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The purpose of this study was to examine and analyze how Muslim women manage their 

religious identity in a secular Christian society, Sweden. Our questions are; What 

opportunities and limitations are there for Muslim women to practice their religion in 

Sweden? And what is the relation between the Muslim and non-Muslim population in 

Sweden? Our study is based on interviews with six Muslim women. The results were 

analyzed with the help of social constructivism and Zygmunt Baumans theory of freedom 

and dependency. We also used Judith Butlers theory of gender as a social construction. The 

main outcome of this study is that it highlights the Muslim woman's social situation in 

Sweden, and the relationship between Muslims and non-Muslims in Sweden. We also 

discuss the significance of the Muslim veil and the concept of Islamophobia. 
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Förord 

 

Det har varit intressant och väldigt lärorikt att skriva denna uppsats trots en del stunder av 

frustration och förvirring. 

Vi vill tacka vår handledare Johan Cronehed för alla goda råd samt vägledning under arbetets 

gång. Vi vill även tacka våra intervjupersoner för att de tagit sig tid att delta i vår studie, utan 

er hade denna uppsats inte varit genomförbar. Det har varit intressant att ta det av era tankar 

och erfarenheter. Stort Tack! 

Vi vill även tacka vår korrekturläsare Laila Maghder för att hon tog sig tid att läsa igenom vår 

uppsats. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I Sverige har den muslimska befolkningen ökat drastiskt de senaste åren, uppgifter visar att 

det var ca 350 000 muslimer i Sverige år 2000 (Otterbeck & Bevelander 2006). Muslimers 

förutsättningar att integreras i det svenska samhället påverkas av den icke-muslimska 

majoriteten i landet (ibid.). 

I programmet Tema: Profetens döttrar som sänds av UR diskuteras det om muslimer i 

Sverige med fokus på kvinnor. I programmet belyser man bilden av muslimska kvinnor i 

Sverige och i Europa. Programmet gästas av flera muslimska kvinnor som har lyckats väldigt 

bra med att integrera sig i det Svenska samhället samt göra karriär. Här beskrivs muslimska 

kvinnan som stark och fri vilket säger emot många fördomar. Men samtidigt kan man inte 

blunda för den grupp muslimska kvinnor som inte har lyckats integrera sig varken i samhället 

eller i arbetsmarknaden (Utbildningsradion [UR] 2008). I programmet underbyggs detta 

resonemang med statistik som vi inte har kunnat hitta. 

I programmet (UR 2008) intervjuas folk ute på gatan om synen på muslimer och muslimska 

kvinnor. De ord som kommer upp bland intervjupersonerna är bl.a. terrorist, mörkhyade 

personer, moské, ramadan, slöja. Gällande synen på  muslimska kvinnor yttrade i stort sätt 

alla ord som förtryckt, slöja, flerbarnsmamma, syns inte i samhället, hårt hållna och att det 

var synd om dem. Endast en av de som utfrågades beskrev muslimska kvinnor som starka. 

Detta visar på de fördomar som många har gällande muslimska kvinnor. I synnerhet de som 

inte känner muslimer. Vi ser detta som ett problem som handlar om utanförskap och 

integration som kräver förändring.  

Den 11 september 2001 har haft en stor påverkan på muslimska befolkningen runt om i 

världen, även i Sverige. Det har rapporterats negativa attityder mot islam och muslimer runt 

om i världen samt att muslimer ses som ett hot mot Europa. Detta har dock inte inneburit att 

muslimerna i Sverige har dragit sig undan, utan att de snarare har blivit "mer 

religiösa".(Larsson & Sander 2007).  Även i programmet Profetens döttrar uttalas det att 

antalet praktiserande muslimer har ökat samt att antalet kvinnor med huvudduk har ökat. Vad 

detta beror på kan handla om olika faktorer. Dels beskrivs detta som en motreaktion till den 

rådande fientligheten mot islam och muslimer och dels kan det handla om att skapa en 
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grupptillhörighet utanför sitt hemland. Liksom andra grupper i samhället formas muslimer av 

och i samspel med den omgivande majoriteten (UR 2008). 

Ovanstående text visar att det finns en del fördomar kring muslimer och muslimska kvinnor. 

Vi ser dessa fördomar som ett problem eftersom de kan påverka muslimska kvinnor negativt 

och leda till ett utanförskap. Vi ser även att fördomar kan påverka relationen mellan muslimer 

och ickemuslimer i Sverige. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera hur muslimska kvinnor hanterar sin muslimska identitet 

i ett sekulariserat kristet Sverige. Samt hur deras sociala situation ser ut och vilka möjligheter 

och begränsningar de ser i att kunna utöva deras religion i Sverige. 

1.3 Frågeställningar 

Vilka möjligheter och begränsningar finns det för muslimska kvinnor i att kunna utöva sin 

religion i Sverige? 

Hur ser muslimska kvinnor på relationen mellan den muslimska och den ickemuslimska 

befolkningen i Sverige? 

1.4 Begreppsdefinition 

Definitionerna av nedanstående begrepp är baserade på våra intervjupersoners utsagor, samt 

vår egen kunskap. 

Muslimska kvinnor: När vi använder begreppet muslimska kvinnor i vår uppsats menar vi 

religiöst praktiserande muslimska kvinnor. Men religiöst praktiserande menar vi att 

kvinnorna är inte bara troende, utan även praktiserande i form av att de t.ex. ber och tar fasta 

på traditioner och högtider inom religionen Islam. Givetvis finns det många som identifierar 

sig som muslimer, men är inte praktiserande. Detta är endast vår definition av muslimska 

kvinnor som vi har använt i vår uppsats.  

Muslimsk identitet/ religiös identitet: När vi i vår uppsats skriver om den muslimska 

identiteten syftar vi på den identitet som de religiöst praktiserande kvinnorna har. Religiös 

identitet och muslimsk identitet är i vår uppsats synonymer. 
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Ramadan: Den muslimska fastemånaden. Muslimer fastar en månad varje år, då de inte äter 

eller dricker under dygnets ljusa timmar. Det är en helig månad för muslimer på många sätt. 

Halalslakt: Kött som är slaktat enligt Islams sed. Det innebär ett renare kött och mindre 

smärta för djuret, djuret skall slaktas levande och vid medvetande direkt i strupen. 

Ilahia: Muslimsk sång/kör där man sjunger muslimska versaler.  

Haram: Det som är förbjudet enligt Islam. 

Koranen: Islams heliga skrift. 

Imam: Motsvarigheten till präst. 

2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vid valet av metod har vi utgått från syftet samt frågeställningarna i vår uppsats. Det vi 

undersöker i vår uppsats är vad det innebär att tillhöra en religiös minoritetsgrupp, att ha en 

muslimsk identitet i Sverige och förhållandet till majoritetssamhället.  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Tyngden i de kvalitativa studierna ligger på att 

skapa en förståelse av individernas sociala verklighet samt hur de tolkar verkligheten 

(Bryman 2011). För att få fram utsagor om upplevelser och för att få en djupare förståelse har 

vi använt oss av intervjuer (Ahrne & Svensson 2011).  I kvalitativa intervjuer är målet att få 

fram information om ett specifikt fenomen, som inte går att få fram genom exempelvis 

enkätundersökningar. Samtidigt måste de forskningsresultat som vi har fått fram genom 

undersökningen kunna göras nästintill oberoende av exakt vilka personer som innefattas i 

undersökningspopulationen (Ahrne & Svensson 2011). 

Om vi skulle använt kvantitativ metod skulle vi givetvis nå ut till en större population men 

vårt syfte är att få en mer djupgående beskrivning av upplevelser och känslor, vilket är svårt 

att få fram med en kvantitativ studie.     

Vi har inom den kvalitativa metoden använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom de 

lättare möjliggör för mer utförliga svar på våra frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer 

karaktäriseras av att ordningsföljden på frågorna i frågeschemat kan variera samt att frågorna 
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är mer allmänt formulerade jämförelsevis med de strukturerade intervjuerna, där 

frågeschemat är mer strikt format (Bryman 2011).  

Vi har valt bort observationer eftersom vi använder oss av utsagor om upplevelser och 

känslor därmed är observationer inte relevanta för vår uppsats, då det är svårt att observera 

individers känslor och upplevelser.  

2.2 Urval  

Vi har gjort ett urval av intervjupersoner som är relevant för vår forskningsfråga. Det vi 

intresserar oss för är hur muslimska kvinnor utövar sin muslimska identitet i Sverige. 

Eftersom vi utgår från muslimska kvinnors perspektiv var det lämpligast att utföra intervjuer 

med muslimska kvinnor. Därmed blev vårt urval kvinnliga muslimer i Sverige. Eftersom vi 

intresserade oss för att undersöka just kvinnans situation och inte ville göra jämförelser 

mellan könen, valde vi bort männen från vår studie. Vi tror även att muslimska kvinnor, 

särskilt de med huvudduk, är mer synliga i samhället. De bär en religiös symbol vilket gör att 

de ständigt kopplas samman med religionen. Vi kommer ändå att beröra frågan kring genus i 

samband med vår teoretiska utgångspunkt men vi kommer inte att göra någon djupare analys 

kring genus.  

Vi vill alltså skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågan och urval av intervjupersoner, 

detta kallas för ett målinriktat urval (Bryman 2011).  Vidare har vi avgränsat oss till andra 

generationens muslimska kvinnor d.v.s. de som är födda i Sverige men har en utländsk 

bakgrund eller kvinnor som kom till Sverige vid tidig ålder och vuxit upp i Sverige. 

Anledningen till att vi valde denna grupp är för att det är den grupp vi fann mest intressant att 

undersöka då de har mer erfarenheter av att ha vuxit upp i två kulturer. Vi har inte valt att 

hålla oss till ett specifikt geografiskt område, vi har anpassat oss till relevanta 

intervjupersoner. Syftet är att undersöka muslimer i Sverige och därmed är geografiska 

området inte relevant för oss. Visserligen hade det varit intressant att göra jämförelser mellan 

olika städer i Sverige, men med tanke på uppsatsens omfattning och tidsbegränsningen har vi 

valt bort detta eftersom det är allt för tidskrävande och kräver fler intervjupersoner. 

Vid urvalsprocessen har vi haft tre kriterier, det är att vederbörande har islam som religion, 

att de är unga kvinnor samt att de är födda i Sverige eller kom till landet i tidig ålder. Vi ville 

gärna se en variation mellan intervjupersonerna när det kommer till etnisk bakgrund, då 

tänker vi att vi vill ha en blandning av personer med europeisk bakgrund samt personer med 



10 
 

utomeuropeisk bakgrund. Därmed är vårt urval av intervjupersoner strategiskt. Vi har använt 

oss av ett så kallat snöbollsurval, då vi tar kontakt med bekanta som vi vet är muslimer för att 

sedan leda oss till andra muslimska kvinnor. Vi har avgränsat oss till unga muslimska 

kvinnor, av etiska skäl valde vi bort barn och eftersom syftet var att undersöka unga muslimer 

valde vi även bort kvinnor över 30 år, därmed blev urvalet åldersgruppen 20-30. 

2.3 Förtjänster och begränsningar 

Fördelarna med en kvalitativ studie är att vi får en mer djupgående förståelse av fenomenet. 

Visserligen får vi färre utsagor då det blir en minde population i jämförelse med en 

kvantitativ studie, vilket kan innebära en begränsning i generaliseringen till en större 

population. Men genom en djupare och väl strukturerad intervju av urvalspopulationen kan 

det ändå vara möjligt att göra en generalisering till en större grupp (Ahrne 2011). 

I en kvalitativ ansats ligger fokus på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

och det är det som är syftet med vår studie (Bryman 2011). Den kvalitativa metoden har 

givetvis sina begränsningar. En ytterligare begränsning med en kvalitativ studie är att det kan 

uppstå problem vid tolkningen av en utsaga (Ahrne & Svensson 2011). För att förenkla 

tolkningsarbetet var vi noggranna med att ställa tydliga frågor samt relevanta följdfrågor för 

att undvika feltolkning.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

När forskningsfrågorna kunnat besvaras av resultaten så betyder det att forskningen har hög 

validitet (May 2001). Det finns olika faktorer som påverkar validiteten i en undersökning. Att 

tydligt redogöra för vilka metoder som använts samt beskriva arbetsprocessen bidrar till 

transparens. Transparens handlar om genomskinlighet, dvs. att forskningen har en tydlig 

redogörelse av arbetsprocess, olika metodval samt undersökningens svagheter. Reliabilitet 

innebär att en studie är upprepbar och ger samma resultat, oberoende av specifika 

intervjupersoner. Vår urvalspopulation skall kunna representera en större population och 

forskningsresultaten skall kunna överföras till andra miljöer och andra liknande populationer. 

Texten skall kunna diskuteras och kritiseras (Ahrne & Svensson 2011). För att öka validiteten 

och reliabiliteten har vi utförligt beskrivit arbetsprocessen i varje steg.  

För att öka validiteten har vi även valt att genomföra intervjuerna i fysiska möten för att 

undvika oklarheter då man t.ex. via telefon missar olika intryck som kan påverka samtalet. Vi 
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har även spelat in intervjuerna med lämpliga inspelningsinstrument och samtidigt fört 

anteckningar under intervjun för att fånga uttryck som inte är verbala . För att ytterligare 

stärka validiteten, har vi transkriberat intervjumaterialet. Transkriberingen har vi genomfört 

så fort som möjligt efter varje intervju. Inspelningsmaterialet har varit av god kvalitet och 

ingenting har fallit bort på grund av tekniska problem. 

Det finns alltid risk att det uppstår problem i samband med en intervju oberoende av hur 

mycket som planerats i förväg. Det finns vissa aspekter som intervjuaren inte kan förbereda 

sig på och som kan leda till att intervjun misslyckas. Det kan exempelvis handla om 

personkemi (Ahrne & Svensson 2011). Vi har däremot inte stött på några problem vad gäller 

personkemi och samtliga intervjuer har gått bra.  

Eftersom vi utgick ifrån en semistrukturerad intervjuform så utformade vi en  intervjuguide 

bestående av teman och frågeområden som vi tog upp i alla intervjuer. Detta för att nå syftet 

med undersökningen och även för att kunna få så likvärdiga intervjuer som möjligt för att 

kunna se ett genomgående mönster och kunna dra slutsatser mellan de olika utsagorna.                                                                               

2.5 Förförståelse 

Durkheim menar att det är viktigt som forskare att vara medveten om sina värderingar och 

förhålla sig neutral till det som studeras. Frågan är om man kan förhålla sig helt neutral? 

Enligt Bryman (2011) är detta inte möjligt, han menar att det är svårt för en forskare att 

förhålla sig helt neutral i sin forskning. Därför är det viktigt att redogöra för sina egna 

värderingar och reflektera över hur det kan påverka studien samt redovisa detta i rapporten. 

Vi har båda en förförståelse till ämnet då vi själva kommer från muslimska familjer. Vi har 

goda kunskaper om religionen och vad det innebär att ha en muslimsk bakgrund i Sverige. Vi 

är medvetna om att detta kan ha påverkat vår uppsats och vi har haft det i åtanke under 

arbetets gång och distanserat oss för att undvika att våra egna värderingar påverkar resultatet. 

Vi har fokuserat på våra intervjupersoners utsagor i tolkningsarbetet. Vår förförståelse har 

även varit en fördel då vi har haft lättare för att förstå intervjupersonernas utsagor då vi vet 

betydelsen av olika begrepp som de yttrat. Det har även varit lättare för oss att få fram viss 

information med hjälp av våra kunskaper i ämnet. Med det syftar vi på frågeställningar till 

intervjupersoner. Vi har kunnat ställa frågor kring saker som kräver en förförståelse om islam 

och utan det så hade vi kanske missat relevant information. 
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2.6 Etiska överväganden  

Som vi tidigare nämnt så har vi en förförståelse till ämnet då vi båda har en muslimsk 

bakgrund. Vi är medvetna om att vi har en ställning i ämnet men vi har distanserat oss ifrån 

det under arbetet och fokuserat på målgruppens utsagor.  

Under arbetet har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det finns fyra 

allmänna huvudkrav på forskningsetik, de är följande: 

Informationskravet: Till att börja med har vi informerat intervjupersonerna om syftet med 

arbetet samt vad deras roll i studien innebär. (Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet: När en undersökning kräver att en individ aktivt deltar, så krävs det alltid 

ett samtycke från vederbörande. Vi har därför informerat våra intervjupersoner att deras  

medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan (ibid.). 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som kan avröja intervjupersonernas identitet har 

avidentifierats, så att de skall förbli anonyma. Eftersom vi inte har fokuserat på ett visst 

geografiskt område har vi valt att inte skriva ut platser där vi funnit intervjupersonerna för att 

ytterligare förstärka anonymiteten (Vetenskapsrådet 2002). 

Nyttjandekravet: Vi kommer inte använda den information som framkommit i 

undersökningen, i annat än det som informationen är avsedd för. Inspelningar och 

transkriberat material kommer vi att radera efter att undersökningen är färdig (ibid.). 

2.7 Tillvägagångssätt 

Vi har intervjuat sju kvinnor i vår undersökning där samtliga är mellan 20-25 år. 

Intervjupersonerna har vi fått tag på genom bekantskap. Vi har frågat vänner om de känner 

någon som passar in på våra kriterier och som kan tänka ställa upp på intervju. Sedan har de 

första intervjuerna lett fram till fler, ett så kallat snöbollsurval. Till en början var tanken att vi 

skulle kunna intervjua vilken muslimsk kvinna som helst. Vi utformade en intervjuguide och 

började med intervjuerna, men vi upptäckte snabbt att det som vi ville undersöka inte gick att 

genomföra på alla muslimska kvinnor utan syftade endast till religiöst praktiserande 

muslimer. Detta kom vi fram till efter att första intervjun genomförts. Intervjupersonen hade 

Islam som religion, men hon var en sekulär muslim och intervjumaterialet var inte användbart 

för oss. Vi förstod därefter att intervjupersonerna inte endast skulle vara muslimer, de skulle  

även religiöst praktiserande. 
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Samtliga intervjupersoner är av utomeuropeisk bakgrund, två från Libanon, två från 

Palestina, en från Somalia och en från Tunisien . Vi hade från början en önskan om att få en 

blandning mellan europeiska muslimer och utomeuropeiska muslimer men vi fick inte tag på 

muslimska kvinnor med europeisk bakgrund som motsvarade våra kriterier. Vi fick kontakt 

med ett antal muslimska kvinnor med europeisk bakgrund som kunde ställa upp på intervju. 

Men då vi informerade om uppsatsens syfte kom vi snabbt fram till att de inte kunde då de 

var sekulära muslimer som inte var religiöst praktiserande.  

Inför intervjuerna formade vi en intervjuguide med hjälp av Brymans (2011) hjälp till 

intervjuguide (se bilaga 1). Då vi utgick från en semistrukturerad intervjuform valde vi ut 

olika teman som skulle beröras genom några få frågor. Denna intervjuguide använde vi till 

samtliga intervjuer. Intervjuerna ägde rum på olika platser, i skolan, hemma hos 

intervjupersonen och på fik. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och de blev 

mellan 30-70 minuter långa. Vid valet av intervjuplats lät vi intervjupersonen uttrycka deras 

önskan kring valet av intervjuplats, vi föreslog grupprum i skolan där de flesta intervjuerna 

genomfördes. Men några av dem önskade andra platsen som exempelvis hemma hos 

intervjupersonen eller på ett fik. 

2.8 Bearbetning  

Efter intervjuerna transkriberade vi allt inspelat material. Därefter läste vi igenom allt 

utskrivet intervjumaterial för att fånga in mönster och möjliga koder. Vi använde oss av 

Håkan Jönssons (2010) bok Sociala problem som perspektiv- en ansats för forskning och 

socialt arbete för att lättare kunna forma relevanta koder för vår uppsats. Vi formade våra 

koder utifrån våra teman och frågor som vi hade på intervjuguiden samt diskussioner som 

kom upp i flera intervjuer utan att det efterfrågats. Därefter utformade vi ett kodningsschema 

med sex olika koder (se bilaga 2). Sedan kodade vi de utskrivna intervjuerna. Vidare gjorde 

vi en sammanställning av kodningarna där vi sedan valde ut det som var mest relevant. Sedan 

använde vi dessa som vår empiri för att sedan göra en analys med hjälp av våra teorier och 

tidigare forskning. 

2.9 Arbetsfördelning 

Vi har suttit och jobbat tillsammans i stort sett hela tiden.  Inledningen och hela 

metodavsnittet har vi skriver tillsammans. För att öka effektiviteten har vi delat upp vissa 

delar av uppsatsen. Vi har delat upp litteraturen där vi har läst separat och sedan skrivit varsin 
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del på forskningen som vi sedan satte ihop tillsammans. Vi har även delat upp intervjuerna 

där vi har tagit tre intervjuer vardera. Sedan har var och en transkriberat sina intervjuer. 

Vidare har vi läst utskrivet intervjumaterial tillsammans och valt ut koder gemensamt. Efter 

sammanställningen av kodning valde vi ut olika rubriker till analysen. Vi delade upp 

rubrikerna där var och en skrev för sig. Vi läste sedan igenom allt för att redigera. Den 

avslutande diskussionen skrev vi gemensamt.   

3. Tidigare forskning 

3.1 Forskning om muslimer och integration 

Martin Bulmer & John Solomos (2010) diskuterar i sin artikel Introduction: Muslim 

minorities in Western Europe om det ökade intresset av islam och muslimer i Europa. 

Intresset av den muslimska befolkningen och islam har ökat de senare åren och det märker 

man genom en drastisk ökning av forskning i ämnet samt utgivna böcker om det. Där man 

som mest ser en markant expansion är i medias rapportering angående ämnet och särskilt 

angående terroristattentat och extrema islamistiska rörelser. I denna studie diskuteras ämnet 

som ett tema där författarna utgår från fyra artiklar som har skrivits om islam och muslimer. 

Eftersom Bulmers och Solomons studie utgick ifrån vad andra hade skrivit så sökte vi efter 

ursprungskällorna för att få en djupare förståelse. Vi kommer att redogöra för dessa här 

nedan. 

Phillip Conner (2009) skriver i sin artikel Contexts of immigrant receptivity and immigrant 

religious outcomes: the case of muslims in Western Europe om muslimska immigranter i 

Västeuropa och deras skiftande religiositet. I studien använder forskaren sig av European 

Social Survey (2002,2004,2006). Conner (2009) utgår från en hypotes där man antar att det 

finns ett samband mellan kontexten i mottagandet av muslimska invandrare och deras 

religiösa utfall. De vill visa på sambandet mellan mottagandet av invandrare, dvs. om de 

bemöts mer eller mindre välkommande av samhället i det nya landet, och hur deras 

religiositet påverkas av det. 

I forskning om migration har religiositet blivit en viktig faktor i förståelsen av invandrares 

integrering i nya samhällen. Men mindre fokus har lagts på att förstå sambandet mellan 

graden av religiositet och integreringsprocessen. Den ökade invandringen av religiösa 

invandrare, som i detta fall muslimer, har skapat en enorm press på lagstiftning och även 
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press på allmänheten för att möjliggöra integrering. På senaste tid har många lagar ändrats till 

att göras mer multikulturella, särskilt på EU-nivå. Men det kvarstår fortfarande ett motstånd 

till denna assimilering, viket gör det svårt för EU att arbeta fram en omfattande 

integrationspolitik som accepteras av alla medlemsländer (Conner 2009). 

Conner (2009) tar upp flera teorier om anpassningsprocessen, där samtliga innehåller 

motstånd för religion. En konstant religiositet är ett exempel på religiöst behåll trots  

påtryckningar på en religiös assimilering till det nya samhället. I samband med assimilering 

till ett nytt land kvarstår ofta den religiösa identiteten och kan till och med förstärkas.  

Islam är inte den enda religionen som har ökat i Europa men det är den som framträder mest i 

media. Muslimerna har blivit en grupp som hamnar i utanförskap och muslimska identiteten 

ses som en barriär mot anpassning i Europa. Religiositeten bland invandrande muslimer i 

Europa är högre än ursprungsbefolkningens religiositet. Oavsett olika försök till att integrera 

muslimska befolkningen religiöst, har det inte visat resultat att invandrarna religiöst anpassar 

sig till samhället. Det stämmer med teorier om assimilering där religionen är motståndskraftig 

till assimilering (ibid.). 

I studien tar man Nederländerna som exempel på ett land med bra bemötande av invandrande 

muslimer. Med tillgänglig politisk struktur som stödjer kulturella skillnader ges muslimerna 

större frihet till att skapa sina egna religiösa organisationer till skillnad från Tyskland och 

Frankrike som har en striktare politik. Resultaten visar att en mer välkomnande mottagning är 

förknippad med en hög nivå av muslimsk identitet och att en mindre välkomnande 

mottagning av muslimska invandrare leder till en ökad kulturell spänning mellan invandrarna 

och övriga befolkningen samt ett hinder till religiös anpassning. Detta skapar en religiös 

klyvning då man skiljer på invandrarebefolkningen och ursprungsbefolkningen. Detta leder i 

sin tur till ökade religiösa utfall bland invandrande muslimer. Ett sådant påtvingat integrering 

leder inte bara till segregering men också till en sämre assimilationsprocess till andra 

generationer (ibid.).  

Det är även relevant att nämna att mottagligheten av muslimska invandrare är generellt mer 

positiv i områden där invandrares närvaro är högst. I studien framkommer att skandinaven är 

mer välkomnande i mottagandet av muslimska invandrare och att Frankrike är en av de med 

mindre välkomnande mottagande. Den högsta nivån av religiös avvikelse finns i de minst 

välkomnande områden vilket visar på att mindre välkomnande kontexter förknippas med en 

större avvikelse i muslimska religiösa nivåer från de övriga befolkningens religiösa nivåer. 
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Detta tycks motsvara en reaktiv effekt där religiös motståndskraft snarare fördjupar (Conner 

2009). 

Aje Carlbom (2006) diskuterar mångkulturalism som ideologi samt att denna ideologi kan 

vara ett problem när det handlar om att förstå islam och muslimer i det samtida Sverige. 

Ideologin, mångkulturalism bygger på starka normer rörande acceptans och tolerans. Det 

finns i Sverige många muslimer men samtidigt finns en okunskap kring denna grupps kultur 

och religion som därmed gör att det blir svårt att integrera denna grupp, eftersom det saknas 

viss tolerans gentemot deras religion.  

Foroutan (2011) analyserar kopplingen mellan religiös tillhörighet och status på 

arbetsmarknaden i Australien. Författaren avgränsar sig till kvinnliga immigranter. Genom 

analysen kom han fram till att det finns en mindre sannolikhet för att en muslimsk 

invandrarkvinna anställs i jämförelse med en ickemuslimsk kvinna. Det är även svårare för en 

muslimsk kvinna att nå högre positioner inom ett yrke. Överlag så är det svårare för en 

invandrarkvinna att komma in i arbetsmarknaden.  

Foroutan (2011) menar att det inte enbart handlar om den religiösa tillhörigheten utan även 

den etniska tillhörigheten. Muslimska kvinnor från exempelvis Östeuropa har lättare att få ett 

arbete jämfört med kvinnor från exempelvis Mellanöstern eller Nordafrika. Detta kan tänkas 

bero på att kvinnor från Östeuropa inte utmärker sig som muslimer i samma grad som 

muslimska kvinnor från Mellanöstern då det gäller klädkoder och andra yttre drag. 

Diskriminering på arbetsmarknaden handlar alltså mer om att man diskriminerar de som är 

synligt annorlunda.  

3.2 Forskning om identitet och religion 

I studien Social integration and religious identity expression among Dutch Muslims: The role 

of minority and majority group contact av Mieke Maliepaard och Karen Phalet (2012) 

undersöker författarna förhållandet mellan majoritetsgruppen och minoritetsgruppen i 

Nederländerna. Minoritetsgruppen muslimer består av två etniska grupper, turkiska muslimer 

och marockanska muslimer. Huvudpunkten ligger i att belysa hur religiös identitet och 

praktiserandet av sin religion påverkas av kontakten med andra i minoritetsgruppen och 

kontakten med majoritetsgruppen. Undersökningen görs med hjälp av data från en nationell 

institution för social forskning där data hämtats från en undersökning av integration och 

minoriteter från 2006. 
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Resultaten visar att ålder, genus, samt etnisk tillhörighet inte har någon signifikant påverkan 

på resultaten. Endast i en punkt är det skillnader mellan turkiska muslimer och marockanska 

muslimer då de turkiska muslimerna har en större påverkan på varandra gällande religiös 

praktisering än de marockanska muslimerna.  

Resultaten visar på samband mellan kontakt inom muslimska minoritetsgruppen och ett 

starkare religiöst utövande. På samma sätt visar resultaten att mer kontakt med icke 

muslimska majoritetsgruppen leder till lägre nivåer av religiös praktisering och religiösa 

hävdanden. Vad gäller muslimsk identitet lutar resultaten åt samma håll då de med större 

kontakt med muslimska gruppen upplever en starkare muslimsk identitet än de med mindre 

kontakt till gruppen. Det kan även beskrivas utifrån att de med större religiösa utfall och en 

starkare muslimsk identitet är mindre benägna att umgås med icke muslimer än de med lägre 

nivåer av muslimsk praktisering och en svagare anknytning till en muslimsk identitet. 

Slutsatsen är att interaktion mellan minoritetsgruppen och majoritetsgruppen har ett tydligt 

samband med religiös identitet och religiös praktisering samt att graden av tillhörighet inom 

minoritetsgruppen påverkar starkt muslimers religiösa utfall och religiösa identitet 

(Maliepaard och Phalet 2012). 

3.3 Forskning om bilden av muslimer 

I integrationsverkets rapportserie av Hjelmskog (2003) Samtal med svenska muslimer -

situationen för svenska muslimer efter terroristattacken i USA den 11 september, 

sammanfattas olika resultat från studier, artiklar och andra aktiviteter som genomförts 

angående diskriminering och fördomar kring muslimer och islam efter terroristattacken i 

USA. I rapporten redovisas Göran Larssons enkätundersökning med 172 svenska muslimer. 

Undersökningen syftade till att studera hur muslimer i Sverige upplever att de påverkats av 

allmänhetens syn på muslimer efter det som inträffade 11 september.  Studien visade att över 

90 % av de intervjuade upplever att de utsatts för mer diskriminering efter 11 september. 

Studien visar även tydligt att kvinnor i högre utsträckning än de män som deltagit i 

intervjuerna, anser att de drabbats av diskriminering eller blivit negativt särbehandlade. 

Många muslimer i Sverige upplever att det är media som bidragit till den negativa syn på 

Islam och muslimer som brett ut sig i västvärlden. Grundproblemet med den mediebevakning 

av det som hände 11 september, är att många muslimer upplever att de blivit kollektivt 

skuldbelagda för mycket negativt som hänt samt att journalister har en förutfattad negativ syn 

på islam som lyser igenom i allt de skriver (Hjelmskog 2003).  
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Ottebeck & Bevelander (2006) refererar också till Göran Larssons enkätundersökning där de 

skriver att undersökningen visar på att respondenterna känner att det har vuxit fram en 

negativ syn på muslimer och islam. Samtidigt som de upplever en ökad fientlighet gentemot 

muslimer så menar de att det finns ett växande intresse för Islam (Ottebeck & Bevelander 

2006). 

Susan Carland (2011) skriver i sin artikel Islamophobia, fear of loss of freedom, and the 

muslim woman om debatten kring användandet av burka bland muslimska kvinnor. I många 

europeiska länder är burkan förbjuden och den som bär burka på offentliga platser straffas 

med böter för detta. I exempelvis Frankrike talade den f.d. presidenten Nicholas Sarkozy om 

att det i Frankrike inte kan acceptera att kvinnor ”fängslas” på det sättet. Medan Renee Le 

Mignot, vice ordförande för franska NGO (Non- governmental Organization) menar att hela 

debatten kring Burka kan förvärra den redan befintliga diskrimineringen gentemot muslimska 

kvinnor. Carland (2011) menar att tanken med att förbjuda burka är att befria de muslimska 

kvinnorna, men förbudet leder egentligen inte till befrielse. Det leder snarare till att 

kvinnornas frihet begränsas eftersom de inte själva får välja hur de skall klä sig. Kvinnorna 

hamnar mellan två poler, där på ena sidan religionen ställer krav på att kvinnan skall täcka sig 

medan samhället ställer krav som motsäger det. 

3.4 Forskning om islamofobi 

I Bravo Lopez (2011) artikel Towards a definition of Islamophobia: approximations of the 

early twentieth century diskuteras komplexiteten med begreppet islamofobi. Islamofobi är en 

term som saknar en konkret definition. Enligt tidigare forskning kring islamofobi så förklaras 

begreppet på olika sätt. En definition av begreppet är att det handlar om religiös intolerans 

och en ny form av rasism, även kallad kulturell rasism. Andra menar att begreppet 

”Islamofobi” är missvisande och att det inte handlar om religiös intolerans utan snarare om en 

kulturell rasism, där fientligheten syftar mer på den etniska tillhörigheten än på religionen 

(Bravo López 2011). 

Islamofobi är ett gammalt fenomen, men själva begreppet myntades under tidigare perioden 

av 1990-talet men det var främst efter terrorattacken den 11 september 2001 som det 

uppmärksammats i offentliga debatter (Bravo López 2011). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I vår analys kommer vi att belysa vårt material utifrån lämpliga teorier. Då vi använder oss av 

en teori kan vi lättare sätta fenomenet i ett sammanhang och skapa en större förståelse. 

Genom att utgå från en teori blir det även lättare att bearbeta materialet då vi utifrån teorin tar 

ut det som är relevant för vår studie (Blom, Morén & Nygren 2006). Vi kommer att använda 

oss av socialkonstruktivism och genus som en social konstruktion. Vi kommer även att 

använda oss av Baumans teori om frihet och beroende för att analysera vår empiri.  

Då vi skriver om muslimska kvinnor och deras sociala situation ansåg vi att 

socialkonstruktivism är en relevant teori att utgå ifrån, eftersom den enligt oss ger en djupare 

förståelse kring hur en grupps situation är påverkad av den sociala kontexten samt hur de 

föreställningar som finns i samhället påverkas av de individer som samhället innefattar. 

Eftersom vi riktat in oss på muslimska kvinnor i vår studie ansåg vi att det är relevant att 

använda en teori kring genus, därav valet av teorin kring genus som en social konstruktion. 

Baumans teori om frihet och beroende valde vi att utgå ifrån eftersom den berör 

grupptillhörighet och beroendet av gruppen, i detta fall att tillhöra den muslimska gruppen. 

Baumans teori bidrar även med kunskap kring hur den egna gruppen kan påverka individen.  

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på hur den sociala 

verkligheten skapas samt hur det sociala livet produceras i samhället. Den sociala 

verkligheten skapas av de kategorier och tolkningar som människor skapat och använder sig 

av (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010). Socialkonstruktivism karaktäriseras av att den 

försöker avslöja direkta fenomen som företeelser som är ytliga och som egentligen styrs av 

bakomliggande och mer verkliga faktorer. Socialkonstruktivismen är alltså tänkt att blotta 

sanningen om verkligheten. Det omedelbara som är synligt för oss är egentligen en illusion 

och där bakom finns den egentliga verkligheten (Wenneberg Barlebo 2010). 

Om vi djupare studerar människors handlingar så kommer vi kunna se att de inte är naturligt 

bestämda utan att de är socialt konstruerade. Det finns argument för detta som handlar om 

hanteringen av våra känslor, exempelvis gråt vid känsla av sorg. Handlingarna, i detta 

exempel gråt är alltså enligt socialkonstruktivismen inte något som bestäms av kroppen utan 

vi kan finna olika ”sorgemönster” i olika kulturer. I vissa kulturer uttrycks sorg genom gråt 

medan sorg i andra kulturer uttrycks genom exempelvis skrik (ibid.). 
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Socialkonstruktivismen ger möjlighet till att kunna studera verkligheten på ett sätt som inte 

enbart är grundat på insamlad data och fakta om verklighetens konstruktion så som den direkt 

ter sig att vara. Utan den gör det möjligt att tränga igenom den yta som vi direkt ser 

(Wenneberg Barlebo 2010). Även om det finns många faktorer som gör 

socialkonstruktivismen tillförlitlig, så är teorin dessvärre inte helt problemfri. När vi lämnar 

de naturliga kategorierna och försöker konstruera om det som för oss är direkt uppenbart så 

kan det leda till att det som vi tror är det bakomliggande egentligen bara är vår egen illusion. 

Det vi i slutändan får kvar är alltså bara en flyktig social värld som omöjliggör det naturliga 

vi ser och som separerat från allt annat inte har något att erbjuda istället (ibid.). 

Berger & Luckmann (2010) menar att människans natur och socialitet hör samman. De tar 

sexualitet och näringsprocessen som exempel och menar att dessa i grunden är biologiska 

drifter som är formbara. Människans biologiska konstitution bestämmer inte var människan 

ska söka sin sexuella utlösning och inte heller vad människan ska äta. Sexualitet och 

näringsprocess är riktade i specifika kurser på social basis och inte på biologisk basis. Våra 

biologiska drifter styrs och formas alltså av socialiseringen. Våra funktioner bestäms av det 

biologiska medan sättet varpå vi använder funktionerna styrs av den sociala struktur som vi 

befinner oss i (Berger & Luckmann 2010).  

Inom sociologi betraktas gruppen som en social konstruktion.  Exempelvis en etnisk grupp är 

bestående av människor som delar samma etniska identitet, som har en gemensam historia, 

ett gemensamt språk men även i vissa fall en gemensam religion (Repstad 2005).  Så snart 

begreppet ”etnisk grupp” trängt in i människors medvetande, så kan gruppen ses som en 

struktur som påverkar de åsikter människan har men även de handlingar som människan 

genomför. Detta kan även ses som fallet med de religiösa grupperna i samhället. Icke att 

förglömma att det synsätt som nämns ovan inte är problemfritt. Många sociologer medger att 

detta synsätt även använts för att förklara etniska problem utifrån ett kulturellt perspektiv. Det 

har alltså varit så att sociala fenomen och människors individuella handlingar förklarats med 

att aktörerna är kopplade till specifika kulturer som därmed styr deras handlande, vilket 

egentligen inte alltid behöver vara fallet (ibid.). 

4.2 Genus som social konstruktion 

Vad som är kvinnligt har ingen bestämd definition. Många talar för att det är det biologiska 

könet som skiljer på manligt och kvinnligt. I en artikel på Regeringens hemsida refererar 

sociologen Mats Alvesson till Alvesson & Billing 1997 samt Calás & Smircich 1996 som 
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menar att fokus på att ”räkna kroppar” på senare år fått en del kritik. Att ”räkna kroppar” 

handlar om att vi utgår från kroppskaraktäristiska när vi definierar kön, och då menar de 

främst att de tidigare utgått från att definiera manligt och kvinnligt genom könsorgan. 

Tidigare har människan alltså utgått från könet som det mest väsentliga i att definiera manligt 

och kvinnligt (Regeringen 2012) 

Personliga utsagor från enskilda personer, som kan tydas i samhället, visar att människor 

definieras som män eller kvinnor utan att vi överväger annat än det som är biologiskt. Detta 

visar att det fortfarande finns en föreställning om att det är kroppen som är avgörande för hur 

vi ser på kön. Trots det som visas utifrån utsagor så menar könsforskare att de intresserar sig 

för könet som en social konstruktion. Det intresserar sig alltså inte enbart för de biologiska 

könsskillnaderna. De menar att de fokuserar på de sociala och kulturella processer som 

skapar ”män” och ”kvinnor”. Män och kvinnor är samhällsvarelser vars kön bestäms av 

kultur och det sociala livet (Ibid.) 

 

”Kön är resultatet av sociala definitioner och internaliseringar av att vara man eller kvinna” 

(Alvesson & Billing 1999,s 31) 

Alvesson & Billing (1999) menar att kön konstrueras i sociala sammanhang samt att de 

varierar mellan sociokulturella sammanställningar som exempelvis nation och etnicitet men 

att vi även inom dessa konfigurationer måste ta hänsyn till olika variabler så som vokabulär, 

idéer och empiriska illustrationer i specifika sammanhang.  

Judith Butler (2007) menar att genus skapas genom det sätt varpå vi handlar, hur vi beter oss 

och hur vi framstår inför andra. Hon menar likt Alvesson & Billing att kön är socialt 

konstruerat. Många inom vetenskap särskiljer genus och kön, där de menar att kön är det 

biologiska och genus det kulturellt påverkade. Butler (2007) menar att denna särskiljning är 

felaktig. Hon menar att även det biologiska könet är kulturellt påverkat eftersom det är vårt 

språk som identifierar vad som hör till det biologiska könet. 

4.3 Baumans teori om frihet och beroende 

Bauman (1992) skriver att tillhörigheten till en grupp möjliggör en individs frihet samtidigt 

som den drar gränser för samma frihet. De sätt man är på, hur man handlar, hur man talar och 

förstår innebörden av andras handlingar lär man sig genom sin grupp och därmed är man 

mest bekväm i sin grupp. När individer befinner sig utanför sin hemvist, i en annan grupp, i 

ett annat land, uppstår en osäkerhet och känsla av att vara ofri. De handlingsätt och de sätt 
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andra grupper kommunicerar är inte likt det man själv har lärt sig och detta leder till en 

osäkerhet och obekvämhet. Därför menar Bauman (1992) att den grupp man tillhör, där man 

känner sig mest bekväm, är också den grupp som begränsar individens frihet eftersom 

individen är beroende av gruppen för att kunna använda sin frihet.  

Gruppen möjliggör frihet genom att meddela önskningar som är godtagbara inom den grupp 

man tillhör samt hur man på rätt sätt uppfyller dessa önskningar. Samtidigt begränsar 

grupptillhörigheten individens frihet genom att förbjuda det som gynnas utanför gruppens 

gränser, i grupper där andra önskningar gynnas. Vidare skriver Bauman (1992) att 

grupptillhörandet i sig är en begränsning av friheten därför att man föds in i en grupp och 

därmed har man inte själv valt vilken grupp man vill tillhöra.  

”Den grupp som gjorde mig till en fri individ och som fortsätter att vaka över min frihets rike 

tog oombedd kommandot över mitt liv (mina önskningar, mina avsikter, de handlingar som 

jag skulle utföra och de som jag skulle avstå från etc.” Bauman (1992 s.34) 

Vilken etnisk bakgrund eller vilken hudfärg en individ har är något som man föds in i. Hur 

individen hanterar sin gruppidentitet är ett fritt val, antigen väljer man att vara stolt och göra 

det till det bästa eller att förändra sig. Det kräver då en förändring av sig själv och att gå emot 

sin grupp som man har ett beroende till. Sannolikheten är stor att individer går i samma ström 

som den grupp de tillhör genom att eftersträva de mål som gruppen har satt och genom att 

använda de givna medlen för att nå målen.  

Cree(2000) refererar till Baumans (1992) teorier om frihet som menar att vi har friheten att 

fatta våra egna beslut men att dessa beslut begränsas på olika sätt, exempelvis genom dem 

som sätter lagar på vilka beslut vi kan fatta, våra personliga resurser, ekonomi och andra 

faktorer som klass, kön och  etnicitet.  

Bauman (1992) använder sig av fyra kategorier för att förstå gruppens för- och nackdelar som 

påverkar individens liv. Den första kategorin är mål: varje grupp har specifika uppsatta mål 

som förmedlas ut till gruppen. Bauman tar klass som exempel, om man är född i en 

medelklassfamilj övertar man med stor sannolikhet gruppens uppsatta mål och söker sig till 

jobb som inte kräver större utbildning, därmed är en högre utbildning inte att sträva efter för 

att leva ett anständigt liv.  Den andra kategorin är medel: förutom att styra målsättningen så 

förmedlar gruppen även rätta medel för att uppnå de uppsatta målen. Den tredje kategorin 

handlar om relevans: gruppen förmedlar även vad som är relevant och icke-relevant och hur 
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man skall skilja på dem. Sista kategorin kallas för livsprojekt: det handlar om individens 

livskarta som kan se olika ut beroende på vilken grupp man tillhör. Livskartan förmedlar 

olika livsvägar eller resor genom livet som passar individer av en viss ”sort”. 

Dessa gruppnormer om vilka mål som skall strävas, vilka medel som är lämpliga, vad som är 

relevant eller icke-relevant kommer genom individers grupptillhörighet, de är omedvetna och 

kommer från barndomen. Bauman (1992) menar att dessa kunskaper är så djupt förankrade 

och givna som naturliga just för att man har glömt ursprunget av dem. Bauman (1992) 

beskriver denna internalisering av gruppnormer genom socialpsykologen George Herbert 

Mead som skriver om jaget. Det som blir inlärt tidigt i åldern blir naturlig och omedvetet. 

Jaget utvecklas inte bara genom inlärning och påverkan från yttre faktorer, det utvecklas även 

i interaktion mellan barnet och dess omgivning. Barnet lär sig tidigt att skilja sig från de 

andra.  

 5. Empiri och analys 
Vi kommer i den här delen redovisa den empiri som vi fått fram genom våra intervjuer. 

Vidare kommer vi sätta samman vår empiri med de teorier och den tidigare forskning som vi 

redogjort för tidigare i uppsatsen. Vi kommer redovisa de intervjuer vi gjort med sex 

muslimska kvinnor genom att citera intervjupersonerna. 

5.1 Religion och identitet 

Vi har valt att lyfta fram olika aspekter av identitet. Då syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur muslimska kvinnor hanterar sin muslimska identitet har vi haft identitet som ett tema i 

vår intervjuguide (se bilaga 1). Det vi intresserar oss för, är att få en bild av vad som 

definierar intervjupersonernas identitet och vilken betydelse religionen har för deras identitet. 

Vidare diskuterar vi även miljöns betydelse för individens identitet där vi belyser hur 

intervjupersonens identitet ser ut i Sverige jämfört med i hemlandet. Vi har även undersökt 

hur intervjupersonerna praktiserar sin religion samt vilka möjligheter och begränsningar de 

ser för praktiseringen av Islam i Sverige. Av de intervjupersoner vi träffade hade två av dem 

slöja, samtliga följde traditioner inom Islam som exempelvis de muslimska högtiderna och att 

be fem gånger om dagen, endast en av de sex kvinnorna vi intervjuade bad inte. 
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5.1.1  Identitet – Är jag svensk, eller är jag inte svensk? 

Begreppet identitet handlar om individens uppfattning om sig själv som unik personlighet, 

avgränsad från andra. Det definieras ofta som självbild eller självmedvetande. Inom 

sociologin betonas den sociala dimensionen i identitetsbegreppen. Sociologer menar att 

identitet skapas i förhållandet till andra människor och bör ses som ett resultat mellan 

individen och det omgivande samhället (Jacobsson et al. 2010). 

Under intervjun hade vi temat identitet, syftet var att ta reda på hur intervjupersonerna 

definierar identitet och vad det är som bygger upp deras personliga identitet.  

Min identitet är en blandning av min nationalitet, religion och hur jag är som 

person, men även vad det är för personer som jag umgås med. Alltså allt det där 

yttre som har format mig och även andra människor. /…/även genus, alltså 

manligt och kvinnligt som formar identiteten. (Intervjuperson 2)   

Intervjupersonerna definierar identitet som hur man är som person där många olika faktorer 

spelar in. Det som framkommer genom intervjuerna är att samtliga muslimska kvinnor 

nämner bakgrund som en viktig faktor i sin identitet. Var man kommer ifrån och vilket 

ursprung man har var kärnan i deras identitet. Fem av sex intervjupersoner nämner även 

religion som en del av identiteten.  

Vi kunde även se att några av intervjupersonerna upplevde en kluvenhet i frågan om identitet. 

Frågan om identitet kom att handla om etnicitet och nationalitet. Då bakgrund var en viktig 

del av identiteten var det svårt att identifiera sig till ett land eller en etnicitet då dessa kvinnor 

är uppvuxna i Sverige. Två av de sex muslimska kvinnor vi intervjuade vad födda i sitt 

hemland och kom till Sverige när de var små, de övriga fyra var födda i Sverige.  

Sen är det ibland frågan om jag är svensk eller är jag inte svensk, men jo det är 

jag, för jag är ingenting annat liksom, sen är jag ju ursprungligen från ett annat 

land och har annat i bagaget och det är jättebra tycker jag. /…/men jag skulle nog 

säga att jag är en svensk muslim faktiskt, så skulle jag nog definiera mig en 

svensk muslim. (Intervjuperson 5) 

Man kan nog säga att man är rätt kluven, det låter fel ibland att säga att man är 

svensk, man ser att jag har arabiskt påbrå, då ses man som en wannabe. Jag säger 

ofta att jag är arab i grund och botten, född och uppvuxen i Sverige./…/ Jag vill 

kunna säga att jag är svensk för det känns som att man inte erkänner svenskheten 

om man säger att man är arabisk. Jag är muslim i grund och botten. Jag ser mig 

som en muslimsk tjej född i Sverige, med arabiska föräldrar. Man kommer aldrig 

bli svensk, svårt hur man definierar svensk. (Intervjuperson 3) 
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/…/ jag kommer aldrig vara svensk och jag ses inte som svensk även om jag bott 

här i typ hela mitt liv och tycker att jag är väl som alla andra.(Intervjuperson 6) 

Vi kunde se ett mönster av att intervjupersonerna skiljde på sig själva ifrån etniskt ”svenska”. 

Det yttre var en faktor som gjorde att de inte kunde vara ”svenska” för det syns att de inte är 

svenska och därmed kan de inte säga att de är svenska. Även om dessa kvinnor har vuxit upp 

i Sverige och mer än hälften av dem var födda i Sverige så identifierar de sig inte som 

svenska. Repstad (2005) menar att en etnisk grupp bestående av människor som delar samma 

etniska identitet, har en gemensam historia, språk och även en gemensam religion, är en 

social konstruktion. Gruppen kan ses som en struktur som påverkar individens åsikter och 

handlingar. Sociologer menar att detta kan förklara etniska problem utifrån ett kulturellt 

perspektiv då människors enskilda handlingar har förklarats med deras etniska tillhörighet.  

5.1.2 Religion och den muslimska identiteten 

Vid frågan om identitet nämnde samtliga intervjupersoner ordet religion. Vilken betydelse 

har då religionen för individernas identitet? Intervjupersonerna uttryckte sig på följande vis: 

Det är islam som byggt upp mig. Jag är infödd in i Islam. Jag har uppfostrats med 

den religionen och det är den som gjort mig till den jag är idag. /…/Islam och min 

identitet går ihop i alla lägen känns det som. (Intervjuperson 4) 

/…/alltså min religion genomsyrar mitt liv. Den är en del av allting jag gör, i 

princip. Så, religion är en del av min identitet så skulle jag kunna säga. /…/ för att 

jag tror att utan min religion så hade jag kanske varit en annan människa än den 

jag är idag. (Intervjuperson 5) 

Religionen är den största kärnan av överhuvudtaget vem jag är idag. Jag är född 

till att vara muslim, allt har cirkulerat kring religionen. Jag har inte blivit 

uppvuxen utifrån etnicitet, utan efter religion. (Intervjuperson 3) 

I dessa ovanstående citat kan man tydligt se att religionen är en viktig faktor för individernas 

identitet. Det finns ingen markant skillnad mellan intervjupersonerna i denna fråga trots att de 

praktiserar i olika grader. Med det menar vi att de följer olika regler inom islam vad gäller 

praktiseringen, vissa är mer strikta då de har valt att följa religionen till punkt och pricka, 

andra har valt att anpassa sin religiösa praktisering efter det som passar dem, som till exempel 

bärandet av slöjan där mer än hälften har valt att inte ha på sig slöja. Mer om slöjan kommer i 

ett senare kapitel.  

Bauman (1992) skriver att det sätt man är på, hur man handlar, hur man förstår olika 

handlingar osv. det lär man sig genom sin grupp och därmed är man mest bekväm i sin grupp. 
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Individen socialiseras in i gruppen redan som spädbarn och det är just därför som dessa 

kunskaper blir så förankrade hos individen att de tas för givet som naturliga. Vilken etnisk 

bakgrund man har, vilket hudfärg man har eller som i vårt fall vilken religion man har är 

något som man föds in i. Med detta menar Bauman (1992) att gruppen begränsar friheten då 

själva grupptillhörandet i sig är en begränsning av frihet eftersom man föds in i en grupp och 

har inte genom fri vilja valt just den gruppen man tillhör. Detta kopplar vi till den grupp vi 

undersöker. Precis som intervjuperson tre säger så föds man till att vara muslim och man blir 

uppvuxen utifrån religionens lagar. Grupptillhörigheten påverkar alltså individernas sätt att 

vara och handla på precis som intervjupersonerna beskriver att religionen har gjort dem till 

den de är. 

Conner (2009) skriver om anpassningsprocessen där han tar upp olika modeller på 

assimilering till ett nytt land. Samtliga av dessa anpassningsmodeller innehåller ett visst 

motstånd för religion. En ihållande religiös identitet är ett exempel på religiöst behåll trots 

påtryckningar på en religiös assimilering till det nya samhället. I samband med assimilering 

till ett nytt land, oavsett assimileringsmodell, kvarstår ofta den religiösa identiteten och kan 

till och med förstärkas. Detta stämmer bra överrens med utsagorna från våra intervjupersoner 

angående identitet och religion. Samtliga av intervjupersonerna har integrerats in i det 

svenska samhället på många sätt och vissa av dem beskriver även sig som svenska muslimer. 

De flesta av dem är födda i Sverige och talar svenska som vilken annan etniskt svensk och 

lever i det svenska samhället precis som alla andra. Ändå tycks de inte ha släppt sin religiösa 

identitet och religiösa traditioner.  

Hur är det då att vara muslim i Sverige? Påverkas den muslimska identiteten av det svenska 

samhället och hur i så fall? Det är svårt att svara på frågan men för att kunna belysa miljöns 

betydelse av den muslimska identiteten tillfrågades intervjupersonerna om hur de hanterar sin 

muslimska identitet i Sverige samt hur det skulle set ut om de hade bott i hemlandet. 

Jag har inte stött på några problem så, men jag har fått ta avstånd från många 

vänner för att de lever ett liv som skiljer mycket från mitt, de börjar festa och 

dricka och så. Jag umgås med de som accepterar mig, så då funkar det jättebra 

med muslimsk identitet i Sverige. (Intervjuperson 2) 

 /…/om jag skulle vilja ta på mig sjal så skulle det automatiskt bli mycket svårare 

för mig. För jag har kompisar som har sjal och så och det är mycket svårare för 

dem. Även om vi har samma utbildning så kanske de inte får jobb på grund av att 

de just har sjal, man säger att det är fritt och att alla får utöva sin religion men 
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ändå så är det ju inte det. Du blir ganska annorlunda behandlad om du har sjal på 

dig. (Intervjuperson 6) 

Alltså självklart finns det massa prövningar i samhället, det är inte alltid lika lätt 

att göra allt så som man skulle kunna göra om man inte var muslim, man har ju 

stött på olika personer som..det är sådana enskilda händelser, sådana småsaker 

som otrevliga blickar, otrevliga kommentarer, sådana grejer. Det handlar ju inte 

om att vara muslim, bara vilket namn man har påverkar t.ex. om man har ett 

utländskt namn så är det ju svårare att på ett jobb. (Intervjuperson 5) 

Vi ser att samtliga intervjupersoner i grunden upplever att det funkar bra med muslimsk 

identitet men att det finns en del problem och det handlar om fördomar och om att vara 

annorlunda. Intervjuperson två menar att hon pågrund av sin muslimska identitet har fått ta 

avstånd från många vänner efter som de festar och dricker, vilket är haram enligt Islam. 

Vidare menar intervjuperson sex att hennes muslimska identitet begränsas på grund av de 

fördomar som finns i det svenska samhället. Hon menar att hon inte kan ta på sig sjal på 

grund av rädsla för de reaktioner som slöjan får. Intervjuperson fem menar även att det är 

svårare för en muslim att göra vissa saker än för icke muslimer, vidare säger hon att det ligger 

mycket i bara att de är av en annan etnisk bakgrund. Det är alltså flera olika faktorer 

inblandade, förutom att de är kvinnor och muslimer så påverkar även deras utländska 

bakgrund möjligheterna att få ett arbete. Vi kan säga att de handlar mycket om det ytliga, det 

som är synligt annorlunda, som till exempel att man bär slöja eller har ett utländskt utseende.  

Bauman (1992) menar att individer är mest bekväma i sin grupp eftersom det är där man har 

lärt sig om hur man ska handla och förstå innebörden av handlingar. När individen befinner 

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

friheten begränsas. De sätt andra grupper kommunicerar och handlar på är inte det som 

individen har lärt sig i sin grupp. Med detta menar Bauman(1992) att grupptillhörigheten 

både möjliggör individens frihet samtidigt som den begränsar individens frihet eftersom 

gruppen har kommandot över det fält som individen kan utnyttja sin frihet och därmed blir 

individen beroende av sin grupp.  

Det mönster som vi kan se är även att de som inte har slöja på sig skiljer sig ifrån dem med 

slöja. De har en bild om att det är mycket svårare för muslimska kvinnor med slöja och i 

många frågor kom slöjfrågan upp, vi kommer diskutera slöjan i ett senare kapitel. Nedan har 

vi uttalanden av intervjupersonerna gällande identitet i hemlandet.  

Hade jag sagt att jag ville spela fotboll i Somalia så hade de typ sagt ”Gå tillbaka 
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in i köket”. I Somalia hade jag inte haft någon identitet utan det hade bara varit 

någon som styrt och ställt över vem jag ska vara. /…/jag hade nog varit mer 

religiös och följt religionen mer. Typ be 5 gånger om dagen och så. 

(Intervjuperson 1) 

Jag hade nog haft samma identitet.. det enda som hade skiljt sig skulle nog vara 

att jag förmodligen hade haft slöja där. I hemlandet så hade jag nog som kvinna 

även haft vissa uppgifter och t.ex. att kvinnan ska sköta hemmet och uppfostra 

barn, även om hon har ett jobb, medan mannen bara står för försörjningen. Det är 

inte religionen som säger så, det är kulturen. Och visst det kanske inte framstår 

som rättvist till en början men jag tycker faktiskt att det är det. (Intervjuperson 2) 

Har själv aldrig varit i ett arabiskt land. Har nära kontakt med folk som åker till 

sitt hemland, ofta upplever de att de är invandrare i sitt hemland. För man har 

vuxit upp i Sverige och har foten i den ena kulturen. Man ses som svensk i sitt 

hemland. (Intervjuperson 3) 

Utsagorna i denna fråga är väldigt olika, en del handlar om spekulation om hur det hade varit 

om de bodde i sitt hemland, då dyker det upp genusfrågor, om hur kvinnan är i Sverige 

jämfört med i hemlandet. Även här kommer slöjan upp och samtliga som inte har slöja på sig 

här i Sverige tror att de skulle ha haft det i hemlandet . De två som har slöja på sig hade ett 

annat perspektiv på frågan, de ser sig som svenska muslimer och är födda och uppvuxna i 

Sverige och menar att man i sitt hemland är en invandrare, det är i Sverige de känner sig 

hemma. Det mönster vi kan se i ovanstående citat är att intervjupersonernas muslimska 

identitet är beroende av kontexten. De som inte har slöja i Sverige menar att de skulle ha haft 

det om de bodde kvar i hemlandet, vilket visar på att den muslimska identiteten påverkas av 

kontexten. Mer om slöjan kommer senare i uppsatsen i kapitel 5.2.4 slöjan som en symbol. 

Kontextens påverkan tycks handla mer om skillnaden på kvinnosynen som vi kan se på de två 

första citaten ovan, där intervjupersonerna menar att de hade haft andra uppgifter som kvinna 

i sitt hemland. 

Alvesson & Billing (1999) skriver att kön är en social konstruktion. Kön konstrueras i sociala 

sammanhang och varierar mellan sociokulturella sammanställningar t.ex. nation eller 

etnicitet, som även påverkas av olika variabler som vokabulär, idéer och empiriska 

illustrationer i specifika sammanhang. Men detta tänker vi på hur de ovanstående 

intervjupersonerna beskriver synen på kvinnan i deras hemland och att det skiljer sig från 

synen på kvinnan i Sverige. Alvesson & Billing (1999) skriver att förutom nation och 

etnicitet så påverkar bl.a. idéer konstauktionen av kön. Som exempel på idéer tänker vi på 

religion som också förmedlar en kvinnosyn. Precis som intervjuperson två skriver det är inte 
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religionen som säger så, det är kulturen det vill säga att alla muslimska länder inte har en 

likadan kvinnosyn därför att det är flera olika faktorer som påverkar konstruktionen av kön. 

5.1.3 Religiös praktisering 

Samtliga av våra intervjupersoner är troende och praktiserande muslimer och lever efter 

Islams lag. Givetvis skiljer det mycket på dessa sex muslimska kvinnor. Det finns många 

traditioner och lagar och regler som skall följas och dessa ser även annorlunda ut beroende på 

kultur. Ingen av de sex kvinnor vi har intervjuat praktiserar islam på samma sätt. Det är olika 

från individ till individ hur mycket man väljer att praktisera och följa av det som Koranen 

säger. För vissa räcker det med att vara troende och följa religionens högtider och traditioner. 

Andra har ytterligare regler som de följer, t.ex. att ha på sig slöja, skakar helst inte hand med 

det motsatta könet, för vissa av dem räcker det med att de inte äter fläskkött men vissa av 

dem äter bara halal-slaktat, vissa ber bara hemma och samlar på sig böner när de är i skolan 

eller på jobbet, vissa håller fast vid bönetiderna och ber på skolan eller på jobbet. Det är 

väldigt olika från individ till individ.  

Jag lever ju mitt liv utifrån religionens regler. Alltså vissa saker får jag inte göra 

för det är haram (förbjudet) att göra. Alltså hur jag väljer att göra i vissa lägen 

bestäms utifrån min religion. Det jag menar med att jag är praktiserande är att jag 

ber 5 gånger om dagen, jag gör mitt bästa, jag är en god människa och behandlar 

andra väl, jag dricker inte alkohol. Det som är så självklart här i Sverige men som 

är emot min religion, det väljer jag bort. (Intervjuperson 4) 

Jag försöker följa Islam men det är svårt för som jag har sagt så är Sverige väldigt 

fritt och det finns mycket frestelser och man vill ju göra så mycket./…/ ja alltså 

när vi fastar så gör jag det också och jag ber då också men det håller typ bara i två 

tre månader efter det. På nått sätt så tappar man greppet. Jag vet inte varför men 

ändå man tappar det trots att det bara är typ 5min om dagen men det är ändå svårt 

att följa/…/det där med att festa. Typ att försöka undvika alkohol och sådant som 

är inblandat. (Intervjuperson 1) 

Man är mån om att inte göra något som går emot religionen. /…/Jag är religiös, 

många är troende men inte praktiserar. Jag är från en väldigt religiös familj. Man 

lär sig att be fem gånger om dagen, fasta på ramadan, hålla alla högtider, sjunga 

Ilahija (muslimska versaler) i muslimsk kör, man lär sig att anpassa och ta efter 

och man lär sig att älska det. /…/Man får inte tolka till sin fördel. Islam tillåter 

inte vissa saker om du väljer att göra det ändå och brista så ska du inte säga att det 

är tillåtet /…/ Vi värnar om familjen, det handlar också om religion. 

(Intervjuperson 3) 



30 
 

För att förstå gruppens egenskaper använde Bauman (1992) sig av fyra kategorier. Den första 

kategorin är mål där varje grupp har sina specifika mål som skall förmedlas ut till gruppen. 

Den andra kategorin är medel, det vill säga vilka medel som är lämpliga att använda till att 

uppnå de uppsatta målen. Tredje kategorin handlar om relevans, gruppen förmedlar vad/vem 

som är relevant och icke relevant samt hur man skall skilja på dessa.  Sista kategorin handlar 

om livsprojekt. Livsprojekt handlar om att gruppen påverkar individens livsväg och formar 

tänkbara livsvägar som passar individen av gruppens sort. Gruppen förmedlar vilka 

önskningar, vilka mål, som är godtagbara samt hur de på rätt sätt skall uppnås. Samtidig 

förbjuder gruppen det som gynnas utanför gruppens gränser, t.ex. sådant som anses önskvärt i 

andra grupper. Gruppen bidrar på så sätt till frihet inom ramen för det som är tillåtet i den 

egna gruppen och begränsar friheten att utöva sådant som är tillåtet i andra grupper.  

Genom dessa fyra kategorier kan vi även beskriva religion. Vi kan se på muslimer som en 

grupp där det uppsatta målet är att leva ett hederligt liv för att sedan kunna komma till 

paradiset. För att nå detta mål finns det bestämda medel som skall användas av muslimer till 

exempel att du skall be fem gånger om dagen, du skall fasta, du skall ha slöja som kvinna 

osv. Intervjupersonerna uttalar i ovanstående citat att religionen påverkar deras sätt att leva 

genom att de hela tiden tänker på om deras handlingar har stöd i religionen eller om det är 

haram (förbjudet). Detta ser vi som en kopplig till det Bauman (1992) skriver om 

relevanskriteriet. Det som är relevant och ickerelevant påverkas av det som religionen 

förmedlar. Religionen förmedlar det som är tillåtet och det som är förbjudet samt hur man bör 

leva som en god människa, dvs. vilken livsväg som är möjlig.  

Enligt Conner (2009) är religiositeten bland invandrande muslimer i Europa högre än 

ursprungsbefolkningens religiositet. Oavsett olika försök till att integrera muslimska 

befolkningen religiöst, har det inte visat resultat att invandrarna religiöst anpassar sig till 

samhället. I Conners (2009) studie om sambandet mellan välkommandet av invandrare och 

religiösa utfall visar resultaten att en mer välkomnande mottagning är förknippad med en hög 

nivå av muslimsk identitet och att en mindre välkomnande mottagning av muslimska 

invandrare leder till en ökad kulturell spänning mellan invandrarna och övriga befolkningen 

samt ett hinder till religiös anpassning. I studien framkommer att skandinaven är mer 

välkomnande i mottagandet av muslimska invandrare och att Frankrike är en av de med 

mindre välkomnande mottagande. Detta kopplar vi till de utsagor vi har om religiositet och 

praktisering. Utifrån våra intervjupersoner kan man visa att det Conner (2009) kommer fram 
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till i sin studie stämmer bra överrens med muslimer i Sverige som har en hög nivå av 

religiositet och att Sverige har religionsfrihet och välkomnar alla religioner. 

5.1.4 Begränsningar och möjligheter 

 

Man sticker ju ut från mängden på nått sätt, man får anpassa sig, det finns inga 

begränsningar som man inte kan göra något åt. /…/Jag vet att det finns många 

tjejer med sjal som ser begränsningar i att kunna hitta kläder som är täckande men 

ändå trendiga, jag har själv inte upplevt några begränsningar på grund av 

religionen. (Intervjuperson1) 

 Alltså jag själv har inte känt av några begränsningar på så sätt, jag känner att jag 

har kunnat praktisera min religion så mycket som jag vill. Men sedan finns det ju 

folk som tänker att det… det finns till exempel tjejer som inte tar på sig slöja och 

har som anledning eller orsak att det blir svårt i ett sådant här samhälle. 

(Intervjuperson 5) 

Flera av intervjupersoner ansåg att det fanns vissa begränsningar i att utöva Islam. Däremot 

menade de att begränsningarna inte var ohanterliga utan det finns olika sätt att handskas med 

de svårigheter de stöter på. Begränsningarna som beskrivs gäller det yttre, intervjupersonerna 

beskriver svårigheter för dem som har slöja, både med att hitta rätt kläder och även att det blir 

svårt att ha på sig slöja i det svenska samhället eftersom att det är synligt avvikande. Detta 

hanteras genom tips från t.ex. bloggar om mode för muslimska kvinnor där man kan hämta 

inspiration. Vad gäller bärandet av slöja så är det svårare att hantera. Vissa hanterar det 

genom att inte ha på sig slöjan som t.ex. fyra av våra sex intervjupersoner. De som har slöja 

hanterar svårigheterna genom att de helt enkelt blir vana vid att de får reaktioner på slöjan 

och att de lär sig hur de skall hantera det. Utöver detta menar samtliga intervjupersoner att de 

inte har större svårigheter i att praktisera Islam.  

Under intervjuerna så frågade vi även vad de ser för möjligheter i att kunna praktisera Islam i 

Sverige. De menade att det fanns en del begränsningar men de tycks ändå anse att det finns 

möjligheter för att kunna praktisera religionen. På frågan kring vad de upplever att det finns 

för möjligheter till att praktisera Islam i Sverige svarade de bland annat följande: 

Stora möjligheter faktiskt, jag tror att man kan praktisera den nästan lika bra som 

i vilket annat land som helst, och i vilket annat muslimskt land som helst också. 

Vi har moskéer, även om det inte är lika många som det finns i andra länder, vi 

har imamer, vi har muslimska människor bland oss, liksom så..man kan praktisera 
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tillsammans /…/ vi har ju rätt att utöva vår religion, så det är ju bra i alla fall. 

(Intervjuperson 5) 

 I Universitetet fanns ett rum, ett bönerum, vilket jag kunnat ha mina bönekläder 

och bönematta i, där jag har kunnat gå när det är dags att be, vilket jag är tacksam 

över. På jobbet så kommer vi få vilorum snart som man kan be i. För tillfället ber 

jag på fikarummet och en annan sal /…/ det finns väl folk som är 

främlingsfientliga, men de flesta har nog ganska mycket tolerans.    

(Intervjuperson 3) 

Enligt intervjupersonerna finns det flera möjligheter i att kunna praktisera Islam här i Sverige. 

Med det syftar intervjupersonerna främst på infrastrukturen som t.ex. att det finns Moskéer 

och bönerum där de kan be när de befinner sig på sitt arbete eller i skolan. Det finns även 

möjligheter när det kommer till det sociala nätet då det finns imamer som har goda kunskaper 

kring religionen och en muslimsk befolkning där man kan praktisera tillsammans.  

Vi har frihet att fatta våra egna beslut men de beslut vi fattar begränsas på olika sätt. Som 

muslim kan du välja om du vill be och hur du vill praktisera din religion i övrigt, men 

samtidigt begränsas våra val genom att det finns lagar och regler i samhället som reglerar 

vilka beslut vi har möjlighet att fatta (Cree 2000). Våra intervjupersoner menar exempelvis 

att det finns många möjligheter samt att det på många arbetsplatser och på Universitet finns 

rum där de kan be. Hade det däremot funnits regler kring att de på en arbetsplats inte får be så 

hade deras frihet till praktisering begränsats. 

5.2 Muslimsk kvinna i Sverige 

5.2.1 Bilden av muslimska kvinnan i Sverige 

Ett av de teman som vi utgick ifrån i samband med våra intervjuer handlade om bilden av den 

muslimska kvinnan. Samtliga intervjupersoner upplevde att muslimska kvinnor ofta 

framställs som förtryckta samt att det finns fördomar om att de flesta muslimska kvinnor är 

hemmafruar som sitter hemma och föder barn.  

Samhället ser på muslimska kvinnor som oaktiva, oengagerade, sitter hemma och 

föder barn. (Intervjuperson 3) 

Kvinnoförtryck förekommer i Islam men det är inte Islam i sig som är 

anledningen till det. ( Intervjuperson 4) 
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Alltså det är lika varierande från individ till individ, som för en kvinna som inte 

är muslim./…/alltså vi muslimer i Sverige är individer precis som alla andra i 

Sverige, man kan inte generalisera sådär. (Intervjuperson 5) 

De menar däremot att den bilden är missvisande och inte visar den rätta bilden. Dessutom 

menar dessa kvinnor att det ständigt görs en generalisering när det kommer till bilden av den 

muslimska kvinnan. Det finns säkert muslimska kvinnor som är förtryckta men de menar att 

det inte är majoriteten. Med förtryckt menar vi att inte ha rätten att bestämma över sitt eget 

liv och att fatta egna beslut. Repstad (2005) menar att socialkonstruktivism används för att 

förklara etniska problem. Det är så att sociala fenomen och människors individuella 

handlingar kopplats samman med specifika kulturer. När det exempelvis handlar om 

kvinnoförtryck, kan det vara så att olika fenomen som kvinnoförtryck och även hedersvåld 

kopplats till Islam till följd av att enskilda muslimska individer tillämpat dessa. Det är här 

som den socialkonstruktivistiska synen kan användas felaktigt. Det kan även vara så som 

intervjuperson fyra säger om att kvinnoförtryck förekommer i Islam men att det inte är 

religionen i sig som är anledningen till det. 

Den synen som dessa muslimska kvinnor vi talat med har på den muslimska kvinnan skiljer 

sig avsevärt från den bild som de menar att ickemuslimer har av den muslimska kvinnan. De 

menar att muslimska kvinnor är som alla andra kvinnor.  

Muslimska kvinnor är starka och helt underbara många av dem. De med och utan 

slöja är starka. (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson fem, menar att det är fel att säga ”muslimska kvinnor”. Hon menar att det är 

varierande på ett individuellt plan och ingen muslimsk kvinna är den andra lik. Det kan 

stämma att varje individ är unik, däremot finns det vissa karaktäristiska som är gemensamma 

för en grupp. Inom varje grupp finns det normer och värderingar som är socialt konstruerade. 

Om vi tar exemplet med sexualitet som en social konstruktion och byter ut sexualitet mot 

bilden av muslimska kvinnor så kan vi se att bilden varierar mellan olika grupper. Berger & 

Luckmann (2010) menar att sexualitet är både biologiskt och socialt. Vi har egenskaper som 

är biologiskt betingade men sättet varpå vi använder våra egenskaper är socialt betingade. I 

ickemuslimska grupper kan den muslimska kvinnan framstå som förtryckt medan hon i den 

muslimska gruppen ses som stark. Alla de muslimska kvinnor som vi intervjuade hade en 

gemensam syn på den muslimska kvinnan. Sättet som den ickemuslimska gruppen ser på den 

muslimska kvinnan är socialt konstruerat, bilden är enligt intervjupersonerna formad av 

media och andra faktorer. De muslimska kvinnorna som vi intervjuade hade en bild av den 
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muslimska kvinnan som stark, detta kan även det vara en bild som är socialt konstruerad 

eftersom alla våra intervjupersoner hade en gemensam bild. Det är alltså en bild som skulle 

kunna vara formad inom den muslimska gruppen. 

När vi frågade intervjupersonerna varifrån de tror att befintliga bilden av muslimska kvinnor 

kommer  svarar samtliga att de tror att den kommer från media samt från extremister inom 

Islam som förmedlar en negativ bild av religionen. 

Visst media har en stor del i det hela men media har fått bilden av att den 

muslimska kvinnan är förtryckt genom att folk tvingas till att exempelvis bära 

slöja. Det kommer från oss muslimer. (Intervjuperson 4) 

Vi har förmågan att se andra människor men sättet som vi uppfattar dem på är påverkat av 

vårt sociala liv. Våra intervjupersoner menar att det är media som bidragit till den befintliga 

bilden av muslimska kvinnor.  

Conner (2009) säger liksom våra intervjupersoner att Islam är den religion som framträder 

mest i media. Även Bulmer & Solomon (2010) menar att det i Europa finns ett ökat intresse 

för Islam och muslimer. De menar att detta bland annat utmärker sig som mest i  den stora 

expansionen i medias rapportering om ämnet och särskilt angående terroristattacker av 

islamistiska rörelser 

5.2.3 Handskakning 

Under två av våra intervjuer kom vi in på frågan kring handskakning med personer av det 

andra könet. För muslimer är det inte tillåtet att skaka hand med det motsatta könet. Tanken 

är att man helst inte skall röra vid någon av motsatt kön. 

Du ska undvika att skaka hand med män. Jag kan sätta mig i en situation där jag 

måste skaka hand, där det kommer konsekvenser om jag inte gör det, det går så 

snabbt ibland. Vissa förstår inte varför och man har inte tid att förklara när man 

hamnar i situationer där man nästan tvingas till det. Vissa sträcker inte fram 

handen för de vet det. Jag försöker undvika handskakning men jag vill inte att den 

personen skall uppleva ett dåligt bemötande, exempelvis på jobbet. Jag kan inte 

komma ifrån det alltid. Det gäller alla muslimer inte bara de med slöja. 

(Intervjuperson 3) 

En muslimsk kvinna ska inte hälsa på män med hand, vare sig man har slöja eller 

inte/…/ om en muslimsk person träffar någon ickemuslim från det motsatta könet 

och det är första gången de träffas så ska de hälsa, och den icke muslimska 

personen räcker fram handen för att hälsa. Då ska man tänka: vad är det som gör 
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mer skada? Att jag räcker fram handen för att hälsa eller om jag inte räcker fram 

handen och den här personen tar illa vid sig och det blir en stor sak utav det. 

(Intervjuperson 5) 

Det var inte en fråga som vi hade tänkt beröra till en början men i och med att det nämndes i 

samband med två intervjuer så upplevde vi att det hade varit intressant att se hur de övriga 

intervjupersonerna förhåller sig till frågan om handskakning. Därmed hörde vi av oss till de 

övriga intervjupersonerna via e-post och telefon. Vi frågade hur de resonerar kring 

handskakning, huruvida de själva brukar hälsa på män genom att ta i hand. Vi fick följande 

svar: 

Anser inte att det är 100 % fel men förstår helheten i varför man som kvinna inte 

bör skaka handen med en man inom islam och håller faktiskt med synen..Själv 

har jag inget emot att skaka hand med män, gör det utifrån att vara artig och har 

ingen baktanke med det, dessutom anser jag att den punkten är svår att tillämpa i 

Sverige eller med män som inte är muslimer därför skakar jag hand..men jag 

sträcker endast handen om mannen gör det först. (Intervjuperson 2) 

Jag hälsar med handen och tycker inte att det finns några problem med det. För att 

man måste anpassa sig till den kulturen man bor i och det är viktigt här att man 

exempelvis gör det på jobbintervjuer och så. (Intervjuperson 6) 

Att skaka hand med killar/män är för mig inte ett problem. Jag brukar skaka hand 

med killkompisar när jag hälsar, istället för att krama dem. Detta gör jag för att 

jag inte tycker det är lämpligt som en muslimsk tjej att krama killar. 

(Intervjuperson 4) 

Som framstår av citaten ovan så resonerar intervjuperson två på samma sätt som de två andra 

intervjupersonerna. Alla tre anser att handskakning enligt Islam inte är tillåtet men samtidigt 

så är det något som här i Sverige endast ses som en hälsningsgest och därmed kan det uppstå 

problem eller att personen man hälsar på upplever sig illa bemött. De menar att de måste 

överväga vad som gör mest skada. Däremot säger de att de inte brukar räcka fram handen 

förrän personen de ska hälsa på gör det. Intervjuperson sex, menar däremot att hon hälsar på 

män samt att det handlar om att hon anpassar sig till den svenska kulturen. Intervjuperson 

fyra berättar att hon hälsar på män genom att skaka hand istället för att krama dem och ser 

inte handskakning som ett problem. 

Enligt Islam ska kvinnor och män inte hälsa på varandra genom att skaka hand men det kan 

även ses som en gruppnorm. Gruppnormen visar vad som är lämpligt respektive olämpligt för 

muslimer. Att som muslim hälsa på någon från det motsatta könet är enligt normen olämpligt. 
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Däremot är sättet varpå muslimer hanterar gruppidentiteten ett fritt val. Gruppen förmedlar de 

mål som skall eftersträvas samt lämpliga medel till att nå de uppsatta målen, men individen 

väljer själv vilken väg vederbörande vill gå. Följa gruppen eller gå emot (Bauman 1992). 

Några av våra intervjupersoner menar att de hälsar på män eftersom de anser att det i vissa 

situationer gör mer skada än nytta att undvika handskakning.  

5.2.4 Slöjan är en symbol 

Inför intervjuerna hade vi inte på förhand utformat direkta frågor om slöjan. När vi sedan 

läste vårt intervjumaterial kunde vi se att slöjan var ett ämne som ständigt dök upp. I tal om 

reaktioner från omgivningen var slöjan ett aktuellt begrepp. Samtliga av de intervjupersoner 

som inte hade slöja på sig beskrev slöjan som en begränsning. De skiljde även på sig själva 

ifrån muslimska kvinnor med slöja. Flera av dem använde orden ”de som har slöja” i flera 

sammanhang t.ex. de som har slöja har det svårare, medias bild beskriver de som har slöja 

osv. Eftersom vi kunde se ett tema om slöjan valde vi att gå djupare in på det. Det var även 

inressant att jämföra uttalanden mellan de med slöja och de utan. Vi börjar med att beskriva 

hur de intervjupersoner utan slöja resonerar kring slöjan, sedan hur de som har slöja 

resonerar. 

Samhället här tillåter inte..eller jo den tillåter att man bär slöja men det är till 

exempel skola och arbete som gör att man inte tar steget och tar på sig slöja för 

många utomstående förknippar det med terrorism eller kvinnoförtryck. 

(Intervjuperson 2) 

Det finns en religionsfrihet som fungerar men samtidigt så begränsas exempelvis 

kvinnor med slöja i att få ett bra jobb/…/Koranen säger inte att du ska tvinga på 

någon slöja så det är ett jättestort fel att folk tvingas bära slöja fast de egentligen 

inte vill. Visst media har en stor del i det hela men media har fått bilden av att den 

muslimska kvinnan är förtryckt genom att folk tvingas till att exempelvis bära 

slöja. Det kommer från oss muslimer. (Intervjuperson 4) 

De ovanstående citaten kommer från två av de muslimska kvinnorna som har valt att inte ha 

på sig slöjan. Det är väldigt liknande tankar angående slöjan. Samtliga beskriver det som en 

begränsning till arbete och som ett föremål för fördomar och fientlighet. Foroutan (2011) 

analyserar kopplingen mellan religiös tillhörighet och status på arbetsmarknaden i Australien. 

Resultaten visade att det är en mindre sannolikhet att en muslimsk invandrarkvinna anställs i 

jämförelse med en ickemuslimsk kvinna. Det är även svårare för en muslimsk kvinna att nå 

högre positioner inom ett yrke. Denna undersökning visar hur arbetsmarknaden ser ut för 

muslimska kvinnor i Australien, detta kan även kopplas ihop med den svenska 
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arbetsmarknaden då det även i Sverige anses vara svårare för muslimska kvinnor att komma 

in i arbetsmarknaden (UR 2008). 

Foroutan (2011) skriver i sin undersökning att muslimska kvinnor från exempelvis Östeuropa 

har lättare att få ett arbete jämfört med kvinnor från exempelvis Mellanöstern eller 

Nordafrika. Detta kan tänkas bero på att kvinnor från Östeuropa inte utmärker sig som 

muslimer i samma grad som muslimska kvinnor från Mellanöstern då det gäller klädkoder 

och andra yttre drag. Diskriminering på arbetsmarknaden handlar alltså mer om att man 

diskriminerar det som är synligt annorlunda. Detta stämmer väldigt bra överrens med våra 

intervjupersoners utsagor. Det handlar mycket om det synliga eftersom de fyra 

intervjupersoner som inte hade på sig slöja var av utländsk bakgrund och praktiserande 

muslimer precis som de två kvinnorna med slöja. Det vi kan dra slutsatsen av är att det 

egentligen inte handlar om religion när det kommer till arbetsmarknaden, utan om det som är 

synligt avvikande, som i detta fall slöjan.  

/…/ det handlar mest om slöjan, det är det som är det synliga /…/ att vissa tar av 

sig slöjan när de kommer ut hemifrån, det ser jag som ett tecken på tvång. /…/ 

Jag tror att en kvinna med slöja kommer längre fram i Sverige än i ett arabiskt 

land. (Intervjuperson 3) 

/…/ en dag så bestämde jag bara mig för att jag ville ta på mig slöjan. Då ville jag 

verkligen göra det, jag var helt bestämd och så gjorde jag det. /…/ Man känner att 

nu ska jag representera Islam också, det blir så. (Intervjuperson 5) 

De som har slöja på sig ser det som en symbol för islam och att man då representerar islam. 

En av dem med slöja menar även att man känner sig bevakad och att man ska vara på sin vakt 

för att inte göra något fel för då ger man fel bild av Islam. Samtidigt uttalar intervjuperson tre 

att man kommer längre med slöja i Sverige än i ett arabiskt land. Vi tror att det handlar mer 

om de möjligheter som kvinnor har i Sverige och att det är en annorlunda kvinnosyn i andra 

länder. Det vi menar är att en kvinna med slöja möjligtvis kommer längre i Sverige än i ett 

arabiskt land men att det inte har med själva slöjan att göra utan snarare om att det är 

annorlunda villkor för kvinnor i Sverige jämfört med arabiska länder.  

Men de med slöja beskrev inga svårigheter till arbete eller skola. En av dem är högutbildad 

och fick arbete bara någon vecka efter examen och den andra går på universitet. De som inte 

har slöja på sig förklarar att den största anledningen till att de inte har slöja är mest för att det 

påverkar arbetet men även av rädsla för omgivningen reaktioner. 



38 
 

/…/ när jag gick i fyran och bestämde mig för att börja bära sjal, eller a typ prova 

det i alla fall och då fick jag reaktioner från klasskamrater som sa typ jaha har du 

blivit tvingad men jag hade den bara i tre veckor, sedan tog jag av den. Jag 

kommer säkert få reaktioner i framtiden om jag väljer att ta på mig slöja. Många 

kommer nog ta avstånd från mig för att de tror att jag blir en annan person. 

(Intervjuperson 1) 

Medias påverkan, det är därför jag blir osäker och väljer att inte bära slöja men 

det har även att göra med att jag vill vara en bra förebild när jag har slöja. Hade 

jag haft slöja så hade media absolut påverkat mig för det är just muslimska 

kvinnor med slöja som tas upp i media. (Intervjuperson 2) 

Om jag skulle vilja ta på mig slöja så skulle det automatiskt bli svårare för mig. 

Samhället ser på dig annorlunda, liksom du blir en helt annan människa. Dom tror 

typ aldrig att jag kanske har valt själv, utan att det måste varit någon som tvingat 

mig att ha den.  (Intervjuperson 6) 

Det är tydligt att de som inte har slöja upplever en rädsla för att ta på sig slöjan och som vi 

tidigare nämnde så uttalade samtliga att de skulle ha haft slöja på sig om de bodde i ett 

muslimskt land. Visserligen kan slöjan påverka möjligheten till arbete men det finns många 

som likt intervjuperson tre,  utbildar sig och får arbete. Kanske är det så som intervjuperson 

två skriver att det är media som begränsar muslimer till att ha på sig slöjan och att muslimer 

avstår från det på grund av medias bild. 

Många muslimer i Sverige upplever att det är media som bidragit till den negativa synen på 

Islam och muslimer. Många muslimer upplever att de blivit kollektivt skuldbelagda för 

mycket negativt som hänt samt att journalister har en förutfattad negativ syn på islam som 

lyser igenom i allt de skriver (Hjelmskog 2003) 

Vad tycker de som har slöja, vilka reaktioner får de från omgivningen på grund av slöjan och 

hur påverkar det arbete? Nedan har vi tagit ut två citat från de två muslimska 

intervjupersonerna som bar slöja. 

/…/det finns t.ex. tjejer som inte tar på sig slöja och har som anledning eller orsak 

att det blir svårt i ett sådant här samhälle. Det kan jag förstå, absolut, det är svårt i 

ett sådant här samhälle som inte är muslimskt, många blir väldigt kritiska till det 

och bildar åsikter och så om själva individen och om slöjan och allt. /…/Varje 

gång man börjar i ny klass, varje gång..man på något sätt träffar nya människor, 

en ny samling..så blir man alltid tillfrågad varför har du på dig slöja? Blev du 

tvungen till det? omgivningen tror inte att man har valt det själv utan att man blev 

tvungen till det. Alltså jag har blivit kallad för påskkärring, jag har flera gånger 
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blivit puttad på, jag har blivit kallad för lite annat också på grund av att jag har 

slöja. (Intervjuperson 5) 

I sjuan upplevde jag att min identitet ifrågasattes. Bytte till en privat skola där det 

var bara svenskar. Jag tog på mig slöjan i sjuan under ramadan, men tog av mig 

den direkt efter. Det var fruktansvärt, alla blickar, alla lärare som tyckte synd om 

mig. /…/Alla såg på mig som att jag var tvingad jag fick försvara mig, det kändes 

inte rätt alls, man skall inte känna sig tvungen att ta av sig den. Men det var jag 

för att smälta in i gruppen./…/ I åttan bytte jag skola, då gick jag i en klass som 

var etniskt blandad. Det året tog jag på mig slöjan igen och sedan dess har jag 

aldrig tagit av den/…/ jag har fått ifrågasättande där folk tvingar mig att förklara 

slöjan. (Intervjuperson 3) 

Carland (2011) skriver om förbud mot burka, burka är en heltäckande slöja som täcker hela 

kroppen och ansiktet där endast ögonen syns. I många europeiska länder har man förbjudit 

bärandet av burka t.ex. Frankrike. Tanken är att befria de muslimska kvinnorna, men förbudet 

leder egentligen inte till befrielse. Det leder snarare till att kvinnornas frihet begränsas 

eftersom de inte själva får välja hur de skall klä sig. Kvinnorna hamnar mellan två poler, där 

på ena sidan religionen ställer krav på att kvinnan skall täcka sig medan samhället ställer krav 

som motsäger det (ibid.). Ingen av våra intervjupersoner hade burka på sig men detta kan 

även kopplas till en enkel slöja eftersom det också ses som ett förtryck mot kvinnan och även 

att två av våra intervjupersoner berättade att de har tagit av slöjan för att de inte stod ut med 

omgivningens reaktioner. ”..man skall inte känna sig tvungen att ta av sig den, men det var 

jag för att smälta in i gruppen” (intervjuperson 3). Detta visar på sambandet som Carland 

(2011) skriver om att förbud mot burkan leder till att kvinnornas frihet begränsas. På samma 

sätt har intervjupersonen 3 frihet begränsas då hon kände sig tvungen att ta av slöjan för att 

passa in. 

Bauman (1992) skriver om frihet och hur gruppen både möjliggör frihet och samtidigt 

begränsar friheten. Detta kopplar vi till det som Carland skriver om att kvinnorna hamnar 

mellan två poler, där religionen på ena sidan ställer krav medan samhället stället krav som går 

emot det religionen säger. Det kan sägas att religionen ger kvinnorna frihet att få ha på sig 

slöja medan samhället begränsar den friheten, samtidigt så begränsar religionen det som 

samhället uppmuntrar dvs. att kvinnor inte skall ha på sig slöja. Bauman (1992) menar att 

grupptillhörigheten förbjuder det som gynnas i andra grupper och har kommandot över det 

fält individen kan använda sin frihet på.  
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Våra intervjupersoner menar att samhället tror att muslimska kvinnan är förtryckt för att hon 

har slöja och att de blir tvingade till det. Detta har därmed begränsat deras frihet då de 

egentligen önskar att få ha på sig slöja. Samtliga av de som inte har på sig slöjan uttalade att 

de i framtiden kanske kommer att ha på sig slöjan och att de hade haft på sig slöjan om de 

hade bott i ett muslimskt land. Givetvis förbjuder inte svenska lagen slöjan men som vi kan 

se på ovanstående citaten är det svårt att bära slöja i det svenska samhället och särskilt är det 

svårt när man som barn blir synligt avvikande i skolan.  

Slöjan kan även kopplas med teorier om social konstruktion och genus som social 

konstruktion. Jacobsson et. al (2010) menar att vår verklighet skapas av kategorier och 

tolkningar som människor skapat och använder sig av. På samma sätt kan man se på bärandet 

av slöjan. Slöjan är inget som är biologiskt eller naturligt givet utan det är något som 

människor har skapat. Sociala konstruktioner ser olika ut beroende på nation, kultur och 

etnicitet. Eftersom endast muslimska kvinnor bär slöja kan man därmed säga att det grundar 

sig på en social konstruktion inom en viss grupp.  

5.3 Relationen mellan muslimer och ickemuslimer i Sverige 

Under detta kapitel kommer vi redovisa och analysera relationen mellan muslimer och 

ickemuslimer utifrån våra intervjupersoners perspektiv. Vi har i samband med 

intervjutillfällena ställt frågor kring hur de upplever att relationen mellan muslimer och 

ickemuslimer ser ut. Vi har kunnat se ett mönster i flera av intervjuerna av att 

intervjupersonerna använder begrepp som ”Vi muslimer” vilket visar att det finns en 

upplevelse av att det finns en känsla av ”Vi och dom”. En del av intervjupersoner upplever 

även att de i flera fall behöver försvara sig och sin religion i samspel med ickemuslimer. 

5.3.1 ”Vi och dom” 

Det är mycket lättare att bara sitta där och tänka dom är si och dom gör så och 

dom är sådär /…/ det är lättare än att verkligen gå ut och träffa människor och se 

att alla är verkligen inte så. Alla är inte likadana, precis som alla svenska inte är 

likadana. Man kan inte generalisera en folkgrupp sådär. (Intervjuperson 5) 

Båda grupperna håller sig för sig själva, det är uppdelat, det blir liksom ah men de 

är muslimer, de är lite konstiga medan muslimer tänker att ickemuslimer gör 

sådant man inte ska göra. Det blir en kulturkrock. (Intervjuperson 2) 

Alltså den är inte så bra faktiskt, det skulle jag verkligen inte beskriva den. 

Allmänt så är det mycket hat sinsemellan, vad ska man säga. Den ickemuslimska 
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gruppen har fördomar och muslimer hatar dem för att de har de fördomarna och 

vice versa. Det har bara blivit sämre med tiden. (Intervjuperson 4) 

Det som framkom i samband med intervjuerna var som vi kan se i citaten ovan, att många av 

intervjupersonerna upplever att det finns en del fördomar mellan muslimer och ickemuslimer 

i Sverige. De upplever att det inte finns en bra relation mellan dessa grupper. Det som även 

framgår i intervjuerna är att det inte heller finns någon tolerans och respekt mellan muslimer 

och ickemuslimer.  

Däremot är det en av intervjupersonerna som menar att relationen mellan muslimer och 

ickemuslimer har blivit bättre med åren. Hon menar att det har funnits mycket fördomar 

tidigare men att det numera finns större förståelse mellan grupperna. Hon säger som följande: 

Många nu har liksom mer förståelse än tidigare. Innan var det typ att man fick 

höra att folk får höra Varför har du sjal på dig för, har du blivit tvingad? men 

numera vet folk att Islam inte har med att man blir tvingad att göra. 

(Intervjuperson 1) 

Efter det att vi talat med våra intervjupersoner kring hur de ser på relationen mellan muslimer 

och ickemuslimer i Sverige så kom vi in på hur deras egen umgängeskrets ser ut.  

Jag umgås med de som accepterar mig så då fungerar min muslimska identitet 

jättebra (Intervjuperson 2). 

Mina vänner, vi är blandade. Religionen spelar ingen roll för mig så länge vi har 

respekt för varandra(Intervjuperson 1). 

Jag väljer inte vänner efter religion /…/men det har bara blivit så eftersom mina 

intressen klickar mer med muslimska kvinnor men jag kan absolut umgås med 

ickemuslimer. Man dras liksom till de som tänker på samma sätt. (Intervjuperson 

4) 

Samtliga intervjupersoner berättade att de inte väljer vänner efter vilken religion de har, utan 

att de utgår från intressen och annat. Däremot menade många av dem att majoriteten av de 

vänner de har idag är muslimer liksom de själva. Maliepaard & Phalet (2012) gjorde en studie 

där de undersökte hur förhållandet mellan minoritetsgruppen (muslimer) och 

majoritetsgruppen (ickemuslimer) i Nederländerna påverkar den religiösa identiteten. Studien 

visade att de muslimerna med större kontakt med ickemuslimer har lägre nivåer av religöst 

utfall medan de som höll sig till den egna muslimska gruppen hade starkare religiösa utfall. 

Detta kan även beskrivas som att de med större religiösa utfall och starkare muslimsk 

identitet är mindre benägna att umgås med ickemuslimer. Detta kan kopplas till våra 
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intervjupersoner, då flera av dem för det mesta umgås med muslimer och inte har många 

ickemuslimska vänner. 

 Bauman (1992) menar att den grupp vi själva tillhör är den grupp där vi känner oss mest 

bekväma. Det är i gruppen som vi formas. Våra intervjupersoner berättade att de inte enbart 

umgås med muslimer men att majoriteten i deras umgängeskrets är muslimer. Det kan vara så 

att det är där de känner sig mest bekväma. 

När vi vidare gick in på frågan kring val av partner så ansåg de alla att det var viktigt att deras 

partner är muslim. Många upplevde att religionen är en stor del i deras liv och därmed skulle 

det vara en fördel om deras partner också är muslim. De uttryckte sig som följande:  

Det spelar ingen roll var han kommer ifrån men ja han måste vara muslim. Det 

handlar om att Islam är en stor del av mig och då vill jag ha någon som tänker på 

samma sätt som jag och då måste han vara muslim. (Intervjuperson 4) 

alltså min familj har inte sagt något om att jag måste gifta mig med en muslim 

eller arab eller så, men jag tycker själv att det spelar roll för mig för jag vill ändå 

att den jag gifter mig med ska ha samma religion som mig. (Intervjuperson 6) 

Skulle mina släktingar i Somalia höra att jag inte gift mig med en muslim så 

skulle de bli besvikna. (Intervjuperson 1) 

/…/partner, giftermål, där handlar det om att undvika onödiga konflikter. Då vill 

jag ha någon som är som mig. (Intervjuperson 3) 

Bauman (1992) menar att när individen befinner sig i en annan grupp, så uppstår 

osäkerhet. Den andra gruppens handlingssätt skiljer sig från det handlingssätt som 

individen själv är uppvuxen med och därmed känner vederbörande sig obekväm. Att 

våra intervjupersoner helst ser att de gifter sig med någon från den egna muslimska 

gruppen skulle kunna ses som en strategi för att de ska garantera sig själva 

bekvämlighet. Samtidigt menar Bauman (1992) att den grupp som vi själva tillhör även 

begränsar vår frihet. När våra intervjupersoner väljer att hålla sig till den egna gruppen 

vid val av partner kan även deras frihet att upptäcka annat begränsas.  

5.3.2 ”Man måste hela tiden försvara sig”  

Vi kommer här ta upp olika reaktioner som våra intervjupersoner berättat att de fått från 

omgivningen. I samband med intervjuerna frågade vi våra intervjupersoner vad de fått för 

reaktioner på deras religiösa tillhörighet, dvs. hur ickemuslimer reagerat eller behandlat dem 

då det fått veta att de är muslimer. 
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/…/ alltså jag har blivit kallad för påskkärring, har jag flera gånger blivit puttad 

på, alltså det har hänt lite olika saker så… jag har blivit kallad för lite annat också 

på grund av att jag har slöja. (Intervjuperson 5). 

I sjuan… upplevde jag att min identitet ifrågasattes /…/ jag har blivit hånad på 

grund av slöjan, som en i sjuan kallade för huckle, då var det första gången jag 

hörde det. Det heter slöja sa jag men den personen visste att jag inte gillade ordet 

ändå sa den det vara för att vara taskig/…/ alla såg på mig som att jag var tvingad, 

jag fick försvara mig.. Det kändes inte rätt alls. (Intervjuperson 3) 

På mitt jobb är det många som har fördomar mot muslimer. De frågar mig massa 

saker men jag svarar bara och gör ingen stor grej av det (Intervjuperson 4) 

Vissa är jättesnälla då kommer dom fram och bara vill veta liksom hur det är och 

typ att man ska förklara för dom..och de vet redan att alla inte är påtvingade och 

sånt. Vissa kommer fram och säger till mina kompisar åh va fin du är i sjal, men 

för det mesta så är det faktiskt negativa reaktioner man får. (Intervjuperson 6) 

Alla våra intervjupersoner berättade att de ofta får frågor kring deras religion samt frågor 

kring vad de får och inte får göra. Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de upplever 

att de ofta får negativa reaktioner eller att deras religion ifrågasätts. I citaten ovan berättar tre 

intervjupersoner om de reaktioner som de fått på grund av deras muslimska identitet. Vi ser 

att de som bär slöja verkar ha fått fler negativa reaktioner som hån och kommentarer på deras 

utseende medan de som inte bär slöja ofta endast får frågor kring deras religion då de berättat 

att de är muslimer. Många av de kvinnorna som inte bär slöja har även i intervjuerna berättat 

att det tror att kvinnor med slöja utsätts för fler kränkningar eftersom de utmärker sig mer 

som muslimer. Carlbom (2006) skriver att det finns en okunskap kring muslimers religion 

och kultur, trots att det finns många muslimer i Sverige. Han skriver även att det finns 

svårigheter att integrera den muslimska gruppen i Sverige eftersom det saknas tolerans av 

Islam. 

5.4 Islamofobi – Vad är det? 

Vi har tidigare hört begreppet Islamofobi i media samt i litteratur och blev intresserade av 

detta fenomen. När vi sökte efter definitionen av begreppet fann vi ingen konkret definition. 

En del forskare menar att det handlar om en rädsla för Islam medan andra menar att det 

handlar om en kulturell rasism (Bravo López 2011). Vi frågade våra intervjupersoner om de 

har hört talas om begreppet samt hur de personligen skulle definiera begreppet. Vidare 

frågade vi ifall de upplever att det finns islamofobiska yttringar i det svenska samhället. Vi 
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fick varierande svar, men det fanns ändå ett genomgående mönster i svaren av att det handlar 

om fientlighet gentemot muslimer. 

Jag definierar det typ som rädsla, typ för hela religionen eller typ rädsla för 

muslimer och allt som har med islam att göra. Men jag har inte stött på det direkt 

så personligen..det kanske är mer på Facebook man har sett lite sånt/…/ ja alltså 

media, tidningar och så till exempel Aftonbladet om det kommer någon artikel 

och så ser man på alla kommentarer under..alltså de är inte bara på Facebook men 

man ser det överallt på internet allmänt så på olika sidor och så /…/ för om man 

går runt på gatan så känner man inte att det finns lika mycket. (Intervjuperson 6) 

Jag gillar inte det begreppet. Man säger islamofobi, så säger man att man har en 

fobi för islam. Fobi är en sjukdom att man är rädd för något. Jag tycker man 

snarare borde säga anti-islamism eller anti-muslimism. Det är att man är emot 

religionen eller de som utövar religionen, eller vad som helst liksom. Det är som 

att vara rasist..men det handlar om annat, det handlar ju om ras men då är man 

istället anti-muslim eller anti-muslimsk. (Intervjuperson 5) 

Islamofobi handlar ju om okunskap och om rädsla /.../ Europa generellt har man 

alltid vart rädd för muslimer det är inget nytt. Det har jag ingen förståelse för och 

ingen respekt för heller. Det har pågått i flera hundra år men i andra former/…/  

Har stött på det själv på bussen, satt med en vän som också hade slöja. Det satt en 

gammal tant på bussen. När hon går av så drar hon till min slöja. (Intervjuperson 

3) 

Samtliga intervjupersoner hade hört talas om begreppet. När vi under intervjuerna frågade 

intervjupersonerna ifall de har stött på några islamofobiska yttringar i det svenska samhället 

svarade alla förutom intervjuperson tre att de har stött på det främst på Facebook och andra 

internetsidor. Intervjuperson tre menar att hon själv har råkat ut för det då en person på 

bussen dragit i hennes slöja. 

Flera av intervjupersonerna berättade att de inte tycker om begreppet Islamofobi, de upplever 

att det inte handlar om en fobi för muslimer och Islam utan det är snarare fråga om en 

fientlighet och rasism gentemot muslimer. Majoriteten av våra intervjupersoner har själva 

inte varit utsatta för islamofobi. I Hjelmskogs (2003) rapport berättar flertalet muslimer att de 

drabbats av diskriminering och negativ särbehandling efter 11 september 2001. Studien som 

redovisas i Integrationsverkets rapportserie visar även att det är fler kvinnor än män som 

upplever att de har drabbas av diskriminering eller kränkningar. Detta resultat motsäger alltså 

det resultat som vi fått genom våra intervjuer, där alla förutom en av intervjupersonerna 

upplever att de personligen inte blivit utsatta. Våra intervjupersoner menar att begreppet 
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islamofobi är felaktigt då det snarare definierar fientlighet och rasism än att det skulle vara 

fråga om en fobi.  

En definition av begreppet handlar om att Islamofobi är en religiös intolerans och en kulturell 

rasism. En annan definition är att begreppet beskriver en fientlighet gentemot den etniska 

tillhörigheten och inte religionen i sig (Bravo López 2011).  Intervjuperson tre säger under 

intervjun att Europa generellt har man alltid vart rädd för muslimer det är inget nytt. Bravo 

López (2011) resonerar på samma sätt och skriver att islamofobi är ett gammalt fenomen, 

men att begreppet inte myntades förrän tidigt 1990-tal, samt att det var i samma veva som 

terroristattackerna 11 september 2001 som begreppet uppmärksammades i media. 

Utifrån tidigare forskning och vår empiri kan vi dra slutsatsen att islamofobi egentligen inte 

beskriver en fobi, utan snarare en fientlighet gentemot islam och muslimer. Däremot avviker 

intervjupersonernas definition från den definition som framkommer i forskningen, genom att 

forskningen beskriver att Islamofobi är riktat mot den etniska tillhörigheten och muslimer och 

inte religionen Islam, medan våra intervjupersoner beskriver att begreppet är riktat mot både 

Islam som religion och dess anhängare. 

5.5 Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats var att undersöka och analysera hur muslimska kvinnor hanterar sin 

muslimska identitet i ett kristet sekulariserat samhälle. Vi var intresserade av att undersöka 

vad det finns för möjligheter och begränsningar för muslimska kvinnor att kunna praktisera 

sin religion i Sverige. Vi ville även undersöka hur muslimska kvinnor ser på relationen 

mellan muslimer och ickemuslimer i Sverige. För att få svar på våra frågeställningar 

genomförde vi en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer.  

Utifrån intervjumaterialet kunde vi fånga in de svar vi sökte samt andra mönster som dök 

upp. Detta resulterade i flera olika teman i vår analys. Vi har fyra olika kapitel i vår analys 

där vi har delat upp i flera underrubriker.  

Det första temat är identitet och religion. För att få svar på syftet om hur muslimska kvinnor 

hanterar sin muslimska identitet började vi först med att fråga vad identitet innebär för dem. 

Vi kunde se att religionen var kärnan i intervjupersonernas identitet. Religionen och deras 

bakgrund tillsammans med flera andra faktorer är det som har format deras identitet. Vidare 

undersökte vi även kontextens påverkan på den religiösa identiteten. Vi kom fram till att den 
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religiösa identiteten är beroende av kontexten då intervjupersonerna beskrev att deras 

identitet hade sett annorlunda ut om de hade bott i sitt hemland. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att den muslimska identiteten har påverkats av det svenska samhället, de har 

anpassat sin religiösa identitet till det svenska samhället. Det kommer även upp en del 

genusfrågor, där synen på kvinnan och vad som förväntas av en kvinna ser annorlunda ut i 

deras hemland än i Sverige. Dessa uttalanden om identitet och religion drar vi kopplingar till 

socialkonstruktivism där Repstad (2005) menar att etniska grupper delar samma etniska 

identitet, har en gemensam historia, språk och religion. Den etniska gruppen ses som en 

social konstruktion som påverkar individens handlingar och åsikter samt att deras enskilda 

handlingar förklaras med deras etniska tillhörighet. På samma sätt kan vi förklara den 

muslimska gruppen där deras handlingar styrs av religionen och även där enskildas 

handlingar har kopplats till religionen vilket har lett till att många fördomar har skapats. Vi 

kunde även dra samband till genus som en social konstruktion då vi kan se att synen på 

kvinnan är en social konstruktion som är kontextberoende.  

I frågan om praktisering och vilka möjligheter och begränsningar som finns uttalade 

intervjupersonerna att det finns många möjligheter då det kommer till praktisering, men att 

det även finns en del begränsningar i form av fördomar och att man är avvikande. Samtliga 

intervjupersoner är religiöst praktiserande och såg inga större hinder i att praktisera sin 

religion. De beskrev att det finns möjligheter i form av infrastruktur där det i Sverige t.ex. 

finns moskéer, bönelokaler osv. Som vi tidigare nämnt så har deras religiösa identitet 

påverkats av svenska samhället. Detta beror främst på grund av fördomar och rädsla om att 

vara avvikande och inte kunna lyckas i arbetsmarknaden. Många av de intervjuade beskrev 

slöjan som en begränsning och att det svenska samhället har begränsat dem i sin religiösa 

identitet då de känner att de inte kan bära slöja. Slöjan blev ett väldigt stort ämne som kom 

upp i många diskussioner. Vi kan dra slutsatsen att slöjan är det som påverkar muslimska 

kvinnor mest, då slöjan är det som är det synligt avvikande och därmed blir ett föremål för 

fördomar.  

Vi kom även fram till att synen på den muslimska kvinnan i Sverige är missvisande. Samtliga 

intervjupersoner anser att muslimska kvinnan framställs som förtryckt, en bild som inte är 

korrekt. Enligt intervjupersonerna beror detta på medias framställning och att media 

generaliserar och lyfter endast fram det negativa. Intervjupersonerna förnekar inte att det 

finns kvinnor som den bilden stämmer in på, men att det inte är majoriteten. Synen om 
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muslimska kvinnan har vi kopplat till socialkonstruktion då det är tydligt att synen på 

kvinnan är varierande mellan olika grupper och olika kontexter.  

Vi kommer även fram till att fördomar påverkar relationen mellan muslimer och icke-

muslimer i Sverige. Intervjupersonerna beskriver att det finns klyftor mellan dessa grupper 

och att icke-muslimerna saknar kunskaper om muslimer. Detta går inte att generalisera då 

våra intervjupersoner menar att de har vänner som inte är muslimer, men att i det stora är det 

enligt dem uppdelat mellan grupperna. Till detta drar vi kopplingar till Baumans (1992) teori 

när han menar att individen är bekväm i sin egen grupp och att det uppstår en osäkerhet när 

individen befinner sig utanför sin hemvist som leder till en känsla av begränsad frihet. 

Islamofobi, vad är det? Vi intresserade oss för detta begrepp och fann att definitionen av det 

är komplext då det finns många olika definitioner. Därmed tillfrågades intervjupersonerna om 

begreppet och hur de själva skulle definiera det. Samtliga definierar begreppet som en 

fientlighet eller rädsla gentemot muslimer och islam. Bravo Lopez (2011) menar att 

begreppet handlar mer om en kulturell rasism, där fintligheten snarare riktas mot muslimerna 

som grupp än själva religionen Islam. 

6. Avslutande diskussion 

Vi intresserade oss för detta ämne då vi likt med våra intervjupersoner upplever att det finns 

en skev bild av muslimska kvinnor. Vi upplever även att det finns en ökad fientlighet 

gentemot muslimer och ville därmed undersöka hur den sociala situationen ser ut för 

muslimska kvinnor i Sverige. Vi ville utgå från muslimska kvinnornas  perspektiv på hur det 

är att vara muslim i Sverige samt vilka möjligheter och begränsningar de upplever att det 

finns.  

Vi anser att religion är ett känsligt ämne, i synnerhet för religiöst praktiserande muslimer. 

Sverige är inget muslimskt land och därmed kan det uppstå konflikter och svårigheter 

eftersom den muslimska kulturen skiljer sig från den svenska kulturen som är sekulariserat 

kristet. 

Vi upplever att våra intervjuer varit givande och intressanta samt att vi därigenom fått en 

insyn i hur muslimska kvinnor hanterar sin religiösa identitet i Sverige, vi har även fått fram 

relevant information för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har kunnat fånga de 

upplevelser och känslor som våra intervjuer var ämnade för.  
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Vi har tidigare nämnt att vi har en viss förförståelse i ämnet, detta har varit intressant för oss 

då vi inte riktigt känner igen oss i det intervjupersonerna uttalar. Vi håller med i den punkten 

att det finns många fördomar och vi har förståelse för det som framkommer. Att vi inte 

känner igen oss kan bero på att vi inte är religiöst praktiserande i samma grad som 

intervjupersonerna. Det har då varit intressant att få ett annat perspektiv på det. När det 

kommer till relationer mellan muslimer och icke muslimer såg vi två teman, där det på ena 

sidan sägs att relationen mellan muslimer och ickemuslimer inte är bra och att det finns 

mycket fördomar emellan grupperna, å andra sidan förklarade de att deras personliga 

relationer till icke muslimer var goda och att religion inte är något som påverkar deras val av 

umgänge. Utifrån våra egna erfarenheter tänker vi på etnicitet snarare än på religion som en 

viktig faktor vid valet av umgänge. Med det anser vi att etniska grupper ofta håller sig till 

varandra och att det kanske beror mer på kultur och språk än på religion.  

Då vi hade många diskussioner om slöjan såg vi ett mönster av att de muslimska kvinnor som 

inte hade slöja, skiljde sig från dem med slöja. De utan slöja kopplade fördomar och 

fientlighet till slöjan och menade på att den bilden media har framställt beskriver kvinnor 

med slöja. Vi kunde även se att det fanns en rädsla för reaktioner på slöjan där de utan slöja 

ansåg att det är svårare för kvinnor med slöja och att de har svårare att få jobb. De två 

intervjupersoner som bar slöja beskrev inte slöjan som en begränsning. Givetvis bekräftar de 

att det är svårt att bära slöja i ett svenskt samhälle, då slöjan är en symbol och det som är det 

synliga och blir föremål för reaktioner och fördomar. Detta är enligt dem inte en begränsning 

för arbete och i dagens Sverige är det heller inte så ovanligt att se kvinnor i slöja, de menar att 

det inte är så avvikande trots allt. Vi kan hålla med samtliga tankar kring slöjan. I dagens 

samhälle är slöjan inget ovanligt, det är givetvis något synligt avvikande men samtidigt är det 

väldigt vanligt i dag. Trots att det finns många muslimska kvinnor med slöja i Sverige är ändå 

slöjfrågan en het debatt i exempelvis media. Vi kan även hålla med om att slöjan är en 

symbol för Islam.  

Sverige är ett fritt land och vi har lagar och regler som syftar till religionsfrihet och man får 

inte diskriminera eller kränka individer på grund av deras religiösa tillhörighet. Ändå tycks 

det ske, kanske mer i indirekt form, eller outtalat som intervjupersonerna beskriver t.ex. alla 

blickar, alla förutfattade meningar, och otrevliga kommentarer. De beskriver en känsla av att 

vara föremål för fördomar då de berättar att de hela tiden måste försvara sig och berätta hur 

det egentligen är.  
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Finns då islamofobi? Vi stötte på begreppet i samband med media och det kom upp under 

uppsatsen. Vi intresserade oss för vad det egentligen betyder och ville därmed ha 

intervjupersonernas åsikt. Vi anser att det är fel att kalla det för en fobi. Fobi är ett eget 

begrepp som syftar på en överdriven rädsla för något, bara tanken av det man har fobi för 

väcker känslor av rädsla. Vad är det då man är rädd för när man säger islamofobi? Är det för 

religionen islam eller för muslimer?  

Vi anser att det är komplext att använda begreppet islamofobi, då det egentligen inte syftar på 

en fobi för islam utan snarare en fientlighet eller ett motstånd för muslimer och Islam. Enligt 

Bravo Lopez (2011) uppmärksammades Islamofobi i samband med 11 september, vilket 

tyder på att det handlar om generalisering. Man generaliserar en enskild händelse till alla 

muslimer. Givetvis kan man känna rädsla för terrorism, men detta fenomen förekommer i alla 

religioner och därmed bör det inte skuldbelägga alla muslimer. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

Jag och en kurskamrat ska skriva en kandidatuppsats där vi vill undersöka gruppen muslimer 

i Sverige. Vi har inriktat oss på kvinnor eftersom det är den kategorin vi finner mest 

intressant att undersöka. Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur muslimska 

kvinnor hanterar sin religiösa identitet i ett sekulariserat kristet samhälle. Vi vill även 

undersöka hur muslimer och icke-muslimer påverkar varandra. 

Jag vill informera dig om att den information som framkommer genom denna intervju enbart 

kommer att användas till vår uppsats. Alla personuppgifter eller sådant som kan avslöja din 

identitet kommer att avidentifieras för att stärka anonymiteten. Samtalet kommer att spelas in 

och sedan transkriberas där vi skriver ned allt som har sagts. För att sedan analysera data. Det 

är viktigt att vi spelar in för att inte relevant information skall falla bort och för att undvika 

feltolkningar.   

För att vi skall kunna genomföra intervjun krävs det ett samtycke från din sida. Det är helt 

och håller frivilligt att delta och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. 

 

Bakgrund 

 Etnisk bakgrund, födelseland. 

 Familjesituation 

 Utbildning/Arbete 

 Fritidsintressen 

Identitet:  

 Hur ser du på identitet?  

 Identitet här, identitet i ditt hemland? 

 Religion och identitet hur fungerar det, vad betyder det för dig?  

 Är det likadant för andra som du känner? 

 Muslimsk identitet, hur fungerar det med den i Sverige? 
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Religion 

 Vad betyder religion för dig? 

 Vilka möjligheter ser du i praktiserandet av Islam i Sverige? 

 Vilka begränsningar och nackdelar finns det gällande muslimska identiteten i 

Sverige? 

 Vilka reaktioner har du fått av din omgivning angående din religiösa tillhörighet? 

positiva./ negativa 

 

Muslimska kvinnan i Sverige 

  Din syn på muslimska kvinnor i Sverige 

 Allmänhetens syn på muslimska kvinnor i Sverige 

 Har allmänhetens sätt att se på den muslimska kvinnan påverkat dig?  

 Relationen mellan den muslimska minoritetsbefolkningen och den ickemuslimska 

majoriteten 

 Hur ser dina relationer ut, spelar religionen någon roll i valet av umgänge? 

-Vänner 

-Partner 

Islamofobi 

 Definition av islamofobi 

 Islamofobiska yttringar i det svenska samhället 

 Har du stött på islamofobiska yttringar, hur hanterades det? 
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Bilaga 2 
 

Kodningsschema 

 

Identitet 

- I Sverige och hur den skulle se ut i hemlandet 

- Religion och identitet 

 

Religion 

- Praktisering 

- Möjligheter 

- Begränsningar 

- Reaktioner från omgivningen 

 

Muslimska kvinnor 

- Din syn 

- Omgivningens syn 

 

Relationen mellan muslimer och ickemuslimer i Sverige 

- ”Vi och dem” 

 

Socialt nätverk (Kopplat till religion) 

- Vänner 

- Familj 

- Partner 

Islamofobi 

- Upplevd eller uppfattad fientlighet gentemot Islam och muslimer 

 


