därför har 

det varit naturligt att börja använda den tidigtsamtidigt. 

 

Bauman & May (2004:34) framhäver att vi har friheten att fatta våra egna beslut men 

samtidigt begränsas dem på olika sätt eftersom det finns lagar på vilka beslut som vi 

kan fatta inom gruppen. Flickorna var alla väldigt unga när de valde att använda 

slöja. Forskarna menar därför att man tar ett eget beslut såsom flickorna säger att de 

har gjort men samtidigt är det väldigt begränsat och därför tror flickorna att de är ett 

eget beslut de har gjort. Det finns regler inom familjen på vilka beslut som gäller och 

därför ser flickorna det som ett eget val att börja använda slöja men det fria valet är 

endast inom gruppen som i detta fall är familjen. Man kan tydligt koppla det med de 

informanten Sanna nämner om att hon skulle bli utkastad ur familjen om hon valde 

att ta av sig slöjan. Sanna visar på att det egentligen inte är ett eget val utan det är 

gruppens val och därför har hon en begränsad frihet men är inte medveten om det. 

Hon har uppfostrats efter gruppens riktlinjer. Informanten Anja visste inget om 

slöjan när hon började använda den. Hon berättar hur hennes familj blev väldigt 

stolta när hon började använda slöjan och fick höra hur duktig hon var. Anja 
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framhäver att hon själv valt slöja men enligt Bauman & Mays teori anser jag att hon 

omedvetet tror att det är hennes fria val men eftersom även hennes frihet är 

begränsad så är det inget hon ser. Asima påpekar sin egen vilja men framhäver 

tydligt att hon saknade kunskap om slöjan och att hennes mamma och syster bär slöja 

sen en lång tid tillbaka och att hennes mamma lärt henne allt om slöjan. Återigen 

anser jag att informanterna är så låsta i den grupp dem är uppväxta och uppfostrade i 

att dem ser valet till att använda slöja som ett eget val men samtidigt visar det tydligt 

att slöjan används av andra familjemedlemmar och är en naturlig sak som ska 

användas av muslimska flickor och kvinnor. Vidare menar Bauman & May 

(2004:34) att eftersom dessa flickor inte valt att födas i denna grupp så begränsas 

friheten på så sätt ännu mer. Flickorna ser valet som ett eget val men jag drar 

slutsatsen att de inte är så utan med hjälp av Bauman & Mays teori kan man 

konstatera att det är familjen som bestämmer om dem ska använda slöja eller inte.  

 

Sanna, Anja och Asima har lärt sig att utan slöja så sker onda saker och det är något 

de har fått lära sig genom sin grupp. Bauman & May (2004:37) framhäver att när 

individen befinner sig utanför sin grupp, i en annan grupp eller ett annat land så 

uppstår en osäkerhet och känsla av att vara låst. Sanna anser att slöjan skyddar henne 

från det onda som finns i det svenska samhället och hon känner sig trygg i sin grupp 

men inte utanför gruppen. Anja anser att det är viktigt att skilja på en muslim och en 

icke-muslim och det anser hon att man gör genom att använda slöja. Dem visar 

tydligt på en uppfostran med tydliga normer och regler om vad som ses som rätt och 

fel för gruppen. De har lärt sig att det gruppen förmedlar är det viktiga och Anja vill 

då att man ser den tydliga skillnaden på muslim och icke-muslim eftersom Bauman 

& May (2004:34) framhäver att de som förekommer utanför gruppen är förbjudet 

och då är det lättare att se sin grupp genom att se skillnad på muslim och icke-

muslim. Asima ser islam som en guide i livet och som den rätta vägen eftersom hon 

vet ingen annan väg. Och eftersom Koranen säger att man ska använda slöja så gör 

hon det men samtidigt påpekar hon sitt egna val vilket också visar tydligt hur Asima 

omedvetet följer gruppens normer och allt utanför gruppen ses som fel och farligt. 

Bauman& May (2004:34) menar att man inte kan välja sin etniska bakgrund eller 

vilken hudfärg man föds med men hur individen väljer att hantera sin gruppidentitet 



50 

 

 

är ett fritt val. Sanna, Anja och Asima har inte valt sin bakgrund men de är väldigt 

tydliga med att visa sin stolthet och är mest bekväma och säkra inom gruppens 

normer. Jag anser att det beror på de Bauman & May (2004:37) redogör för som han 

kallar för ”livsprojektet”, som är en av kategorierna. Han framhäver att gruppen 

bestämmer vilka normer som ska förekomma, vilka mål man ska sträva efter och vad 

som är relevant eller inte relevant och han menar att det är omedvetet och kommer 

från barndomen. Jag anser att det forskaren talar om stämmer väl in på flickorna 

eftersom alla använder slöja på grund av att dem har redan från barndomen skolats in 

att det ska användas. Bauman& May (2004:37) använder sig av Jaget som 

socialpsykologen George Herbert Mead skriver om, där han menar att det blir inlärt i 

tidig ålder och blir naturligt och omedvetet. Vidare menar forskarna att Jaget inte 

bara utvecklas genom inlärning och yttre faktorer utan också genom interaktion 

mellan barnet och dess omgivning och därför menar socialpsykologen att barnet 

tidigt lär sig skilja sig från andra. De säger alla att dom valde slöjan tidigt vilket jag 

också anser kan bero på att gruppen var rädd för att de skulle ta för mycket av de nya 

samhället som ses som förbjudet mot gruppens normer. Jag anser att dem ser det som 

ett eget val men samtidigt är det ett naturligt val för dem då de tidigt skolats in i att 

använda slöjan i framtiden och har lärt sig att det är den rätta vägen inom gruppens 

normer att leva efter. I gruppen har föräldrarna genom interaktion med flickorna lärt 

ut rätt och fel och hur man ska leva. Därför har deras frihet begränsas för de har 

aldrig kunnat se utanför gruppen eftersom det är förbjudet och därför ser de sitt val 

som något de själva valt men som egentligen gruppen redan förutsätt för flickorna. 

 

Informanterna Denisa, Nina och Mira använder inte slöja men är alla uppväxta i 

muslimska familjer. Nina använder inte slöja för den är något främmande i hennes 

familj och släkt och säger att eftersom hennes mamma inte gör det så använder hon 

inte heller den. Återigen kan man se hur olika grupperna kan se ut, i detta fall 

familjerna vilket är det som forskarna menar styr flickornas liv. Man kan se tydlig 

likheter på att det handlar mycket om familjens normer och vad familjen ser som rätt 

och fel för hur olika muslimska flickor väljer att leva som muslim. Denisa säger 

tydligt att de måste inte ha slöja i familjen och framhäver här tydligt att det är 

familjen som styr valet till slöja och inte religionen. Hon framhäver att hon inte 

använder den för att den inte finns i hennes familj. Denisa anser att det är hemskt att 



51 

 

 

man tvingar unga muslimska flickor att använda slöja när de bara är fyra år gamla 

eftersom de kommer påverka deras liv. Detta kopplar jag med det Bauman & May 

(2004:38) nämner om Jaget, som visar på hur det redan i barndomen blir inlärt och 

sedan naturligt att använda slöjan så tidigt och därför lär sig barnet redan då skilja sig 

från andra.  Bauman & May (2004: ) framhäver att ens gruppidentitet är ett fritt val 

och man kan välja att göra det bästa eller förändra sig. Denisa, Nina och Mira har 

alla levt upp efter gruppens normer men valt att ändå inte använda slöja och återigen 

handlar det om att den inte varit en del av deras uppväxt för om den hade det, hade 

de alla haft slöja nu. Vidare framhäver forskarna att det krävs mycket för att gå emot 

gruppens normer vilket man kan säga att de har gjort och därmed fått mer frihet men 

samtidigt är deras frihet också begränsad eftersom de är födda inom den gruppen. 

Denisa anser också att gruppens normer och synsätt förstärks när gruppens individer 

befinner sig i en annan grupp och ett annat land så som Bauman & May anser och 

det upplever jag stämmer bra in eftersom de informanter som använder slöja vill se 

alla med slöja för att markera att de är inom en grupp och vill skilja sig från de 

övriga i samhället. 

 

De tre informanterna utan slöja är den grupp som har anpassat sig mer i det svenska 

samhället men samtidigt råder det ändå en begränsad frihet för dessa flickor. Dem är 

uppfostrade inom ett visst livsmönster och förväntas leva upp till vissa saker. Såsom, 

alla ska gifta sig med muslimska män, inga andra alternativ är möjliga och de har 

även berättat att de kan tänka sig ta på sig slöja i framtiden. Detta visar på vilken 

makt gruppen har som individer omedvetet inte ser eller märker att dem är en del av. 

8.2 Respektera individens kultur 

 

Forskaren Bhikhu Parekh framhäver att kulturell mångfald är en sak man inte kan 

komma ifrån i samhället och därför kan det inte önskas bort eller tryckas ner utan 

någon form av tvång och i många fall inte ens med tvång funkar det. Vidare anser 

han att människor är tätt sammankopplade med sin kultur och då ska man som 

medborgare respektera den kultur individen lever efter  (Parekh, 2005:196). Parekhs 

teori är relativt problematisk. Han säger att alla är skyldiga att respektera varandras 

kulturer samt inidividen i kulturen. Det man kan fråga sig är om man är skyldig att 
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göra det. Man kan ju acceptera att det finns andra kulturer men hur långt ska man gå 

då. Det förekommer religionsfrihet i Sverige och det går att diskutera då det innebär 

att alla får ha sin egna kultur i landet oavsett vad andra anser om ens levnadssätt. Jag 

valde att ta del av denna teori då jag anser att man kan relatera den till min 

frågesställning om informanterna upplever attityder gentemot sin religion och slöja. 

Att ha attityder gentemot något handlar om brist på respekt samt att man inte kan 

eller vill acceptera något som skiljer. Sanna, Anja och Asima som använder slöja och 

tycker olika kring deras kultur och om den blir respekterad i det främmande land de 

lever i. Informanten Sanna anser att det förekommer mycket fördomar om hennes 

slöja. Hon upplever att många inte kan något om slöjan och känner att många är 

rädda för att prata med henne. Parekh anser att västvärlden ska respektera individers 

och gruppers val att leva inom den traditionella kultur dem väljer att leva i (Parekh, 

2005:192). Men Sanna anser inte att det förekommer i hennes omgivning. Hon 

upplever inte att de finns någon respekt mot hennes religion. Hon upplever inte att 

hon har någon rätt alls att leva som muslim i Sverige och därför vill hon flytta. Sanna 

ser ingen framtid i Sverige och anser att hon är som en fågel i Sverige, fast i en bur 

och får inte flyga. Livet i Sverige är väldigt begränsat anser hon. Parekh framhäver 

att när man respekterar kulturen behöver det inte betyda att man respekterar hur den 

rätten utförs eller hur det fria livet formas (Parekh, 2005:176).  Det anser jag att 

Sanna inte ser, för hon förstår inte varför alla inte tycker som hon gör och så funkar 

det inte heller att tänka. Sanna måste också förstå andra kulturer och respektera dem 

för att hon ska känna sig respekterad.  

 

Anja däremot har också upplevt olika fördomar men däremot ser hon ändå en ljus 

framtid i Sverige. Hon upplever att det förekommer mer positiva tankar om slöjan nu 

och anser att hon får respekt och fler kommer börja respektera varandras kulturer. 

Men samtidigt är det som Parekh menar, att människor respekterar men det betyder 

inte att de tycker att man lever på rätt sätt och människor behöver givetvis inte gilla 

varandras levnadsssätt utan det kan räcka med att man respekterar att man lever 

olika. Man ska inte behöva vara tvungen att repektera  utan det räcker med att man 

accepterar att det förekommer olika levnadssätt. Anja anser att hon lever ett bra liv 

och det räcker för henne,  hon anser inte att man måste se hennes liv som det rätta. 

Anja anser att kunskap om slöjan saknas och därför har en del svårt att förstå och 
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respektera ens kultur för den skiljer så mycket från den andra. Anja förstår att det kan 

bli rätt förvirrande och att det kan ta tid att ta emot en främmande kultur och hon 

problematiserar just det som förekommer i dagens samhälle, att muslimer är så olika 

och då vet inte icke-muslimer vad som är en muslim eller inte. ”Vi har många 

budskap, en muslim gör så en annan så. Dem vet inte vad som är rätt och fel och då 

kan de vara svårt att förstå (Anja). För att det ska förekomma respekt gentemot 

varandras kulturer och individer behövs mer kunskap framhäver Anja. När alla vet 

om varandras olikheter kan det skapas en förståelse som då leder till att man 

respekterar varandras olikheter. Det stämmer in med vad Parekh (2005:176) anser att 

det är viktigt att ha en stor förståelse av individers sätt att leva annars finns det en 

möjlighet att man missbedömer och utsätter de för orättvisa. Parekh menar här att om 

man inte är villig att ens försöka acceptera att det finns andra kulturer i samhället så 

riskerar man att bli dömmande och orsaker den andra kulturen för orättvisa.  

 

Informanten Asima framhäver att ibland har hon blivit orättvist behandlad. Flera 

gånger har hon hört olika kränkand saker om hennes slöja och religion. Ord som 

”påskkärring” har folk kopplat med slöja. För Asima är det kränkande då slöjan ses 

som hennes identitet och som Parekh (2005:176) framhäver så ska man tänka på att 

kulturen är baserad på deras historia och identitet. Alla ska kunna välja sitt eget liv 

utan att utsättat för dåliga saker. Informanten Denisa som inte använder slöja anser 

att hon upplever att man respekterar hennes religion och slöjan och hon kan leva 

efter sin kultur i Sverige. Däremot håller hon med Parekh (2005:176) att på grund av 

fördomar och okunskap så utsätts vissa för orättvisor, exempelvis upplever Denisa att 

dem muslimska flickor med slöja gör det. Vidare upplever hon inte det eftersom hon 

inte använder slöja men hade hon använt slöja hade hon också blivit begränsad 

eftersom då skulle möta svårigheter i framtiden.  

 

Denisa anser att om man anpassar sin kultur lite i det nya samhället så kanske det 

förekommer mer respekt från de andra i samhället. Hon menar att ju djupare man 

visar sin kultur ju svårare är det för övriga att respektera eftersom att kulturerna 

skiljer sig mer och mer ju djupare man går. Men däremot anser hon att man ska få 

leva efter sin kultur men samtidigt anpassa sig till den mån de går. Mira och Nina 
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anser att det finns en respekt mot deras religion. Denisa, Mira och Nina anser att man 

inte behöver ha slöja för att vara en god muslim och på så sätt använder dem inte 

slöja och därför upplever dem livet som lättare och anser att västvärlden respekterar 

deras val att leva. Men informanterna Sanna, Anja och Asima upplever att det är lite 

svårare och det beror på slöjan. Man kan se på det sättet att med slöja blir man mer 

uppmärksam på att personen är annorlunda och tillhör en annan kultur som skiljer 

mycket åt, men utan smälter man mer in i den nya kulturen och visar också på att 

man är villig att anpassa sig till det nya samhället och på det sättet förekommer det 

lättare en respekt mot dem som vill anpassa sig.  

 

Parekhs teori om skyldighet att respektera andras kultur anser informanter utan slöja 

är något som faktiskt förekommer i Sverige. Däremot kan man diskutera om dem ser 

det som en skyldighet eller om det är något som naturligt kommer, att man helt 

enkelt tar emot och accepterar det som skiljer från det svenska samhället. Man kan 

säga att när det är för stor skillnad i kulturer så kan man se att de blir svårare att 

acceptera och respektera. Det man frågar sig är hur stor skyldighet man har att 

respektera en annan kultur och hur lång kan det gå är frågan.  
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9 SLUTSATS 
 

Min slutsats är att muslimer ser olika på religionen islam och därför skiljer det sig 

bland muslimska familjer vilket leder till att muslimska flickors synsätt på sin 

religion skiljer sig åt mellan varandra. En del använder slöja och en del använder  

inte. Varför muslimska flickor använder slöja har att göra med att familjen vill det 

och de har från tidig ålder uppfostrats till att slöjan är något som ska användas. Mina 

tre informanter som använder slöja säger sig göra det av egen vilja men jag drar 

slutsatsen att det inte är så. Dem tror omedvetet att de valt att använda den samtidigt 

som de hela livet skolats in i att leva efter ett livsmönster och det ses som det rätta 

och därför blir slöjan naturlig för de och andra möjligheter uteblivs. De informanter 

som inte använder slöja säger sig inte göra det för de anser att man kan vara en god 

muslim utan slöja också. Men här spelar även familjen en stor roll då de informanter 

berättat att slöjan inte är så vanlig i deras familjer och därför så är det en av 

anledningar till varför de inte använder den. Hade deras familjer använt hade 

troligtvis dessa flickor också gjort det.  

 

Alla mina informanter anser att det förekommer olika åsikter och attityder om slöjan 

och deras religion. Dem anser att det är okunskap som ligger till grund för detta 

bemötande. De tre informanter som använder slöja säger sig att det inte förekommer 

någon respekt i Sverige gentemot deras religion och deras relation till slöjan. De har 

hört olika åsikter och en av de har även blivit utsatt för en otäck händelse. En av de 

tre informanterna ser ingen framtid i Sverige och upplever att hon inte kan leva i 

Sverige eftersom det är ett icke-muslimskt land. De andra två informanterna upplever 

att trots oroande åsikter så ser de att det har utvecklas och ser en ljusare framtid. 

Dem övriga informanterna som inte använder slöja upplever att det förekommer en 

respekt mot dem. De har alla hört olika åsikter med det har inte påverkat dem 

eftersom dem inte använder slöja. Däremot har åsikter från andra muslimer varit 

något som drabbat dem eftersom informanterna inte använder slöja och andra 

muslimer ser ner på dem.  
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9.1 Vidare forskning 

 

 

Jag anser att man kan arbeta vidare med familjen i ett kommande arbete och se på 

hur familjen ser på deras döttrar och valet till användandet av slöja. Det upplever jag 

kan komplettera denna studie. Man kan utföra intervjuer med äldre muslimska 

kvinnor och se på hur de är uppfostrade och hur de går tillväga när de uppfostrar sina 

barn till att bli muslimer. Vilka faktorer som påverkar deras barnuppfostran. Jag tror 

att det kan bli intressant att forska vidare på detta område.  
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10 SAMMANFATTNING 
 

Syftet med föreliggande studie var att studera varför en del muslimska flickor på 

högstadiet använder slöja och varför en del inte gör det. Vidare vill jag studera vilka 

attityder som de muslimska flickorna upplever förekommer mot deras slöja och 

religion i vardagen. Jag har intervjuat tre som använder slöja och tre som inte 

använder slöja för att ta reda på vad som skiljer kring deras relation till slöjan. De 

sex kvalitativa intervjuerna spelades in och vidare utfördes transkriberingar som jag 

använde mig av för att analysera resultatet. För att kunna analysera resultatet 

använde jag mig av två teorier som jag anser passar till mina frågeställningar. Den 

första teorin som Zygmunt Bauman & Tim May skriver om heter frihet och beroende 

och den andra är det forskaren Bhikhu Parekhs teori som heter skyldighet att 

respektera andra kulturer. Frihet och beroende handlar om att individen tillhör en 

grupp och på såsätt begränsas individens frihet och man lever efter gruppens normer 

och allt utanför gruppen är förbjudet. I denna studie syftar jag till muslimer som är 

gruppen och går man djupare in blir det familjen i detta fall. Denna gruppen styr 

valet till bärandet av slöja bland muslimska flickor. Teorin skyldighet att respektera 

andra kulturer anser jag passar eftersom studien har som syfte att skapa en förståelse 

för slöja och när man förstår gör det kan man lära sig respektera.  

 

I resultatet framgår det muslimska flickor använder slöja för att det förekommer i 

familjen och det är naturligt att det ska användas. Vilken familj man kommer ifrån är 

det som ligger till grund för valet. Trots att de som använder slöja säger sig göra av 

eget val visar det sig inte stämma då det i Bauman & Mays teori om frihet och 

beroende framhävs att individen är så inskolad i gruppens normer och levnadssätt att 

flickorna tror sig valt det men egentligen har de från födseln fått det inlärt hur de ska 

leva och då har familjen fört över att slöjan är en del av livet. På så sätt har de lärt sig 

leva med slöja och det blir naturligt för de att använda den. De muslimska flickor 

som inte använder slöja gör inte det för att den inte är så vanlig i familjen och även 

här spelar familjen stor roll. Hade de haft stränga föräldrar så hade de också använt 

slöja. Men eftersom de är väldigt få som använder den i deras släkt så gör inte de 

heller det. Men samtidigt anser flickorna att det handlar om ett eget val men 

samtidigt så kan de uppleva det så eftersom men om slöjan hade varit vanlig i deras 
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familjer hade de också använt slöja idag. Det som påverkar valet av användandet av 

slöja eller inte är familjen. Vidare framgick det i resultatet att alla dessa sex 

informanter har hört olika attityder om slöjan och deras religion. Däremot upplever 

de med slöja sig mest utsatta och har hört ord som bland annat påskkärring och när 

sådana ord används ses slöjan som ett skämt bland allmänheten. De informanter som 

inte använder slöja har upplevt mest attityder och åsikter från andra muslimer som är 

besvikna över att de inte använder slöja. Däremot har de många gånger hört olika 

åsikter om slöjan men de har inte påverkat de eftersom de inte använder den.  

 

I diskussionen kopplas empirin med Bauman & Mays teori samt Bhikhu Parekhs 

teori. Det visar sig att Bauman & Mays teori om frihet och beroende stämmer in på 

hur de muslimska flickorna tänker kring valet av användandet av slöja. Vidare är det 

den gruppen de tillhör som styr över deras val och deras frihet begränsas men 

flickorna är omedvetna om gruppens påverkan eftersom det är något de redan skolats 

in i från tidig ålder och har då fallit in naturligt i uppfostran. Teorin om skyldighet att 

respektera andra kulturer upplever informanterna med slöja är svårt att se i Sverige 

som något land där man är skyldig att repektera. Dem upplever inte att det alltid 

förekommer respekt mot deras religon men däremot är få av dem mer positiva till 

framtiden och kan se att det utvecklas och kan bli bättre medans en av de tre 

informanterna är tydlig med att hon inte kan leva i Sverige. De tre informanter som 

inte använder slöja upplever sig bli respekterade och känner att de förekommer 

respekt mot kulturer.  

 

I slutsatsen redogör jag för de slutsatser jag kommer fram till i föreliggande studie 

med hjälp av mitt resultat och den analys som jag kommit fram till. Vidare kopplar 

jag detta med mina två teorier. Det visar sig vara familjen som påverkar valet av 

användandet av slöja och i alla mina sex informanter har upplevt att det förekommer 

attityder gentemot slöjan och deras religion.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervju mall 

 

Intervju frågor  2013-04-08 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilket land kommer du från? 

4. Hur länge har du bott i Sverige? 

5. Hur ser du på religionen islam?  

6. Vilka religioner tillhör din vänkrets? 

____________________________________________________________________ 

 

7. Tycker du att den muslimska kvinna ska bära slöja? Varför/varför inte?  

8. Varför bär du slöja? Varför inte? (religiösa, kulturella, familjen) 

9. Bär du slöja överallt eller bara när du är ute offentligt?  

10. När började man bära slöja? 

11. Hur ser du på slöjan? (Skydd eller förtryck) 

12. Måste man bära slöja för att vara en god muslim? Varför/varför inte?  

13. Hur ser du på muslimska kvinnor som bär/inte bär slöja?  

14. Varför bär inte alla muslimska kvinnor slöja? 

15. Hur tror du andra människor ser på slöjan? 

16. Har du någon gång upplevt att du har blivit dåligt bemött på grund av att du 

bär/inte bär slöja? 

17. Känner du att slöjan är en fördel i ett svenskt samhälle? 

18. Känner du att slöjan är ett hinder i ett svenskt samhälle? (Utveckla) 

19. Har du stött på attityder kring slöjan, i så fall vad för slags attityder? 

20. Upplever du att slöjan kan vara en fördel eller ett hinder inför din framtid?  
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21. Om du inte bär slöja, tror du att det kan bli ett hinder eller fördel inför din 

framtid? 

22. Kan du välja att sluta bära slöja? 

23. Hur tror du familjen skulle reagera? 

24. Om du inte bär slöja och vill börja, hur tror du din familj skulle reagera?   

 

 

 


