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Abstract 

Uppsatsen handlar om svenska bosniska muslimers upplevelser av vardagsrasism och särskilt 

sådana som kan relateras till islamofobi. Jag har gjort sex kvalitativa intervjuer med personer 

från en större stad och personer från en mindre stad. Enligt resultatet är inte svenska bosniska 

muslimer särskilt drabbade av just islamofobi utan mer av annan sorts vardagsrasism som 

negativa kommentarer eller allmän diskriminering. Generellt sett drabbas inte respondenter 

som inte bär islamiska kläder eller symboler inte lika mycket av vardagsrasism och 

islamofobiska kommentarer och upplevelser som de på vilka det är synligt att de är muslimer. 

 

Sökord: bosnier, islamofobi, stigma, vardagsrasism. 
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1. Inledning   

Jag har intresserat mig för islam mer eller mindre sedan jag var 14 år. Detta för att jag 

brydde mig mycket om den israelisk-palestinska konflikten. Själva religionen var jag då 

inte så intresserad av, men det blev jag senare. När jag var 15 år läste jag boken JALLA! Nu 

klär vi granen (2002) som handlar om islamofobi i Sverige. Boken riktas till 

gymnasieelever och handlar bland annat om negativa påståenden om muslimer och islam. 

Islam hotar västvärlden, stod det att en del anser. Hotade islam västvärlden? Jag ville 

”bevisa” att islam inte hotade västvärlden. Jag kunde inte vara emot hela islam, trots en del 

tolkningar av religionen som jag inte höll med om. En del fördomsfulla läsarbrev till den 

israeliska Jerusalem Posts hemsida irriterade mig. Breven var ibland från amerikaner, jag 

kommer inte ihåg vilka länder avsändarna var ifrån, men få var antagligen från Israel. I alla 

fall var en del brev islamofobiska; mot islam oftast. Av dessa anledningar ville jag 

argumentera emot islamofobiska argument. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur just bosniska muslimer upplever vardagsrasism, 

särskilt ifall de eventuellt har upplevt islamofobi. När islamofobi diskuteras handlar det ofta 

om till exempel kvinnor som bär slöja, hijab
1
, och det hörs inte så mycket om muslimer utan 

islamisk klädsel, eller om till exempel bosniska muslimer i allmänhet är utsatta för islamofobi. 

Eftersom många av de svenska muslimerna har bosniskt ursprung är det relevant att 

undersöka bosniers erfarenhet av islamofobi. 

 

Med hjälp av kvalitativ metod avser jag att behandla svenska bosniska muslimers berättelser 

om upplevt vardagsrasism och eventuellt islamofobi. Vad för sorts situationer har de upplevt, 

och vilka upplevelser har de? Anser de att de negativa upplevelserna hade att göra med deras 

invandrarbakgrund, deras bosniska bakgrund eller deras muslimska? 

 

2. Metod 

Urval 

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med sex svenska bosniska utövande muslimer. Som krav 

hade jag inte att respondenterna måste vara utövande eller troende muslimer, men eftersom 

jag använde bekvämlighetsurval som metod blev det så. En vän föreslog en kontakt som jag 

hörde av mig till, och som hjälpte mig. Jan Trost kallar metoden bekvämlighetsurval; man 

                                                 
1
 Hijab kan betyda reglerna för att könen anses ska åtskiljas, och/eller huvudduken som muslimska kvinnor kan 

bära (Hjärpe, 2004, s. 53-54). 
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väljer intervjupersoner med hjälp av annonser, till exempel, och accepterar de 

intervjupersoner man får (Trost, 2001, s. 108). 

 

Alla respondenterna tillhör bosnisk-muslimska föreningar i södra Sverige och är utövande 

muslimer. De tre första (1-3) tillhör en förening i en mindre stad och de andra (4-6) tillhör en 

förening i en större stad. Just bosnier valde jag för att jag personligen inte läst och hört 

mycket om hur bosniska muslimer upplever islamofobi i Sverige och vill undersöka detta. 

 

Tillvägagångssätt och etik 

Intervjuerna är kvalitativa för att jag ville att respondenterna skulle få berätta om sina 

erfarenheter. Innan jag gjorde intervjuerna bestämde jag att de skulle bli som samtal där 

respondenterna berättade och jag hade olika teman som vi pratade om under intervjuerna. 

Temana var om deras bakgrund, orsaken till att de flyttade till Sverige, om de var 

praktiserande muslimer, om respondenterna bar islamiska kläder eller symboler, om de hade 

upplevt diskriminering och på vilka platser eller sammanhang, och om närstående hade 

upplevt diskriminering. 

 

Intervjuerna är inspelade, jag lyssnade igenom dem först, och skrev sedan ned det jag ansåg 

hade direkt med temana att göra, samt också annat som jag tyckte skulle skrivas ner, eftersom 

jag ville få mer information om respondenterna. En del andra teman tog respondenterna upp, 

det var till exempel negativa kommentarer som sagts av bosniska muslimer i Bosnien och 

Sverige. Från början hade jag inte islamofobi i Bosnien som tema, men eftersom två 

respondenter tog upp det anser jag att temat är relevant.   

 

Intervjuerna är anonyma och jag har numrerat respondenterna 1-6. De etiska reglerna från 

Högskoleverket har följts. Högskoleverkets regler kan hittas på Sveriges Riksdags hemsida
2
 

Jag har inte transkriberat intervjuerna. Däremot har jag lyssnat noga på dem och skrivit ner 

det jag ansåg var relevant till den här studien, men utan att transkribera det av intervjuerna jag 

valde att ta med i uppsatsen. 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-

etikprovning_sfs-2003-460/. Hämtad den 13 maj 2013. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
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3. Tidigare forskning och teori 

Uppsatsen handlar om vardagsrasism och islamofobi, och jag har använt teorier om 

vardagsrasism när jag analyserar informanternas berättelser; bland annat Philomena Esseds 

bok Understanding Everyday Racism (1991) och Johanna Sixtenssons studie Hemma och 

främmande i staden – Kvinnor med slöja berättar (2006). Jag använder också Erving 

Goffmans stigmateori i uppsatsen för att den kan relateras till rasism i allmänhet. Teorin är 

relevant för att analysera både islamofobi och vardagsrasism. Islamofobi och vardagsrasism 

kommer jag att redogöra för i början under rubriken begrepp och definitioner samt också 

under tidigare forskning. Under denna rubrik om tidigare forskning skriver jag först en 

översikt om islamofobi i Sverige och Bosnien-Hercegovina, inklusive teorin om Eurabien. 

Efter detta tar jag upp tidigare forskning om vardagsrasism, och till sist om bosnier i Sverige 

och bakgrunden till inbördeskriget på Balkan. 

 

Islamofobi i Sverige och Bosnien-Hercegovina 

Islamofobin i Sverige skriver jag mer om här. Delar av forskningen om islamofobi som 

publicerats under de senaste åren tar jag upp i det här stycket. Efter stycket om islamofobi i 

Sverige nämner jag islamofobi i Bosnien-Hercegovina i korthet. 

 

Islamofobi betyder en rädsla för islam, enligt Gottschalk och Greenberg. De menar att denna 

rädsla är social och riktas mot islam samt kulturer som är muslimska. Rädslan beror inte på 

personligt upplevda trauman. Den beror på avlägsna upplevelser och rädslan har amerikansk 

kultur fått USA:s befolkning att känna. Rädslan underbyggs av att islam anses vara annorlun-

da, menar författarna, men förklarar inte hur amerikansk kultur fått många amerikaner att 

känna rädsla för islam i det stycket. (Gottschalk & Greenberg, 2008, s. 5). Göran Larsson har 

en definition som liknar Gottschalk & Greenbergs, han anser att islamofobi innebär hat, räds-

lor och diskriminering som gäller muslimer. Han menar att det finns olika uttryckssätt för 

islamofobi; till exempel kan det vara att personer har förhållningssätt som är stereotypt och 

negativt. (Larsson, 2006, s. 10). 

 

Det är dessa definitioner av islamofobi jag utgår ifrån. Jag kommer att relatera till den 

rasistiska islamofobin som Pernilla Ouis och Anne-Sofie Roald skriver om i boken Muslim i 

Sverige. Författarna menar att det finns olika sorters islamofobi, bland annat ekonomisk, 

kulturell, rasistisk och religiös. (Ouis & Roald, 2003, s. 37-38). De menar att den etniska, 

muslimska grupp som är antalsmässigt störst i ett land är mest drabbad av rasistisk islamofobi. 
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I Sverige är den gruppen personer som kommer från länder i Mellanöstern. Pakistanier är 

utsatta för samma sorts islamofobi i Norge och Storbritannien. Ouis & Roald skriver att den 

sorts islamofobi som är vanligast i västvärlden eventuellt är den politiska, den politiska 

islamofobin menar att både muslimer och islam skulle vara ett hot. Efter terrorattackerna den 

11 september har politisk islamofobi blivit vanligare. (ibid, s. 38). 

 

Ingvar Svanberg & David Westerlund diskuterade islamofobi tidigt, i boken Blågul islam? 

Muslimer i Sverige (1999/2003). De menar att svenska muslimer kan bli misstänkta av 

svenskar som inte har muslimskt ursprung, men de förklarar inte vad svenska muslimer skulle 

misstänkliggöras för. De menar att det är många svenska muslimer som anser att de 

diskriminerats i utbildningen eller arbetet, men de skriver inte vilka länder de personerna 

kommer ifrån utan konstaterar endast att diskrimineringen och fördomarna handlar om 

muslimer (ibid, s. 146). 

 

Mattias Gardells bok Islamofobi (2010) handlar om islamofobi; historisk islamofobi och den 

nutida debatten om ämnet i Europa och Sverige. Bland annat skriver Gardell om 

Eurabienteorin, slöjdebatten, ogillande av muslimer generellt sett med mera. Enligt Gardell 

har svenskar trott att Sverige är speciellt på flera sätt, bland annat att landet haft den tolkning 

av kristendomen som ansågs vara rätt (lutheranismen), och numera att Sverige är mest 

sekulariserat av alla länder (Gardell, 2010, s. 23). Gardell menar att islamofobi inte betyder att 

man är emot islam, utan att det är åsikten att muslimer är något negativt för att de tror på 

islam. Man kan vara emot en del tolkningar av religionen, men det är islamofobiskt att anse 

att de tolkningarna man är emot är religionen islam (ibid, s. 19). En undersökning som 

handlar om trakasserier som svenska muslimer upplevt, tar Gardell upp. Mehraki Masifi har 

gjort undersökningen, och den utfördes år 2008. Personerna som undersöktes var av båda 

könen och 15-30 år gamla. 90 procent hade trakasserats av okända. De trakasserierna hade 

hänt på offentlig plats. De flesta var beslöjade kvinnor, de var 70 procent. Andra hade kallat 

dem terrorister, påskkärring med mera. En del drabbades av att andra knuffade dem och ville 

dra bort deras slöjor (Gardell, 2010, s. 243). Detta kan räknas som vardagsrasism, eftersom 

det rör kommentarer av främlingar och inte direkt diskriminering. Det är också islamofobiska 

kommentarer och händelser. 

 

Enligt Andreas Malm är det islamofobiskt att anse att muslimer i sig är negativa, till exempel 
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om man har åsikten att muslimer är militanta och har wahhabitiska åsikter. Att vara emot 

wahhabismen är inte islamofobiskt däremot (Malm, 2009, s. 122). 

Göran Larsson skriver i bilagan till Samtal med svenska muslimer om stereotyper där han 

nämner klädsel, skägg och mörkt utseende (Hjelmskog, 2003, s. 40). Det verkar vara sådana 

saker som gör att personer blir mer drabbade av islamofobi. Det finns en tabell i bilagan som 

visar bakgrund för muslimer som utsatts för diskriminering i och med terrorattackerna den 11 

september. Enligt tabellen ansåg sig individer som hade bakgrund i Mellanöstern och Afrikas 

horn främst drabbade och att personer som antogs vara muslimer på grund av utseende 

utsattes mer. Detta bygger han på att det inte var så många personer med bakgrund i Turkiet, 

Pakistan, Indien och Iran som ansåg att de blev diskriminerade och han spekulerar i att det 

kunde bero på att de inte ansågs ha ett utseende som majoritetssamhället ansåg att muslimer 

borde ha. (ibid, s. 27). Göran Larsson skriver om skämt som fanns om Usama bin Ladin i och 

med 11 septemberattackerna (Hjelmskog, 2003, s. 39) samt att det var flera muslimer som 

ansåg att dessa skämt var kränkande i och med att en del av de skämten generaliserades över 

muslimer, till exempel handlade en del om skägg, kläder som var muslimska eller mörkt 

utseende (Hjelmskog, 2003, s. 40). 

Här kallar Larsson dessa kännetecken för stereotypa. Utseende och klädsel nämndes av några 

av respondenterna jag intervjuade. 

 

Johanna Sixtenssons studie Hemma och främmande i staden – Kvinnor med slöja berättar 

handlar om kvinnor från Malmö. Sixtenssons syfte är att ta upp hur negativa bemötanden från 

allmänheten är för kvinnor som bär slöja. Sixtensson skriver att hennes undersökning handlar 

om ifall kvinnorna trivs i staden (ibid, s. 9). Enligt studien anser flera av Sixtenssons 

respondenter att de inte trivs i områden med främst etnisk svensk befolkning, till exempel 

Limhamn-Bunkeflo. Några vill inte vara i de områdena, men en del kan vara där fast de 

menar att andra tittar på dem. De flesta respondenterna anser att områden som är invandrartäta 

är tryggare (ibid, s. 26) och menar att andra områden är otrygga för dem. Kvinnorna tror att de 

skulle vara ovälkomna på grund av deras muslimska tillhörighet samt att de bär hijab (ibid, s. 

26-27). Majoriteten av respondenterna har drabbats av negativa upplevelser på grund av att de 

har hijab (ibid, s. 31), bland annat har folk sagt saker som ”'åk hem, 'jävla muslim', 'du 

skrämmer barnen', 'jävla svartskalle'” (ibid, s. 32). Bara respondent har inte drabbats av några 

negativa upplevelser (ibid, s. ) 
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Jonas Otterbecks bok Samtidsislam (2010) handlar om ungdomar som inte är väldigt 

engagerade i islam. Hans respondenter bär inte islamiska symboler. (Otterbeck, 2010, s. 11). 

Otterbecks informanter har också utsatts för negativa kommentarer för att en del personer 

relaterar deras utseende med muslimer (ibid, s. 150). En kille som har arabisk bakgrund hörde 

att en äldre man skrek negativa saker om muslimer till honom och hans mamma, som bar 

hijab, och också när informanten och hans pappa var i Köpenhamn var det en äldre kvinna 

som svor över araber och al-Qaida. Respondenten sa att han själv hade arabiskt utseende och 

att hans pappa definitivt hade det. På grund av det arabiska utseendet trodde den äldre 

kvinnan att han och hans far var muslimer, fast hon visste inte det. Respondenten hade inte 

islamisk klädsel efter vad som står i boken, och inte hans far heller (ibid, s. 150, s. 151). I och 

med detta var kvinnans kommentar en vardagsrasistisk och islamofobisk händelse eftersom 

kvinnan associerade killen och hans far med muslimer. 

En annan avhandling handlar om svenska, muslimska, troende tjejer. Pia Karlsson Minganti 

har skrivit den; hennes intervjupersoner är åtta svenska tjejer med sunnimuslimsk tro 

(Karlsson Minganti, 2007, s. 12). Karlsson Mingantis syfte är att skriva om hur tjejerna 

upplever att tillhöra den religiösa minoritet de tillhör, men också hur de kan vara personer och 

kvinnor. Karlsson Minganti skriver om tjejernas identiteter som muslimer och som svenskar 

(ibid, s. 14) och kvinnlig islamisering och inom-islamisk aktivitet (ibid, s. 15). Det skriver 

inte jag om, men jag relaterar till Karlsson Mingantis avhandling eftersom den också handlar 

om hur Karlsson Mingantis intervjupersoner upplever sig som svenska muslimer. 

 

Karlsson Minganti skriver att en av intervjupersonerna inte kunde anses vara etniskt svensk av 

många på grund av hudfärgen och hårfärgen. Men tjejen ville ett tag inte ha hijab för att hon 

ville kunna ha ett stigma mindre, det vill säga hijaben. Hade hon inte den skulle andra 

eventuellt kunna tro att tjejen var en icke-muslimsk invandrartjej, vilket var vad hon ville bli 

anses som (ibid, s. 60). Tjejen hade hijab under Ramadan en gång och hon och en del av 

Karlsson Mingantis huvudpersoner (med hijab) ansåg att en del tittade negativt på dem. En 

del hade skakat på sina huvuden på ett negativt sätt, till exempel (ibid, s. 59). 

Det Karlsson Minganti skriver om åsikter om etnicitet, hudfärg med mera är relevant för att 

en del av mina respondenter pratade också om hudfärg. Stigma tar hon också upp. 

 

Eftersom islamofobi bland bosnier kom upp i två av mina intervjuer tar jag upp en del om 

ämnet här. Islamiska samfundet i Bosnien skrev en rapport som handlar om att många 

bosniska muslimer diskrimineras i Bosnien. Individer har upplevt hatbrott, och attackerats 
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fysiskt. Politiker har uttryckt saker som kränker muslimer, och fördomar är vanligt, enligt 

rapporten. Beslöjade kvinnor diskrimineras vid arbetsansökan.
3
 

 

Eurabienteorin 

Som står under begrepp har Andreas Malm skrivit om teorin om Eurabien, som Bat Ye'or 

skrev en bok om 2005 (Malm, 2009, s. 22). Enligt Bat Ye'or måste muslimer förtrycka icke-

muslimer eftersom Koranen påbjuder förtrycket (ibid, s. 23-24). Bat Ye'or generaliserar över 

muslimer och menar att muslimerna vill att hela världen ska bli islamisk (ibid, s. 24). Enligt 

Eurabienteorin vill muslimer göra Europa till ett Eurabien, vill inte integreras utan försöker 

påtvinga icke-muslimer sin kultur. Bat Ye'or menar att får muslimer och icke-muslimer inte 

vara vänner enligt Koranen (ibid, s. 26). Malm skriver att Eurabienteorin menar att muslimer 

hotar Europa eftersom det blir fler av dem, och färre icke-muslimska européer. Det handlar 

om demografi (ibid, s. 35). Islam och muslimer anses alltså vara samma negativa faktor (ibid, 

s. 23-24, s. 26). Mark Steyn, en brittisk kolumnist, menar att europeiska muslimer ska dödas 

ifall icke-muslimska européer misslyckas med att vara i majoritet över muslimer (ibid, s. 35, 

s. 66). Malm skriver också om islamofobi mot svenska muslimer. Han tar upp åsikten att 

vänstern anses vara förrädare mot Sverige för att den stödjer islam och islamifiering (Malm, 

2009, s. 100 ). 

 

Matt Carr skrev en artikel, ”You are now entering Eurabia”, som också handlar om teorin. 

Carr skriver om Bat Ye'ors teori och om termen islamofascism som Oriana Fallaci kom på. 

Fallaci är en journalist från Italien och stödjer Eurabienteorin. (Carr, 2006, s. 2). Extremister 

menar att Europa skulle bli islamiskt och att kristendomen blir en minoritetsreligion. Enligt 

Mark Steyn går Europa under eftersom icke-muslimska européer inte har höga födelsetal samt 

är veka (ibid, s. 3). Teorin handlar om att man tror att islam kommer att ta över Europa och 

förtrycka judendom och kristendom och utövarna. Dessutom tror de som stödjer teorin att 

Europa kommer att få islamiska lagar som att stena personer som inte varit trogna sin make 

eller maka (ibid, s. 4). Enligt Bat Ye'or är islam bara fanatiskt och extremt. Islam idag är som 

religionen var när den grundades, enligt Ye'or (ibid, s. 7). Eurabien teorin är inte speciellt 

relevant i uppsatsen, men jag nämner den eftersom fördomar och negativa kommentarer om 

islam nämns av mina respondenter. 

 

 

                                                 
3
http://expo.se/2011/islamofobin-omfattande-i-bosnien_4237.html. Hämtad den 25 maj 2013. 

http://expo.se/2011/islamofobin-omfattande-i-bosnien_4237.html
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Vardagsrasism 

Jag relaterar främst till Philomena Esseds teori om vardagsrasism som hon skriver om i 

Understanding Everyday Racism – An Interdisciplinary Theory (1991). Essed menar att 

vardaglig rasism är rasism som människor drabbas av i sina vardagliga liv. Essed skriver att 

många i Nederländerna speciellt tror att rasism inte handlar om vardagligt liv, men 

vardagsrasism är systematisk och vardagsrasistiska beteenden upprepas. Värderingar är 

socialiserade; också rasistiska värderingar kan vara det. Det vill säga att personer kan 

uppfostras med rasistiska åsikter. 

 

Enligt Essed ska man studera personers erfarenheter då de drabbats av vardagsrasism. Man lär 

sig om rasism generellt sett om man studerar personers upplevelser, menar Essed. 

Upplevelserna är viktiga eftersom de är personliga. Enligt Essed bör upplevelserna 

rekonstrueras när man undersöker dem. (Essed, 1991, s. 3). När det gäller rasism är 

vardagsrasism är ett begrepp som överbrygger två huvudperspektiv. Perspektiven är de 

interaktionella perspektiven och det strukturella. Essed menar att vardagsrasism handlar om 

flera incidenter och inte bara om särskilda upplevelser. De rasistiska handlingarna drabbar 

individer i vardagen. Majoritetsgruppen i samhället anser generellt sett att vardagsrasismen är 

acceptabel och inte fel (ibid, s. 288). 

 

Flera författare skriver i boken Det slutna folkhemmet (2002) om vardagsrasism. Bland annat 

skriver Helene Lööw om en extrem åsikt om folkhemmet. Lööw menar att högerextremister 

anser att folkhemmet svikits eftersom de inte tycker att icke-vita personer ska tillhöra 

folkhemmet. Enligt högerextremisterna har Sverige för mycket flyktingar (Lööw, 2002, s. 78). 

Det är mer extrema åsikter som inte räknas som vardagsrasism. Men vardagsrasism kan bero 

på högerextrema åsikter även om alla som uttalar negativa kommentarer om invandrare eller 

muslimer kanske inte håller med om högerextrema åsikter om folkhemmet som förråtts. 

Åsikten om folkhemmet kan jag kanske inte relatera till i den här uppsatsen, men jag skriver 

om den eftersom jag anser att mer extrema åsikter bör nämnas när man skriver om rasism. 

 

I ett kapitel av Katarina Mattsson & Mekonnen Tesfahuney står det att rasism inte anses vara 

vanligt i Sverige, men de refererar till Allan Pred som anser att många ansett att det finns 

mycket solidaritet och jämlikhet i Sverige. Rasism förnekas, men Pred anser att rasism är 

vanligt och uppenbart (Mattsson & Tesfahuney, s. 30). Mattsson & Tesfahuney refererar 

också till Esseds bok; de skriver att vardagsrasism handlar om vardagliga, rasistiska 
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händelser. Till exempel att man får negativa kommentarer och anses oönskad på krogar är 

vardagsrasism. Författarna vill skriva om vardagsrasism för att de anser att strukturell rasism 

och vardagsrasism är olika saker (ibid, s. 29). Många menar att rasism inte är vanligt (ibid, s. 

30). Undersökningar om vardagsrasism är inte vanliga, för att samhället helst vill undersöka 

rasismen med hjälp av statistiska analyser. Essed kritiserar detta och menar att man ska fråga 

personer som drabbas av rasism istället (ibid, s. 35). 

 

Författarna skriver att personer utsätts för vardagsrasism på ställen där personer gör saker som 

är vardagliga. Platserna är till exempel restauranger, arbetsplatser och affärer. Områden som 

är invandrartäta kan anses negativa och talas om som det. Fittja är en ort som ansetts dålig, 

och "symboliserat" invandrare i Sverige (ibid, s. 37). Att personer diskrimineras i vardagen 

kan jag relatera mina respondenters berättelser till. 

 

Bosnier i Sverige och bakgrund till inbördeskriget 

En del forskning och uppsatser handlar om svenska bosnier, men inte mycket om bosnier som 

muslimer. I boken Being Muslim the Bosnian Way skriver Tone Bringa om inbördeskriget och 

delar av bakgrunden. Bringa menar att inbördeskriget hade många eventuella orsaker som 

experter behandlade i media. Orsakerna som behandlades var bland andra kommunismens 

fall, faktumet att kroatiska och serbiska nationalister hade velat ha makt över nordvästra 

Balkan, samt den position som det före detta etablissemanget haft. Etablissemanget hade varit 

kommunistiskt (Bringa, 1995, s. 3). Enligt Bringa var Titos policy var enande och separerande 

samtidigt. Han arbetade för att Jugoslavien skulle vara enat, men också för nationalistisk 

uppdelning. I byn Bringa studerade fick katolikerna nationaliteten kroater. Muslimerna fick 

ingen nationalitet utan kallades muslimer. Detta gäller byn Bringa studerade, men enligt 

Bringa utgjorde kroater och muslimer Bosnien-Hercegovinas huvudfolk. Kroater och 

muslimer skulle leva tillsammans, var tanken; de skulle ha landet tillsammans (Bringa, s. 8). 

 

När det gäller bosnier i Sverige skriver Ingvar Svanberg & David Westerlund något om 

muslimska svenska föreningar, men inte mycket. Bosniska islamiska föreningen är från 1993, 

enligt författarna. Den grundades i Stockholm. Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund 

har 19 bosnisk-islamiska föreningar och är en enda organisation (Svanlund & Westerberg, 

2003, s. 17). Numera finns 26 föreningar, se http://www.izb.se/index.php/2013-04-09-21-01-

19. 
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Stigmateorin 

Jag bygger på Erving Goffmans teori i om stigma som han skriver om i Stigma – Den 

avvikandes roll och identitet (1963/2010). Teorin är relevant för att undersöka vardagsrasism 

och islamofobi. 

 

Goffman menar att stigma var en term som användes av grekerna i syfte att benämna fysiska 

kännetecken; vilka skulle visa på något som ansågs vara negativt eller som inte var vanligt när 

det gällde moralstatusen för en individ. (Goffman, 1963/2010, s. 11). 

Goffman skriver att eftersom stigmatiserade kan drabbas av hån från andra, kan de undvika att 

ha kontakt med icke-stigmatiserade. De kan också på ett fientligt sätt försöka ta kontakt med 

de som inte är stigmatiserade, men då kan de mötas med fientlighet i sin tur. Enligt Goffman 

beter sig stigmatiserade individer omväxlande på de båda sätten. (ibid s. 26). 

Goffman skriver också om de egna, som är personer med likadant stigma som den 

stigmatiserade personen. Dessa kan förstå situationen på grund av att de själva har stigmat, 

och de kan vara till hjälp i och med att de kan ge råd och stöd till den stigmatiserade. (ibid, s. 

28). 

 

Ett synligt stigma kallar Goffman för visibelt, till exempel blindhet. Synliga stigman ser man; 

inte hör dem som till exempel stamning. Goffman skiljer alltså mellan stigman som är synliga 

och osynliga; synliga stigman märks direkt, men vetskapen om dem av andra är inte samma 

sak. Att andra vet om ett stigma betyder inte att det stigmat är synligt (ibid, s. 56). (ibid, s. 

56). En del stigman kan döljas och bara några få vet om dem, menar Goffman. De stigmana 

påverkar knappt relationer som de stigmatiserade har med andra. (ibid, s. 62). 

 

Man kan passera för icke-stigmatiserad om man inte visar stigmat. Davidsstjärnor om halsen 

är exempel på att medvetet visa en tillhörighet, men den handlar inte om stigma. Personer som 

vill ha symboler som handlar om religionstillhörighet vill visa att de tillhör särskilda 

religioner. När personer medvetet visar sådana symboler kan de förhålla sig på diverse sätt för 

att anpassa sig. Det är samma attityder som andra stigmatiserade kan välja (ibid, s. 107). 

Religiösa åsikter kan anses vara osynliga stigman om de inte visas med symboler till exempel. 

 

Anpassning skriver Goffman en del om. Han menar att stigmatiserande kan accepteras av 

icke-stigmatiserade, men att de inte ska kräva mer av de icke-stigmatiserade än de får. 
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Anpassningen betyder att stigmatiserade ska ha som självbild att de är som ”de normala”, men 

den attityden gör att icke-stigmatiserade inte kan förstå de stigmatiserade. Nära relationer 

mellan ”normala” och stigmatiserade påverkar inte ”de normala” särskilt starkt ifall de 

stigmatiserade ska anpassa sig till den självbild som icke-stigmatiserade har, menar Goffman 

(ibid, s. 126). Stigmatiserade kan få samma attityd som icke-stigmatiserade och mena att 

personer med deras egna stigman som menar att de förödmjukats, inte har blivit förödmjukade 

(ibid, s. 127). Detta är intressant. I mitt resultat uppkom i två intervjuer att en del bosniska 

muslimer är emot islamisk (eller arabisk) traditionell klädsel som hijab och galabiyya.
4
 Detta 

behandlas mer i analysdelen. 

 

Sammanfattning  

Islamofobi är en sorts vardagsrasism. Åtminstone är islamofobiska kommentarer som vissa 

individer säger till andra offentligt, exempel på vardagsrasism. Utförs islamofobiska och 

vardagsrasistiska handlingar bara av icke-muslimska, etniska svenskar? Forskningen handlar 

oftast om islamofobi och rasism som utförs av majoritetsgruppen i länder. Till exempel 

handlar Philomena Esseds bok, Andreas Malms bok – även om Malms bok inte är akademisk 

– och Mattias Gardells bok om ämnet. 

 

Teorin om stigma kan relateras till delar av islamofobin som andra författare skrivit om. Till 

exempel Mattias Gardells stycke om negativa kommentarer är exempel på vardagsrasism och 

också islamofobi. Kommentarerna uttalades på offentliga platser och som tidigare nämnts var 

det mest beslöjade kvinnor som utsattes. Slöjan är väldigt stigmatiserande, anser en del icke-

muslimer (Gardell, 2010, s. 243). Också enligt Johanna Sixtenssons studie kan man se att 

slöjan ofta anses vara stigmatiserande eller provocerande. Många av Sixtenssons respondenter 

anser att områden som är invandrartäta är tryggare (ibid, s. 26). Många av dem har fått 

negativa kommentarer om sin hijab (ibid, s. 31). 

 

Eftersom uppsatsen handlar om respondenternas upplevelser av mindre händelser, och inte 

strukturell diskriminering, är Esseds teori relevant att relatera till tillsammans med Goffmans 

stigmateori. Det kan vara ”små” saker som anses vara stigmatiserande; som klädsel eller 

hudfärg. 

                                                 
4
Galabiyya är en klädnad som män kan ha. Den är traditionell och bärs över andra kläder. 

(http://www.zarinas.com/abaya.shtml. Hämtad den 26 maj 2013. 

http://www.zarinas.com/abaya.shtml
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Resultat 

Först har jag skrivit om respondenterna, och sedan om olika teman som diskuterades under 

intervjuerna. Temana är delvis de teman jag tänkte diskutera, men en del ämnen tog 

respondenterna upp, som till exempel att bosniska muslimer i Bosnien kan ha åsikter om hur 

man ska klä sig som muslim. Temana är i vilka sammanhang och på vilka platser 

respondenterna anser att de har upplevt diskriminering; på arbetet, i utbildningen, offentligt 

utomhus, klädsel och utseende. En del respondenter har upplevt negativa kommentarer från 

personer som har deras bakgrund, vilket är intressant, det diskuterar jag senare. 

 

Beskrivning av respondenterna 

 

Respondent 1: Är en man i yngre medelåldern och har en firma. Han kom till Sverige i och 

med inbördeskriget och var utövande muslim innan flytten och är det fortfarande. Han bär 

skägg, men det är det enda eventuella kännetecknet för en muslimsk man han bär offentligt. 

 

Respondent 2: Är en yngre kvinna i 20-års åldern som studerar, hon är religiös muslim men 

bär inte islamiska kläder. Respondenten och hennes familj var inte så utövande innan kriget 

men respondenten menar att hennes familj blev mer utövande i och med flytten till Sverige. 

 

Respondent 3: 

Respondenten är en man i medelåldern, han har varit bosatt i Sverige i tio års tid och är 

religiös muslim och flyttade från Bosnien i och med kriget. Jag vet inte respondentens 

sysselsättning, men han nämnde att han arbetade. 

 

Respondent 4: 

Respondenten är en man i 20-årsåldern. Han studerar och föddes i Bosnien och anlände till 

Sverige året efter han föddes. Utövande muslim har respondenten varit i några år, men han 

menar att hans familj inte är lika utövande som honom. 

 

Respondent 5: 

Respondenten är en kvinna i medelåldern. Hon är inte född i Bosnien, men flyttade till 

Bosnien i och med att hon gifte sig. Hon bär hijab och började med det i och med att hon gifte 

sig. I början av 1990-talet anlände respondentens familj till Sverige, och jag vet inte 

respondentens sysselsättning. 
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Respondent 6: 

Respondenten är en man i medelåldern. Han föddes i Bosnien och är högutbildad. Han 

anlände till Sverige precis före kriget. Hans pappa bodde i Sverige och kom hit därför. Fadern 

hade levt i Sverige sedan slutet av 1960-talet. Respondenten säger att han inte bär några 

islamiska kläder, men däremot har han lite skägg, men nämner inget om det. Han arbetar på 

en skola. 

 

Sammanfattning av respondenterna 

Respondenterna är två kvinnor och fyra män. En kvinna bär hijab, två av männen bär skägg 

och nämnde det som islamiskt. Den ene sa bara att han bar skägg, och den andre att hans 

skägg eventuellt såg ut på ett särskilt sätt. Respondenterna är från 20 till ungefär 50 år gamla 

och alla utom en av respondenterna är födda i Bosnien. De är praktiserande muslimer, men 

två klär sig också islamiskt. De andra gör inte det, men tre av dem bär skägg, men den tredje 

personen som bär skägg nämnde inget om det. Därför skriver jag inte om det, för jag vet inte 

om han bär skägg för att han är muslim och vill ha det som kännetecken eller om han bär det 

på grund av annat. Tre respondenter är från en stad som är mindre, och respondenterna 4, 5 

och 6 är från en större stad. Alla informanterna arbetar eller studerar, men angående 

respondent 5 vet jag inte om hon arbetar nu. 

 

Resultat av intervjuerna 

Jag har skrivit om olika platser respondenterna varit med om negativa upplevelser på, som till 

exempel arbetsplatsen, skolan, och offentligt utomhus där de bor. Resultatet visar att 

respondenter som inte bär islamiska kläder eller symboler inte är lika utsatta för islamofobi, 

men fem av sex respondenter har fått negativa kommentarer på grund av sin bakgrund på 

något sätt. Generellt sett anser respondenterna anser att diskriminering och negativa 

kommentarer är värre om det är kollegor som säger dem än om okända säger saker offentligt, 

till exempel utomhus där de bor. 

 

Arbete och utbildning 

Det är inte många som anser att de utsatts för direkt diskriminering på arbetet eller skolan. 

I skolan har diskriminering förekommit, i ett fall är det inte respondenten (respondent 3) själv 

som utsatts utan hans dotter. Hans dotter varit med om att hennes lärare inte vill uttala hennes 
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namn. Namnet är eventuellt muslimskt, men man vet inte varför läraren inte vill uttala det, det 

är inte ett svårt namn att uttala. 

 

Också respondent 4 berättar att hans föräldrar och syster blivit utsatta för negativa 

kommentarer; Han säger att systern och föräldrarna har utsatts för negativa saker, pappan blev 

mobbad, men respondenten vet inte varför. Pappan, som har ett islamiskt eller arabiskt namn, 

varit med om att mobbas på sitt arbete. Pappan har varit sjukskriven på grund av detta. Han 

har inte sagt vad det var för slags mobbning, men respondenten tror att den har att göra med 

pappans namn och muslimska tillhörighet. Mamman har utsatts för glåpord av en del personer 

i vården där hon jobbar. En del anser att hennes svenska inte är bra. Respondentens syster 

hade fått frågan i skolan om vad föräldrarna hette, hon hade sagt pappans namn och då hade 

en person frågat om pappan var terrorist. Det är mest småsaker som hänt, som kan bero på 

namnen, men respondenten tror att en del provoceras av att familjen är både européer och 

muslimer. 

 

Respondent 2 ger exempel från sin skoltid där hon själv blivit särbehandlad. Hon har känt sig 

diskriminerad på grund av sin religiösa tillhörighet men funderar över om det beror på det 

eller på om det hade att göra med olikhet; att hon och andra som drabbades inte var likadana 

som de övriga. Till exempel skulle de ha en utflykt i skolan och de muslimska eleverna fick 

inte alternativ mat på utflykten. 

 

Respondent 1 och 6 säger att de inte upplevt mycket diskriminering, men respondent 6 har 

eventuellt fått indirekta kommentarer på sin muslimska tillhörighet. Däremot har han inte fått 

direkta kommentarer. Han menar att folk i allmänhet har negativa åsikter om araber och då 

menar muslimer samtidigt, de anser att ”araber” och ”muslimer” är samma sak. Han kritiserar 

muslimer som i syfte att få fördelar använder argumentet att de är muslimer, som en del elever 

som skolkar. Han säger att islam inte säger att man ska skolka. Respondent 1 säger att 

Respondent 1 säger sig inte ha varit med om direkt diskriminering på grund av sin muslimska 

tillhörighet medan han levt i Sverige, men har varit med om att en person reagerade negativt 

när personen fick reda på hans muslimska tillhörighet. Detta var en kund i arbetet som visade 

oro när hon frågat om respondenten var muslim.  

En del kollegor med etnisk svensk bakgrund har sagt inför respondent 6 att de inte tycker om 

muslimer, till exempel kvinnor som bär hijab, en del araber som anses vara högljudda och 

hederskulturen. En äldre, manlig kollega sa något negativt om den arabiska våren. Han 
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klagade över hur egyptiska kvinnor behandlades och verkade blanda ihop den behandlingen 

med islam. Respondenten försökte tala om att media tog upp de negativa sakerna. Men han 

försöker att inte diskutera för att det inte är så bra ibland. Okunniga personer är inte möjligt 

att diskutera med, anser han. Han ansökte om flera hundra arbeten men fick inte någon 

kallelse till arbetsintervju. Det kan ha berott på diskriminering mot hans invandrarbakgrund. 

 

Respondent 5 sa att det eventuellt finns rasism vid jobbansökan. Hon har varit med om rasism 

när hon var barnskötare, och hon trivs (trivdes?) med arbetet, men ansåg att det var svårt först. 

Men hon hann inte säga vad för upplevelser hon var med om. 

 

Offentligt 

Det är mest berusade personer på stan som sagt saker till respondent 4. Negativa påhopp har 

han fått på busshållsplatser, bussar och delar av hans hemstad som är centrala. Han menar att 

det är kul när berusade personer säger sina påhopp. Han anser att det är positivt eller bra att de 

personerna uttrycker sina åsikter istället för att vara hatiska inombords. En del kan man even-

tuellt diskutera med. Respondenten skojar oftast med personerna för att en del anser att mus-

limer inte kan skoja. En del personer har förvånats över att han är muslim och ljushyad, en del 

kan ha tyckt att hans namn låter muslimskt och frågat på grund av det. Skulle han bli utsatt för 

diskriminering anser han att det inte skulle vara lika jobbigt om han utsattes på stan. Det skul-

le vara värre på universitetet om han till exempel skrivit en uppsats och underkändes för att 

han hade ett perspektiv som var muslimskt på den, anser han. Glåpord är inte lika hemskt. 

Men utfrysning trots att han skulle ha argument som var giltiga, som med uppsatsen, skulle 

kännas värre. 

  

Ibland har respondent 6 hört saker offentligt utomhus, men anser att det är svårt att veta vad 

de personerna menar. Han och hans hustru skulle till en affär vid ett tillfälle, och då var det en 

man som sa till dem att man skulle gå på den högra sidan trots att de fick gå på både den 

vänstra och högra. Hans äldre barn fick kommentarer av en berusad man ute på gården om att 

de skulle äta fläskkött för att de var i Sverige. Han hade varit i Bosnien och pratade om kriget 

med barnen. Men han är inte bosnier utan är eventuellt ursprungligen från Polen. En äldre 

man har stirrat på respondenten och hans vän på en parkeringsplats eller liknande och respon-

denten frågade vad mannen tittade på. Mannen undrade om det inte var tillåtet att titta. 
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Mycket av de negativa kommentarerna verkar ha riktats mot respondenternas invandrarbak-

grund eller ibland mot dem som bosnier, som när respondent 6 berättade om ett anonymt brev 

has familj fått. Familjen var med om att de intervjuades om kriget och sedan fick ett brev om 

att de borde stanna i Bosnien, att de var fega för att de inte åkte till Bosnien och försvarade 

landet. Brevet var anonymt. Många hade fått sådana brev. Kanske skickade någon eller några 

bosnier brevet till respondentens familj. Men det vet inte respondenten eller jag. Han anser 

också att det skulle vara värre att diskrimineras av kollegor, på arbetsplatsen som är en skola. 

Men hans barn blev utsatta för kommentarer som kan ha varit riktade mot dem som muslimer. 

   

 Omgivningen vet att respondenten har muslimsk tillhörighet, men han talar om det när han 

anser att han vill det. Han vill inte säga det första dagen, till exempel att han inte äter fläsk-

kött. Han anser att det inte är lätt för andra och att han vill passa in i den grupp han befinner 

sig i, men svarar dock att han inte äter fläskkött om någon undrar över matpreferenser. 

 

Klädsel och utseende 

Av respondenterna är det två av respondenterna från den större staden som inte är emot att klä 

sig islamiskt. Två sa att de inte hade behov av att visa sin muslimska tillhörighet, det var re-

spondent 2 och 6. Respondent 1 bär skägg och sa också att han hade det på grund av sin mus-

limska tillhörighet, respondent 6 hade också skägg men sa inget om det. Att provocera med 

klädsel till exempel anser informant 6 inte är lämpligt. Han har en basker, som många äldre 

bosnier har. När andra världskriget slutat blev baskern ett mode och är förmodligen mer en 

kulturell symbol. Den folkliga klädseln upphörde ganska mycket i Bosnien. 

Informant 5 som bär hijab sa att hon inte upplevt mycket diskriminering och inte på grund av 

slöjan. Bland bosniska muslimer är det en del som inte tycker att kvinnor i Bosnien ska ha 

hijab. Enligt respondent 4 anser många bosniska muslimer att kvinnor ska vara beslöjade, 

men att män inte ska bära till exempel galabiyya. Respondent 6 sa att många bosniska musli-

mer inte vet att det finns fler beslöjade tjejer i hans hemstad än i Sarajevo, och att i Bosnien 

skriker en del bosniska muslimer efter kvinnor med hijab. 

 

Det är särskilt respondent 4 som upplevt negativa åsikter om sin klädsel, att han har burit ga-

labiyya i moskén, vilket en del bosniska muslimer ansåg vara ”arabfasoner”. Jag tror att detta 

inträffade i Sverige. Respondenten har en afghansk huvudbonad som kan tolkas som islamisk. 

Han bär skägg och hans skägg är ett eventuellt kännetecken för en muslimsk man och han 

säger att han tror att skägget är klippt på ett särskilt sätt som gör att andra kan se att han är 
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muslim. Hans föräldrar accepterade att han startade att praktisera bönen, men hans mamma 

oroade sig något för att han skaffade skägg.  Han menar att en del bosniska muslimer kan vara 

emot män med skägg, eftersom de anser att de män som bär skägg är extrema. Den åsikten 

kan enligt informanten bero på att män med skägg är extrema. En del wahhabiter
5
 anlände till 

Bosnien när det var krig och eventuellt är det därför många associerar män med skägg till 

extremism. Skägget är också ett kännetecken för serbiska nationalister. Hundra år tillbaka 

hade många bosniska män skägg, men i och med moderniseringen associeras skägg med för-

fluten tid, enligt respondenten. Han menar att många bosnier anser att kvinnor ska vara beslö-

jade, men inte att männen ska ha skägg till exempel. Skägg och galabiyya anser många vara 

extremt. I Bosnien tittar många på män som har dessa attribut och respondenten har upplevt 

att fler tittar på honom i Bosnien, inte så många i Sverige. Respondenten anser att han känner 

sig frustrerad när andra bosnier har negativa synpunkter på till exempel galabiyya och anser 

att han blir dömd på grund av utseendet. En berusad person kallade honom taliban när han bar 

en islamisk huvudbonad. Detta var på en buss. Respondenten har en huvudbonad, en hatt som 

är afghansk, som kan ses som islamisk. 

 

Respondent 5 har inte upplevt diskriminering på grund av sin hijab. Hon är mer rädd att hen-

nes barn ska utsättas för till exempel rån eller annan kriminalitet oavsett vem den utförs av. 

Hennes familj har inte varit med om mycket rasism, enligt henne. 

 

Namn 

Respondent 4:s föräldrar bestämde att barnen skulle få namn som var arabiska, respondentens 

namn är arabiskt. Men många bosnier får inte arabiska namn, enligt respondenten. Många 

icke-muslimer förstår på grund av namnet att han är muslim eller frågar om det. En del anser 

att det är förvirrande att respondenten har ljus hudfärg men har sitt arabiska namn. Muslimer 

förstår ofta hans muslimska tillhörighet, han tror att det är för att muslimer ser på andra om de 

är muslimer på ett andligt sätt. 

 

Övrigt 

Respondent 1 ansåg sig inte ha varit med om officiell diskriminering när det gäller sin 

muslimska bakgrund men ansåg att det fanns en mer dold diskriminering vilket respondenten 

funderade över verkligen var diskriminering eller om det var något som personer med 

                                                 
5
 En inriktning grundad av Muhammad ibn 'Abd-alWahhâb. Rörelsen var emot polyteism, blev militant och 

Usama bin Ladins extremistiska tolkning av religionen kommer från wahhabismen. Dagens wahhabism liksom 

den på 1700-talet vill följa de tidiga muslimska generationernas islam (Hjärpe, 2004, s. 101, s. 102, s. 103). 
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utländskt ursprung fick stå ut med. Den dolda rasism respondenten syftade på kan ha varit 

vardagsrasism eftersom han kallade diskrimineringen dold. Respondenten menade också att 

en person anses vara mer utländsk om personen också har muslimsk tillhörighet. 

 

En granne till respondent 6:s mor hälsar inte på modern, som har hijab. Respondenten anser 

att han inte kan bli integrerad och att han antingen hör hemma i Bosnien eller i Sverige. Han 

menar att han anser att det är svårt att känna sig helt hemma i både Bosnien och Sverige och 

att han kan känna sig hemma i ett av länderna, men inte i båda, jag tolkar hans mening så. 

Många har frågat om familjen firar jul och respondenten menar att han firar jul, men inte det 

som är religiöst. Dessa frågor behöver inte vara negativa, menar jag, om de inte ställs på ett 

provocerande och negativt sätt. Däremot har respondenten antagligen fått frågan eftersom han 

är muslim. 
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4. Analys 

Eftersom jag intervjuade respondenterna fick jag höra vad de upplevt, vilket var mitt syfte. 

Det hade varit svårare att skriva om strukturell diskriminering av muslimer och/eller bosnier, 

eftersom jag ville intervjua några få personer om deras personliga upplevelser av 

vardagsrasism och islamofobi. I och med detta anser jag att metoden med kvalitativa 

intervjuer var bra. Tänkt var att jag skulle fråga respondenterna om olika teman, som varför 

de flyttat från Bosnien, deras och deras familjemedlemmars religiösa utövande, upplevelser av 

rasism, med mera. 

 

Jag hade inte detta som strikt mall under intervjuerna utan intervjuerna var öppna och 

respondenterna berättade ganska fritt. Intervjuerna gick bra, en del var ungefär en timme 

långa medan en tyvärr inte blev så utförlig, eftersom respondenten i fråga inte hade så mycket 

tid. Trots att denna intervju inte var så lång fick jag fram relevanta saker i den. Intervjuerna i 

den mindre staden spelades in med analog bandspelare och de med personer från den större 

staden med analog diktafon. Jag kunde ha haft mer detaljerade frågor eftersom temana ibland 

kan vara mer övergripande. Ibland berättade respondenter om saker som jag inte hade tänkt 

fråga om, det var i och för sig intressant. Jag kunde eventuellt ha strukturerat intervjuerna 

mer. 

 

I analysen nedan försöker jag förklara och analysera respondenternas erfarenheter och för 

detta tar jag hjälp av Goffmans stigmateori, Esseds teori om vardagsrasism, och den forskning 

om islamofobi som jag skrivit om under tidigare forskning. Frågan är varför respondenterna 

drabbas av vardagsrasistiska och islamofobiska fördomar. All sorts diskriminering och 

negativa kommentarer de upplevt räknas som vardagsrasism, men är alla incidenterna 

islamofobiska? 

 

Synliga stigman 

Klädsel och religiösa symboler syns direkt och är det Goffman kallar visibla stigman 

(Goffman, 1963/2010, s. 56). Av respondenterna bär hälften islamiska symboler (skägg och 

hijab). Respondenterna tog upp saker som hudfärg, slöja, skägg och klädsel och detta skriver 

jag om nedan. 

 

Personer som kan anses vara muslimer på grund av kläder, hudfärg med mera, får mer 

negativa kommentarer, som respondent 4 som bär den afghanska huvudbonaden och har 
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skägg. De flesta respondenter har fått negativa kommentarer offentligt. Men det gör inte så 

mycket, anser de. Två respondenter tog upp negativa åsikter från bosniska muslimer om 

islamisk klädsel; enligt respondent 6 anser många bosnier att kvinnor ska ha hijab men inte att 

män ska ha skägg eller galabiyya. Däremot sa respondent 6 att många bosnier inte verkar veta 

att det i hans hemstad finns fler beslöjade tjejer än det finns i Sarajevo. Att en del bosniska 

muslimer är emot islamisk klädsel är intressant och jag funderar på om det beror på att 

islamisk klädsel anses som extremt, åtminstone när det gäller galabiyyan, eller på om 

galabiyya inte är en traditionell bosnisk klädsel. Men respondent 4 sa att skägg också anses 

vara extremt, och att serbiska nationalister också associerades med skägg; de och wahhabiter. 

Motvilja mot islamisk klädsel åtminstone för män, bland bosniska muslimer, kan bero på 

olika saker. Bland annat inbördeskriget, och kanske åsikten om att galabiyya inte är bosnisk 

klädsel, inte tillhör bosnisk kultur. Men jag vet inte vad för åsikter som de bosniska muslimer 

som är emot islamisk klädsel och skägg. Enligt respondent 4 anser många bosnier att kvinnor 

ska vara beslöjade, så det finns förstås diverse åsikter om islamisk klädsel bland bosnier. 

Huruvida det är mindre accepterat att bosniska män bär skägg och galabiyya vet jag inte, 

eftersom det bara var två respondenter som pratade om detta; och bara en av dem nämnde 

mäns klädsel. 

 

Respondent nr. 6 tar illa vid sig av negativa kommentarer om muslimer, även om de kanske 

inte är sagda till honom. Respondenten med hijab menar att hon inte upplevt mycket rasism 

eller diskriminering. Men menade att hon drabbades av rasism i arbetet, men hann som nämnt 

inte berätta om det. 

 

Islamisk klädsel kan vara stigmatiserande, också bland bosniska muslimer. Galabiyyan verkar 

ha retat en del bosniska muslimer i moskén och personer sa till respondent 4 att det var 

”arabfasoner” att klä sig så. Den åsikten behöver inte bero på att personerna som anser detta 

är emot islamisk klädsel, utan arabisk klädsel, och anser att bosniska muslimer inte ska klä sig 

traditionellt arabiskt. Åsikten kan bero på intolerans mot arabisk kultur eller annorlunda 

klädsel i allmänhet och det kan vara som respondent 4 säger, att en del anser att galabiyya är 

en klädsel som är extrem och att det är därför en del inte tycker att bosnisk-muslimska män 

ska ha galabiyya ens i moskén. En del bosnier i Bosnien förknippar män med skägg med 

wahhabiter och serbiska nationalister och det kan också vara därför en del inte tycker att män 

ska ha skägg. Det behöver inte ha med islamofobi att göra utan att många inte anser att 
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bosnier ska ha symboler som deras fiender hade, eller att galabiyya och skägg anses vara 

utländska symboler som inte har varit vanliga i Bosnien. 

 

Ingen utom en av respondenterna har mörkare hudfärg; det är respondent 5 som menar att en 

del personer med arabisk bakgrund trott att hon är arab på grund av hudfärgen och hijaben. 

Det är inte klart huruvida respondenten menar att det är hudfärgen, hudtypen eller 

ansiktsdragen som en del menar ser arabiska ut; kanske alla dessa. 

 

Malm menar att islamofobi riktar sig mot alla ”sorters” muslimer (Malm, 2009, s. 111) och 

man skulle kunna relatera det till vad Göran Larsson skriver i bilagan till Samtal med svenska 

muslimer om att personer som blev associerade till att ha utseenden som såg muslimska ut 

drabbades av diskriminering. (Hjelmskog, 2003, s. 15). Utseendet i Larssons studie är ett 

synligt stigma. Men om det inte handlar om speciella kläder eller symboler är inte ett utseende 

”muslimskt” och personerna som diskriminerades kan eventuellt ha drabbats av 

vardagsrasism eller diskriminering i allmänhet. 

 

Respondent 4 sa att en del ansåg att det var provocerande att respondenten var europé och 

muslim samtidigt. Han har fått kommentarer offentligt också, så utseende kan vara 

stigmatiserande, men på olika sätt. Eftersom många bosnier är ljushyade drabbas de kanske 

inte av så mycket islamofobi, enligt respondent 3. Att mer mörkhyade personer drabbas mer 

av islamofobi kan bero på allmänna fördomar om mörkhyade. Det kanske inte handlar om 

muslimer utan viss islamofobi kan handla om främlingsfientlighet i allmänhet. 

 

Att trivas mer bland personer med ens eget stigma kan jag inte relatera till de respondenter jag 

träffat. Enligt Johanna Sixtenssons studie trivs hennes respondenter mer med personer de 

känner trygghet bland, det vill säga personer med invandrarbakgrund. De specificerar inte att 

de trivs mest bland muslimer eller andra muslimska kvinnor, utan det är de etniskt svenska, 

icke-muslimska och icke-invandrartäta områdena som kvinnorna i studien inte trivs i. 

(Sixtensson, 2010, s. 26). Detta tar Goffman upp i sin teori. De personer som är 

stigmatiserade på samma sätt är ”de egna”, som Goffman kallar dem. Gruppen med samma 

stigma kan stötta och vara förstående mot individer i gruppen. Utan ”de egna” kan 

stigmatiserade uppleva att de inte får förståelse och stöd (Goffman, 2010, s. 28). I Sixtenssons 

studie förmodar jag att andra beslöjade kvinnor, och eventuellt andra muslimer och personer 

med invandrarbakgrund skulle kunna anses vara respondenternas ”egna”. 



22 

 

 

Ingen av mina respondenter sa att de undvek en del platser och de var inte rädda att drabbas 

av fördomar offentligt. 

 

Synliga respektive osynliga stigman 

De fördomar och diskriminering som rört respondenterna mest verkar ha riktats mot deras 

invandrarbakgrund. Dessutom handlar respondenternas upplevelser handlar mer om allmän 

vardagsrasism och inte främst islamofobi, även om vissa utsatts för detta. Respondent 1 och 6 

har förmodligen mest upplevt diskriminering eller negativ särbehandling som handlar om att 

de har invandrarbakgrund, som att respondent 1 sa att han inte kunde få samma lön som en 

person med etnisk svensk bakgrund med samma yrke. Men respondenten accepterade detta. 

 

Däremot ansåg åtminstone respondent 4 och 6 att det var mer sårande om de drabbades inom 

utbildningen respektive arbetet; där de skulle bli diskriminerade eller utsatta för negativa 

upplevelser där andra vet om deras muslimska tillhörighet. Respondent 6 sa dock att han inte 

tog upp att han var muslim om ämnet inte togs upp. Detta för att han inte vill provocera. 

 

Namn kan vara stigmatiserande, men det är osynliga stigman förutom i respondent 1:s fall, 

eftersom han har sitt förnamn i sin firmas namn. Respondenten vill att andra ska känna till att 

han har utländsk bakgrund direkt, när de väljer firma. Där väljer respondenten att visa sin 

bakgrund, och han verkar ha valt namnet på firman på grund av att namnet kan vara 

stigmatiserande i Sverige (eller i hans stad). Namnet tolkas antagligen mest som ”utländskt” 

av etniska svenskar och inte som islamiskt. Respondenten har valt att hans förnamn ska finnas 

i firmans namn och visar då detta ”stigma” medvetet. Goffman tar upp medvetet uppvisande 

av eventuellt stigmatiserande symboler (Goffman, 1963/2010), men i respondent 1:s fall är 

det hans namn som han medvetet ger sin firma namn efter. 

 

Också respondent 3 menade att hans dotters lärare inte ville (eller kunde) uttala flickans 

namn, även om namnet var ganska enkelt. Malm menar att personer med muslimska namn 

drabbas av fördomar, och skriver att personer med muslimska namn utsätts för fördomar 

liksom muslimer som menar att islam är fredligt (Malm, 2009, s. 111).  Eventuellt är detta 

något generaliserande, för alla svenska icke-muslimska arbetsgivare vet inte vilka namn som 

är just islamiska eller ”allmänt” utländska och inte vanliga bland etniska svenskar. 
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Är att vara muslim ett stigma, generellt sett, i Sverige? Ja, i en del fall kan det anses vara ett 

stigma. Till exempel tar Gardell upp kommentarer som muslimska beslöjade kvinnor fått. En 

kommentar var ”'åk hem'” (Gardell, 2010, s. 243). Att säga att kvinnor med slöja ska åka hem 

kan relateras till islamofobi, med åsikten att muslimer inte bör bo i Sverige. Kommentaren 

kan också handla om åsikten att invandrare ska åka från Sverige. Kanske kan delar av 

islamofobiska kommentarer och handlingar associeras med Eurabienteorin som Malm och 

Carr skriver om (Malm, 2009 & Carr, 2006). 

 

Att en del personer säger rasistiska kommentarer till andra kan man relatera till 

vardagsrasism. Enligt Essed blir vardagsrasismen acceptabel för majoritetsbefolkningen i ett 

land, den anses inte fel (Essed, 1991, s. 288). De kommentarer som kvinnorna Gardell skriver 

om fått är både islamofobiska och vardagsrasistiska, eftersom de riktas mot ursprung och 

religion. 

 

Klädsel och symboler kan som sagt vara synliga stigman och personer som har dessa kan 

drabbas mer av islamofobi än personer som inte bär dem. Men också personer som inte bär 

dessa kan också särbehandlas. När omgivningen känner till respondenternas muslimska 

tillhörighet kan de utsättas för negativa upplevelser. Till exempel i respondent 2:s fall där de 

muslimska eleverna (jag vet inte om några av dem hade islamisk klädsel) bad att få alternativ 

mat på utflykten, men inte fick det. Också respondent 3 berättade att en del kollegor inte 

önskade de muslimska kollegorna, inklusive respondenten, glad högtid när det var muslimska 

högtider, men att de muslimska kollegorna uppmärksammade kristna högtider och önskade de 

kristna kollegorna glad högtid. Att respondent 2 och de andra muslimska eleverna inte fick 

alternativ mat med sig på skolutflykten kan ha varit för att de muslimska eleverna ansågs vara 

annorlunda, vilket respondenten också sa. Dessa händelser är kanske inte diskriminering 

lagligt sett, men respondenterna tog illa upp av dem. 

 

När respondenter som inte har islamisk klädsel eller islamiska symboler blir diskriminerade 

eller får negativa kommentarer, handlar diskrimineringen mer om deras invandrarbakgrund 

eller eventuellt muslimska tillhörighet. Diskriminering mot respondenterna på grund av deras 

muslimska tillhörighet har inträffat ibland om de som diskriminerar vet om att respondenterna 

är muslimer, som i respondent 2:s fall. I respondent 3:s dotters fall vet jag inte ifall hennes 

lärare visste att flickan hade muslimsk bakgrund. 
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Att vara muslim kan definitivt vara stigmatiserande enligt vissa och av den anledningen vill 

inte respondenten hävda att han är muslim i alla sammanhang. Samma gäller för respondent 2. 

Ingen av dem skäms eller döljer att de är muslimer, men känner inte att de vill hävda sin 

religion genom klädsel eller liknande. 

 

Det är bara respondent 4 och 5 som är synligt stigmatiserade. Kanske är också respondent 1 

det, men alla respondenter har utländska namn, förutom respondent nummer 5 som jag inte 

minns vad hon heter. Respondent 2 och 3 har namn som kan vara muslimska; jag tror att de är 

bosniska versioner av arabiska namn. Respondent 4 sa själv att hans föräldrar ville att han och 

syskonen skulle ha arabiska namn. Vet man inte mycket om muslimska och arabiska namn 

tolkar man antagligen respondenternas namn som ”allmänt” utländska, förutom i respondent 

4:s fall. 

 

Respondent 5 bär hijab. Respondent 1 och 4 nämnde att de bär skägg på grund av att de är 

muslimer. Men vet man inte att skägg är en islamisk, manlig symbol är det inte ett synligt 

stigma. Också anhöriga till respondenterna har drabbats; en respondents mor som bär hijab 

har en granne som inte hälsar, respondent 2, 3, 4 och 6 menar att familjemedlemmar drabbats. 

 

Alla utom respondent 4 och 5 har som osynligt stigma att vara muslim. Ingen skäms för detta. 

Alla verkar trygga som personer och i sin religion. Kanske är de trygga för att de är 

medlemmar i bosnisk-muslimska församlingar och eventuellt är det så att personer som anser 

att de är trygga i sin identitet väljer att delta i undersökningar som denna, till skillnad från 

personer med osäker identitet. 

 

När andra vet om en del av respondenternas muslimska tillhörighet har de upplevt en del 

särbehandling och negativa kommentarer; som respondent 2 som med andra muslimska elever 

inte fick alternativ mat på en skolutflykt, och respondent 1 som hade en kund som frågade om 

respondenten var muslim och verkade oroad när han sa att han var det. Men han ansåg inte att 

det var negativt utan han pratade med personen och frågade henne om reaktionen. 

En del reagerar på negativa åsikter om muslimer; som respondent 1, 3 och 6, men respondent 

1 och 3 reagerar eventuellt mer på åsikter som hörs i medierna. De åsikterna de reagerar på 

som de hört i media är dock inte personliga påhopp utan något som de anser berör dem. 
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Muslim kan definitivt vara något som anses vara ett stigma. Respondent 6 sa att hans barn fått 

kommentarer från en man som menade att de måste äta fläskkött eftersom de var i Sverige. 

Var den kommentaren riktad mot att barnen var muslimer, hade invandrarbakgrund eller både 

och? I respondent 1:s fall var det en kund som reagerade med oro när respondenten svarade på 

frågan om han var muslim. 

 

Vad riktar sig islamofobi emot eller vad är det som får andra att reagera på en persons 

muslimska tillhörighet? Malm (2009) skriver som sagt att olika personer med muslimsk 

tillhörighet drabbas av fördomar oavsett om det är på grund av ett namn (Malm, 2009, s. 111). 

 

Slutsats 

Slutsatsen av studien verkar vara att ingen av mina respondenter upplevt väldigt mycket 

diskriminering, islamofobi och vardagsrasism i allmänhet. Men av de respondenter med 

islamisk klädsel, och eventuellt symboler som skägg, blir mer utsatta för islamofobi offentligt 

av okända som då kan se eller gissa att respondenterna är muslimer. Det gäller inte respondent 

5 med hijab.  Däremot har som nämnts denna respondent upplevt rasism i arbetet, men hann 

inte tala om vad för sorts rasism och av vilka personer den utfördes. 

 

I fallen som två av mina respondenter berättade om kan man diskutera om den 

särbehandlingen berodde på att de var muslimer. Till exempel berättade två respondenter om 

diskriminering gällande lön, vilket jag antar har med deras utländska bakgrund att göra och 

inte just deras muslimska tillhörighet. Men ingen av respondenterna har utsatts för speciellt 

mycket diskriminering i allmänhet. 

 

De negativa bemötandena har kommit från icke-muslimska svenskar samt bosnisk-muslimer 

bosatta i Sverige och Bosnien (jag vet inte om personerna är svenska medborgare).  Men 

personer som inte har islamisk klädsel kan bli diskriminerade inom till exempel utbildningen 

när omgivningen känner till att personerna är muslimer. Detta hände respondent 2 och 

eventuellt respondent 6:s barn. I de fallen har respondenternas stigma, det vill säga, deras 

muslimska tillhörighet, varit osynlig; inte visibel. Men när andra vet om detta ”stigma” kan 

respondenterna diskrimineras för det, både av icke-muslimer och muslimer; i respondenternas 

fall muslimer med bosniskt ursprung. Kommentarer från bosniska muslimer har gällt islamisk 

klädsel. Respondent 6 sa att i Bosnien skriker en del bosniska muslimer efter kvinnor med 

hijab. Varför verkar det vara mycket intolerans mot hijab bland bosnier i Bosnien? 
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Respondent 4 menade att många bosnier är för hijab men inte galabiyya och skägg för män. 

De två respondenterna sa olika saker om tolerans för hijab bland bosnier. Men en del bosniska 

muslimer är intoleranta mot islamisk klädsel och för män också symbolen skägg. 

Det intressanta är att två av respondenterna tar upp att andra bosniska muslimer har sagt 

kommentarer som kan verka islamofobiska eller antiarabiska. Till exempel sa respondent 2 att 

en del menar att det är ”arabfasoner” att ha på sig galabiyya i moskén. Handlar motviljan om 

att det ofta är arabiska män som bär galabiyya eller att en del muslimska män bär den? 

Kommentaren om ”arabfasoner” verkar riktas mer mot att klädseln är arabisk, men också 

extrem. Också respondent 6:s kommentar om att det i hans hemstad är vanligare med 

beslöjade tjejer än det är i Sarajevo är intressant. Negativa kommentarer om islamisk klädsel 

kan också komma från muslimer som inte är lika utövande som respondenterna. Det är 

personer med samma religiösa och nationella tillhörighet som de själva. Kanske anser en del 

bosniska muslimer att islamisk klädsel inte tillhör bosnisk kultur? Om man undersökte 

islamofobi bland bosnier mer skulle man kanske också kunna undersöka negativa åsikter om 

islamisk klädsel bland andra muslimska grupper också. Man skulle kunna intervjua personer 

från diverse etniska grupper med muslimsk bakgrund och jämföra åsikter om islamisk klädsel, 

både för män och kvinnor. Vad beror åsikter för och emot på? Att man är emot islam, eller att 

en del vill visa sin muslimska tillhörighet, kulturell intolerans eller annat? 

 

Det vill säga att det som nämns i resultatet, att en del bosniska muslimer är emot islamisk 

klädsel, visar att islamofobi också kan komma från muslimer mot andra muslimer. Ofta kan 

man tro att det mest är icke-muslimer som slänger ur sig islamofobiska kommentarer, är emot 

islamisk klädsel och inte anser att det är accepterat att visa islamisk tillhörighet offentligt med 

klädsel som till exempel slöjor. Men även sekulära muslimer, eller åtminstone muslimer som 

inte bär islamisk klädsel, kan diskriminera och bemöta personer med islamisk klädsel på 

negativa sätt. Det är viktigt att fokusera på detta och inte bara på islamofobi och 

vardagsrasism från etniska icke-muslimska svenskar när man tar upp islamofobi i Sverige. 
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