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Abstract 

This study examines how the discourses from the British debate on the French burkini bans from 

2016, portrayed Muslim women who cover. 13 articles from The Times, The Guardian, and The Tele-

graph covering the period of March to June 2016 were selected, and through a discourse analysis it 

was examined which chains of equivalence were constructed in relation to the nodal point ‘burqini’. 

With an understanding of agency and women’s emancipation based on Saba Mahmood’s Politics of 

Piety, and an inclusion of Christine Delphy’s intersectional critique, it was discussed how women who 

cover, navigates their identity and challenges the discourses that portrays them as subordinate. Results 

demonstrated, that the Muslim women who had access to the discourse in the given debate, could nav-

igate and manipulate the discourses that revolved around them, and through this construct counter 

discourses on the act of covering as emancipating. In conclusion, it is argued that the act of covering 

among some Muslim women, cannot be prescribed one universal interpretation, and that agency and 

freedom should not be reduced to certain liberal actions, but rather be understood in relation to its 

specific, historical context.   

Key words: Burqini, burqini ban, Muslim women, freedom, agency, British media, discourse analysis. 

 

 

Dette studie undersøger hvordan diskurser fra den britiske debat om de franske burkini-forbud fra 

2016, portrætterede muslimske kvinder som tildækker sig. 13 artikler fra The Times, The Guardian, og 

The Telegraph fra perioden marts til juni 2016 blev udvalgt, og gennem en diskursanalyse undersøgtes 

hvilke ækvivalenskæder som konstrueredes i relation til nodalpunktet ’burkini’. Med en forståelse af 

aktørskab og kvinders frigørelse baseret på Saba Mahmoods Politics of Piety, samt en inklusion af 

Christine Delphys intersektionelle kritik, diskuteres det hvordan muslimske kvinder som tildækker sig, 

navigerer deres identitet samt udfordrer de diskurser, der konstruerer dem som undertrykte. Resultater 

viste, at de muslimske kvinder som havde tilgang til diskursen i den pågældende debat, kunne navige-

re iblandt og manipulerede med, de diskurser der omhandlede dem, for herigennem at konstruere 

moddiskurser om burkinien som frigørende. Som konklusion argumenteres det at muslimske kvinders 

tildækning ikke kan tilskrives én ensidig betydning, og at aktørskab og frihed ikke bør reduceres til 

universelle handlinger, men i stedet bør forstås ud fra sin specifikke historiske kontekst.    

 

Nøgleord: Burkini, burkini-forbud, muslimske kvinder, frihed, aktørskab, britiske medier,  diskursana-

lyse. 
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1 Indledning  

I august 2016 frembrød en vidt dækket debat i internationale medier efter at omkring 30 fran-

ske byer havde indført bestemte regler for påklædning på stranden, der i medierne blev omtalt 

som burkini-forbud. En burkini er en løstsiddende dragt, lavet i samme materiale som en ba-

dedragt, der dækker håret samt kroppen fra ankel til hals. Den blev oprindeligt designet af 

australsk-libanesiske Aheda Zanetti i 2003, for at skabe sportstøj for muslimske piger og 

kvinder der matchede et ønske om at klæde sig i overensstemmelse med sin tro.1 Klædedrag-

ten fik dog først rigtig international opmærksomhed, da de kontroversielle franske forbud 

mod at bære burkini på stranden blev indført.  

Forbuddet har især påvirket muslimske piger og kvinder, som tildækker sig, ved 

at sætte grænser for deres beklædning i det offentlige rum. Dette er sket samtidigt som der er 

kommet et skift i offentlige diskurser, hvor social diversitet er blevet erstattet med holdningen 

om at ”udlændinge” skal assimilere sig til den kultur der er, i det land hvor de bor.2 Dette stu-

die er derfor udført på baggrund af en interesse i at undersøge hvilket billede af muslimske 

kvinder, der tildækker sig, den internationale mediedebat om burkini-forbuddene var med til 

at konstruere. I udforskningen af denne interesse, blev den britiske debat om burkini-

forbuddene særligt bemærket, fordi den gav plads til både burkini-kritikere og burkini-bærere. 

Ifølge teoretikerne Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips er diskurser 

bestemte måder at forstå og kommunikere omverdenen på, som påvirker betingelserne for, 

hvilke muligheder vi som mennesker har til rådighed i det samfund vi befinder os i. Er disse 

ulige og fastlåste, kan det føre til en position i samfundet der begrænser mennesker. 3 Medier 

er ofte med til at forme det virkelighedsbillede og påvirke den offentlige mening, som sådan-

ne muligheder, betingelser og sociale positioner bygges på. Anvendes medier strategisk, især 

af mennesker i magtfulde positioner, kan de derfor legitimere deres handlinger og endda øge 

                                                                                                                                                   
 
1 Ahiida® Pty Ltd, ”The BurqiniTM / BurkiniTM Brand Story”, hentet 7. august 2017. 
2 Khiabany, Gholam & Williamson, Milly, 2008, ”Veilied Bodies – Naked Racism: Culture, Politics and Race in 
The Sun”, Race & Class, vol. 50, no. 2, s.73. 
3 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalyse som teori og metode, 1. udgave, Frederiks-
berg, Roskilde Universitetsforlag, 1999, s.69. 
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befolkningens støtte hertil.4 Hvilken information medierne vælger at videregive, såvel som 

hvad de vælger at holde tilbage, har derfor en potentiel indvirkning på den brede befolknings 

holdning.5 At i dybden undersøge hvilke ”sandheder” om tildækkede, muslimske kvinder der 

distribueres i medierne, er derfor relevant fordi det afspejler og (re)producerer deres position i 

samfundet, og i sidste fald kan have en indvirkning på hvilke rettigheder og muligheder de 

tildeles og fratages. 

1.1 Problemformulering, formål og problemstilling 

Siden 9/11 angrebet i New York er antallet af artikler om muslimer og muslimske kvinders 

tildækning steget i den britiske presse.6 Dette har dog ikke betydet at muslimske kvinders 

stemmer er blevet hørt mere, eller at der har været større klarhed omkring de mange forskelli-

ge holdninger der er til tildækning iblandt muslimer, både i Storbritannien og resten af ver-

den.7 Forskere der har undersøgt internationale mediers dækning og politiske debatter i sam-

menhæng med lignende forbud, kritiserer derfor at tildækkede, muslimske kvinders egen me-

ning i de fleste fald holdes udenfor netop de debatter, der handler om dem.8 Disse kvinder 

inddrages således sjældent i de diskurser hvor de selv er omdrejningspunktet, og deres egne 

holdninger er derfor i mange fald ikke taget i betragtning når der tages politiske beslutninger 

der vedrører dem. Dette studie er udført med en intention om at modgå den tendens, og i ste-

det undersøge hvordan billedet af tildækkede, muslimske kvinder konstrueres i diskurser, 

hvor disse kvinders egne stemmer også er repræsenteret. Gennem en analyse af de ækviva-

lenskæder, som konstrueres omkring nodalpuktet ’burkini’ i den britiske debat om burkini-

forbuddene, vil jeg diskutere, hvordan forskellige diskurser kan få muslimske kvinder som 

tildækker sig, til at fremstå som enten undertrykte eller frigjorte, på baggrund af et og samme 

objekt: burkinien.  

                                                                                                                                                   
 
4 Jiwani, Yasmin, Discourses of Denial, UBC Press, 2006, ”Introduction”: xx. 
5 Ibid.  
6 Khiabany & Williamson, 2008, s.71. 
7 Ibid. 
8 Delphy, Christine, Separate and Dominate. Feminism and Racism After the War on Terror, oversat af 
David Broder, London, Verso, 2015, s.142; 308; Bullock, Katherine, Rethinking Muslim Women and the 
Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes, London, The International Institue of Islamic 
Thought, 2002, s.36; Alrasheed, 2013, s.30. 
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Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan muslimske kvinder som tildækker sig, 

navigerer deres selvopfattelse i de diskurser, der konstrueres om dem. Undersøgelsen vil der-

for tage udgangspunkt i følgende problemstilling: 

 
Hvilke diskurser om muslimske kvinders tildækning, konstrueredes i den 

britiske mediedebat om de franske burkini-forbud? 

1.1.1 Primærmateriale 

Undersøgelsens primærmateriale er afgrænset til meningsdannende artikler fra The Times, 

The Guardian, og The Telegraph. De er alle tre store, daglige aviser, der tilsammen har mere 

end 27 millioner læsere om måneden.9 Derudover er alle artikler taget fra avisernes internet-

publikationer, dvs. det er artikler med gratis, global adgang for alle. Artiklerne er dermed til-

gængelige for enhver med internetadgang og forståelse for det engelske sprog. Jeg har bevidst 

valgt at undgå tabloidaviser som The Sun, Daily Mirror og Daily Mail for at fraskære aviser, 

som typisk fremlægger information på en meget partisk måde. De valgte aviser har forskellig 

politisk tilknytning og består både af aviser der knytter sig til det center-venstreorienterede 

Labour Party samt det center-højre-konservative parti, Conservative Party.10 De valgte artikler 

kan derfor forventes at have nået ud til en bred, forskelligartet målgruppe, og har dermed de 

rette materielle omstændigheder for at kunne manifestere sig diskursivt.  

De specifikke artikler er fundet gennem en søgning på ordene ’burkini’, og 

’burkini ban’ på de respektive avisers hjemmesider. Ud af de artikler som min søgning førte 

frem til, har jeg udvalgt 13 artikler publiceret i perioden mellem den 14. august og 18. sep-

tember 2016. På trods af at det første forbud mod at bære burkini på stranden allerede blev 

indført i Cannes den 28. juli, fik forbuddet først international opmærksomhed omkring midten 

af august. Den 26. august blev burkiniforbuddet imidlertid erklæret ulovligt i byen Villeneue-

ve-Loubet af Frankrigs højeste retsinstans, Conseil d’Etat, og jeg har derfor valgt at medtage 

artikler i perioden efter denne domafsigelse. Dette er gjort både for at inddrage reaktioner i 

                                                                                                                                                   
 
9 Statista, “Monthly Reach of National Newspapers and their Websites in the United Kingdom (UK) from Janu-
ary to December 2016 (in 1,000 individuals)”, hentet 7. August 2017.  
10 BBC News, ”The politics of UK newspapers”, 30. september 2009.  
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medierne efter forbuddet blev erklæret ulovligt samt fordi domafsigelsen kun opløste forbud-

det i Cannes, og således ikke i de andre franske byer.11 

Alle artiklerne tilhører den debatterende genre, og positionerer sig dermed aktivt 

indenfor debatten om burkini-forbuddene. To af artiklerne er ledere, som dermed repræsente-

rer avisernes officielle holdning, mens resten er skrevet af diverse skribenter, primært bestå-

ende af avisens egne journalister. Der er i materialet både repræsenteret argumenter for og 

imod burkini-forbuddene, for at gøre det muligt at undersøge det større billede af tildækkede, 

muslimske kvinder som konstrueredes i forbindelse med debatten, og ikke kun hvilket billede 

den ene side af debatten konstruerede. Artiklerne som vil udgøre primærmaterialet for min 

analyse er her listet, fordelt på avis:  

 

The Telegraph 

14-08-2016 ”French burkini bans are a foolish act of fanaticism”, Juliet 

Samuel.  

24-08-2016 ”The burkini argument is not about bathing attire, it’s about 

an assumption that clothing can determine who you are”, Hana Tajima.   

24-08-2016 ”Forcing a burkini-clad woman to strip on the beach violates 

her dignity and France’s promise”, Sara Khan. 

25-08-2016 ”Being for the Burkini ban on beaches doesn’t make me anti-

women”, Judith Woods.  

30-08-2016 ”Burkinis? Here’s why we should fight them on the beach-

es”, Allison Pearson.  

30-08-2016 ”Why should France accept the burkini? Its time to debate 

integration head-on”, Muriel Demarcus.  

 

The Times 

25-08-2016 ”Battle of the Burkini: French attempts to undress Muslim 

women on the beach are misguided”, leder (editorial).  

26-08-2016 ”Burkini ban is a betrayal of western freedom”, Janice 

Turner. 

18-09-2016 ”How it feels to… wear a burkini”, Shelina Janmohamed.  
                                                                                                                                                   
 
11 Melander, Ingrid & Labbé, Chine, ”French court suspends burkini ban, controversy goes on”, Reuters, 26. 
August 2016. 
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The Guardian 

24-08-2016 ”The burkini ban: What it really means when we criminalise 

clothes”, Sheryl Garatt.  

24-08-2016 “The Guardian view on France’s ‘burkini bans’: ugly politics 

on the beach”, leder (editorial). 

25-08-2016 ”All hail the burkini’s blend of Islamic values and western 

lifestyle”, Rachel Woodlock. 

28-08-2016 ”In Riyadh and the Riviera, women have to fight for the right 

to be themselves”, Sanam Naraghi Anderlini 

1.1.2 Kildekritik 

Da jeg bevidst har udvalgt artikler der alle er meningsdannende og argumenterende, bør ingen 

af artiklerne ses som objektive. En debatterende skribent vil altid forsøge at overbevise sine 

modtagere om at netop dens konstruktion af virkeligheden er den ”sande”, ”naturlige” eller 

”logiske”. At jeg har valgt netop disse tre aviser vil derfor også give et specifikt kontekstuelt 

billede af debatten. Havde man valgt at analysere artikler fra andre aviser, som ikke er natio-

nale og som ikke på samme måde har et mål om at nå ud til en bred målgruppe, ville jeg mu-

ligvis have fået andre resultater. Der kan være markant forskel på hvad man kan tillade sig at 

udgive i en avis der har tilknytning til et politisk parti, sammenlignet med en avis der er poli-

tisk uafhængig. Der er således visse rammer og regler for hvordan skribenterne kan udtale sig, 

hvad de kan tillade sig at skrive, og hvad der er utænkeligt at skrive, som afgrænser materia-

let. Selvom artiklerne er udtryk for skribenternes egne holdninger, er de alle sammen udgivet 

under avisernes redaktion, og dermed med godkendelse fra avisernes redaktører. At The 

Guardian for eksempel ikke har en eneste debatartikel der støtter burkini-forbuddet, siger 

noget om hvilke ”virkeligheder” de ønsker at formidle og give plads til. På den anden side er 

The Telegraph den eneste af de tre aviser der ikke har udgivet en lederkommentar til debatten, 

men som både har publiceret debatartikler der kritiserer de franske burkini-forbud, samtidigt 

som det er den avis, ud af de tre, med flest debatartikler der støtter forbuddene. Dette kan væ-

re tegn på at de ønsker at give plads til en varieret debat, men samtidigt forholde sig neutral 

som avis.  
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Slutteligt, har det som nævnt, været et vigtigt kriterium for min undersøgelse at primærmate-

rialet inkluderer debatartikler skrevet af muslimske kvinder, som selv anvender burkini. Det 

bør understreges, at disse kvinder selvfølgelig ikke bør anses som repræsentanter for alle til-

dækkede, muslimske kvinder i verden, eftersom kvinder der tildækker sig, gør det af mange 

forskellige grunde og lever vidt forskellige liv under vidt forskellige omstændigheder. Deres 

oplevelse af at være tildækket er derfor forskellig, og det er således hverken muligt eller målet 

for dette studie at tillægge tildækning en universel betydning ud fra det materiale som analy-

seres. Meningen er derimod at undersøge hvilke diskurser der konstrueres, rekonstrueres og 

udfordres i netop denne debat hvor nogle tildækkede, muslimske kvinder selv er med til at 

producere diskurser om tildækkede, muslimske kvinder. 

1.2 Forskningsetiske overvejelser og valg af begreber 

Diskursteorien, som denne undersøgelse har sit udgangspunkt i, bygger på socialkonstruktion-

ismens grundantagelse om at vores tilgang til verden aldrig er objektiv, men derimod påvirket 

af sociale og diskursive konstruktioner. Det betyder med andre ord, at dét mennesker opfatter 

som ”virkeligt” eller ”sandt”, er et resultat af den betydning som tilskrives, bl.a. gennem må-

den vi snakker om ting på.12 Dette betyder samtidigt at den indebyrd et subjekt eller objekt 

tildeles altid er kontingent, dvs. det er foranderligt og kan variere alt efter hvordan og af hvem 

indebyrden konstrueres.13 Eftersom en diskursanalyse bygger på at forskeren analyserer me-

ningssystemer, vil en sådan analyse aldrig kunne sætte sig helt fri fra at være påvirket af de 

diskurser som former forskerens egen virkelighedsforståelse.14 En diskursanalyse skal derfor 

altid forstås ud fra disse rammer for fortolkning. Med udgangspunkt i at jeg har valgt at sætte 

fokus på den diskursive konstruktion af muslimske kvinder som tildækker sig, kan jeg derfor 

som forsker være påvirket af et ønske om at betone dem på en kategorisk måde, for eksempel 

gennem mit valg af teori og begreber. Samtidigt har jeg som forsker en tvetydig position i 

forhold til emnet. Som brun kvinde, kan der på den ene side være et stærkt ønske om at tyde-

liggøre magtstrukturer i relation til race og etnicitet, samtidigt som at jeg som ikke-muslim 

risikerer kun at kunne opnå en overfladisk forståelse af muslimske kvinders situation, og der-
                                                                                                                                                   
 
12 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.13-14.  
13 Ibid. s.67. 
14 Ibid. s.62. 
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igennem genskaber den dominans der ligger i at ikke-muslimske forskere laver forskning om 

muslimske kvinder til vestlige modtagere.15 Det er derfor relevant at mit fokus i analysen ikke 

er på at komme frem til hvilken diskurs om muslimske kvinder som tildækker sig, der er 

”mest sand”. Målet er derimod at undersøge hvordan diskurserne er bygget op, og hvilke 

”sandheder” om muslimske kvinder, der herigennem konstrueres.  

I denne sammenhæng har jeg gjort mig visse bevidste valg i forhold til brugen af 

begreber, for at positionere mig kritisk i forhold til hvilke diskurser jeg som forsker, risikerer 

at reproducere. Jeg har derfor personligt valgt at fraholde mig begrebet ’slør’ og i stedet an-

vende ’tildækning’, da ’slør’ i sin engelske oversættelse veil til tider har haft negative konno-

tationer i debatter om muslimske kvinders tildækning. 16 Women who cover er i stedet blevet 

anvendt af tidligere forskere, så som Katherine Bullock, til at pege på tildækningen, som en 

aktiv handling – det er noget kvinder gør.17 Samtidigt er jeg bevidst om at der også findes 

mange forskellige former for muslimsk tildækning, som egentlig ikke bør skæres over samme 

kam. I denne undersøgelse har jeg dog valgt både at adressere burkinien individuelt samt til-

dækning i en mere generel forstand, for at kunne sætte burkini-debatten i relation til den gene-

relle debat om muslimske kvinders tildækning. På trods af dette, er jeg dog bevidst om at jeg 

aldrig helt vil kunne undgå risikoen for at (re)producere visse diskurser frem for andre i udfø-

relsen af min undersøgelse.      

 

                                                                                                                                                   
 
15 Abu-Lughod, Lila, 2001, “Orientalism and Middle East Feminist Studies”, Feminist Studies, vol. 27, no. 1, 
s.105. 
16 Bullock, 2002, Introduction, s.xli. 
17 Ibid. 
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2 Litteraturoversigt og tidligere forskning 

Afhængigt af, hvilket perspektiv man ser muslimske kvinders tildækning igennem, kan til-

dækningen bære mange varierende og ofte modstridende betydninger. Tidligere undersøgelser 

af “den tilslørede muslimske kvinde” har både fokuseret på hvordan det vestlige blik på mus-

limske kvinder som tildækker sig, har skabt stereotype billeder af muslimske kvinder, såvel 

som potentialet for at opfatte tildækning som befriende. Objektet med denne litteraturoversigt 

er derfor at udforske den eksisterende forskning af de diskurser, der former bestemte ”sand-

heder” om muslimske kvinder som tildækker sig. Dette vil gøre det muligt for mig at placere 

de diskurser, som fremkommer af mit primærmateriale, i en større kontekst, samt tydeliggøre 

eventuelle mangler og endnu uudforskede områder inden for feltet. Det er ligeledes et mål at 

placere min valgte teori og metode i relation til den tidligere forskning, for at argumentere for 

de til- og fravalg jeg har foretaget.   

Indenfor postkolonialismen har teoretikere påpeget, hvordan muslimske kvinder 

gennem et colonial gaze, konstrueres i orientalistiske stereotyper, hvor særligt tildækning er 

opfattet som symbol på at den muslimske mand og kultur undertrykker disse kvinder. Orienta-

lismen, som oprindeligt blev navngivet af Edward Said, betegner en bestemt vestlig (europæ-

isk) diskurs og opfattelse af mennesker fra Mellemøsten, der kategoriserer dem som ”de an-

dre” ved at konstruere dem som anderledes eller afvigende fra vestlige normer.18   

Undersøgelser af dette koloniale blik er blandt andet lavet af Chandra Mohanty, 

der har analyseret den diskursive konstruktion af ”tredje verdens kvinden”, som en forenelig 

betegnelse for kvinder fra ikke-vestlige lande. I artiklen Under Western Eyes: Feminist 

Scholarship and Colonial Discourses undersøger Mohanty de politiske konsekvenser af en 

særlig vestlig, feministisk diskurs, der reducerer “tredje verdens kvinder” til én homogen 

gruppe, der alle er ofre for den samme undertrykkelse.19 I sådanne diskurser konstrueres 

“tredje verdens kvinden” som traditionsbunden, seksuelt begrænset, og som et offer, mens 

                                                                                                                                                   
 
18 Abu-Lughod, 2001, s.100. 
19 Mohanty, Chandra, 1988, ”Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”, Feminist 
Review, no. 30, s.64. 
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vestlige kvinder konstrueres som den binære modsætning, nemlig frigjorte, dannede, moderne 

og med kontrol over deres egen krop og seksualitet.20 Det er således i den vestlige konstrukti-

on af ”de andre” at konstruktionen af selvet etableres. Denne diskurs former således ikke kun 

en ulige magtrelation mellem “offeret” og “helten”, men konstruerer også “de andre kvinder” 

som passive subjekter uden aktørskab.21 Den tildækkede kvinde har i denne konstruktion brug 

for vestlig involvering for at blive frigjort, fordi hun ikke selv formår at løsrive sig fra de sam-

fundsnormer hun er omgivet af. Således legitimeres vestlig intervention mod de kulturelle 

normer og traditioner som “tredje verdens kvinden” deltager i, med henvisning til at det er for 

kvindernes eget bedste. En sådan forståelse af muslimske kvinders situation er udtryk for 

mangel på et intersektionelt perspektiv. Når den vestlige kvinde eller mand således forsøger at 

redde muslimske kvinder fra deres kultur, bliver kvinderne kun anset for at være kvinder, 

hvorfor det antages at der findes et universel behov for frigørelse fra patriarkalsk magt. Men 

at føre en kamp mod islam ”for kvindernes eget bedste”, er således også at føre en kamp mod 

dele af kvindernes egen identitet.  

Det er vigtigt for min analyse at forholde mig til grundelementerne i den koloni-

ale diskurs, fordi mange af de antagelser som en sådan diskurs bygger på, går igen i de dis-

kurser om Mellemøsten, som vi ser i dag. Mohantys analyse er vigtig fordi den problematise-

rer den diskursive konstruktion af muslimske kvinder som ofre for deres egen kultur, samti-

digt med at hun adresserer den magtstruktur der styrer hvem der har magten til at kontrollere 

andres handlinger. Mohantys studie fokuserer dog kun på muslimske kvinder der lever i Mel-

lemøsten, og forklarer derfor deres situation ud fra de omstændigheder som omgiver dem. I 

mit studie er jeg interesseret i at undersøge hvordan muslimske kvinder forholder sig til, samt 

producerer, diskurser om muslimske kvinder i en britisk kontekst. Fordi disse kvinder lever i 

et samfund hvor især liberalistiske diskurser har meget magt, er det interessant at undersøge, 

om deres opfattelse og forståelse af dem selv har andre forudsætninger. Samtidigt er jeg også 

interesseret i at undersøge hvordan de vestlige diskurser, som omgiver dem, korrelerer med de 

diskurser, som muslimske kvinder selv producerer.  

Ghilam Khiabany og Milly Williamson har undersøgt hvilke diskurser om mus-

limske kvinder som tildækker sig, der konstrueres i den britiske tabloidavis The Sun. Ifølge 

dem, portrætteres muslimske kvinders tildækning i dag i større grad som en afvisning af den 

                                                                                                                                                   
 
20 Mohanty, 1988, s.65. 
21 Ibid. s. 64. 



 

 10 

britiske kultur og modernitet, fremfor et symbol på deres undertrykkelse.22 Khiabany og Wil-

liamson mener at dette skyldes et større Europæisk fokus på terror og assimilation. Diskurser-

ne konstruerer derfor briter som truet af den kultur, den muslimske minoritet prøver at ”tvinge 

på dem”, og herigennem bliver tildækkede, muslismke kvinder i gadebilledet et symbol på 

dette.23  

Khiabany og Williamsons analyse leder mig tættere på, hvilke diskurser jeg bør 

være opmærksom på i det materiale som jeg undersøger, men samtidigt har de i sin undersø-

gelse kun analyseret artikler fra The Sun. Eftersom The Sun er en tabloidavis kan det også 

forventes at der er en vis interesse fra deres redaktører i at fremlægge information på en mere 

tendentiøs måde og således anvende diskurser, der skaber konflikt og omtale. Som Khiabany 

og Williamson selv bemærker, anvender britiske tabloidaviser ofte negative diskurser om Is-

lam og The Sun er endda ifølge dem den britiske avis, der er mindst villig til at give plads til 

moddiskurser.24 Jeg har for min undersøgelses formål valgt at holde mig fra tabloidaviser, og i 

stedet fokusere på debatartikler udgivet i omnibudaviser. Mit mål er ikke at finde den avis der 

skriver flest negative ting om muslimer for herigennem at vise at britiske medier er racistiske, 

målet er derimod at undersøge de diskurser som de mere neutrale aviser konstruerer om mus-

limske kvinders tildækning, da jeg mener dette giver et bedre indblik i hvilke ”sandheder” om 

muslimer den bredere befolkning mødes med. Det er netop dér hvor diskurserne ikke er direk-

te fjendtlige, at der er interessant at undersøge hvilke antagelser om muslimske kvinders til-

dækning, der legitimeres. Som i den koloniale diskurs, hvor vestlige mænd og kvinder kon-

struerer sig selv som ”helte” og ”reddere”, er det ikke sikkert at de som konstruerer muslim-

ske kvinders tildækning som undertrykkende, er bevidste omkring deres egen magtposition i 

en sådan diskurs. Det er netop sådanne diskurser det er værd at problematisere, da de oftere 

naturaliseres i blandt andet politiske beslutninger og medierepræsentationer. Anvendelsen af 

forskellige debatartikler gør det desuden tydeligere for mig at se, hvor forskellige diskurser 

konkurrerer med hinanden, og således undersøge den magtkamp som debatten er del af. Sam-

tidigt er det et fokus i min analyse, at undersøge hvordan muslimske kvinder, der tildækker 

sig, navigerer og konstruerer sin identitet i de diskurser der omhandler dem. 

Claire Dwyer har undersøgt, hvordan unge, muslimske kvinder i Storbritannien 

navigerer og forhandler deres identitet og selvopfattelse gennem deres beklædning. I sin arti-

                                                                                                                                                   
 
22 Khiabany & Williamson, 2008, s.69-70. 
23 Ibid. s.71.  
24 Ibid. s.71-72.   



 

 11 

kel Veiled Meanings: Young British Muslim women and the negotiation of diffrences under-

søger hun hvordan disse kvinder aktivt anvender deres beklædning til at skabe en alternativ, 

hybrid identitet, som et værktøj til at udfordre den stereotype, binære opdeling mellem ”tradi-

tionel” og ”vestlig”, ”religiøs” og ”sekulær” som de ofte mødes med.25 Samtidig mener Dwy-

er at beklædning er et vigtigt redskab til at drage grænser mellem og indenfor forskellige 

grupper.26 De unge, muslimske kvinder, som hun studerede, anvendte således også deres be-

klædning som en måde at konstruere og rekonstruere deres gruppetilhør. Dette er blandt andet 

tydeligt, når nogle af hendes informanter konstruerer en hybrid identitet gennem at skifte mel-

lem at bære dét de kategoriserer som ”English clothes” og ”Asian/Muslim clothes”.27 Her 

rekonstruerer de unge kvinder således deres identitet, for enten at undgå at blive negativt ka-

tegoriseret som ”anderledes”, eller for at udfordre de dikotomiske diskurser.28 Dwyer sætter 

således fokus på, den betydning beklædning kan have i identitetskonstruktioner og påpeger 

samtidigt, hvordan disse unge, muslimske kvinder strategisk anvender deres position som 

”anderledes” til at udfordre de dominante diskurser om muslimske kvinder som en gruppe.29  

Katherine Bullock har i sin bog Rethinking Muslim Women and the Veil: Chal-

lenging Historical & Modern Stereotypes undersøgt hvordan muslimske kvinder, der tildæk-

ker sig, navigerer og konstruerer sin identitet i en vestlig kontekst. Med fokus på kvinder som 

bor i Toronto, Canada, og som bærer hijab - et tørklæde som dækker håret, og nogle gange 

også hals, nakke og bryst - har hun foretaget en række interviews for at belyse kvindernes 

selvopfattelse i et samfund, hvor diskurser om muslimske kvinders tildækning ofte portrætte-

rer dem som undertrykte.30 Hun anvender således kvindernes egne erfaringer, som fundament 

i sit argument. Bullocks mål er at udfordre disse diskurser og i stedet formulere en positiv 

teori om tildækning, hvor hijaben er både frigørende og giver autoritet til kvinder, i samfund 

hvor den kapitalistiske kultur har så stort fokus på materialitet og kvinders kroppe.31 Hoved-

pointen i hendes argument er således at hijaben er frigørende for flere af de kvinder hun har 

interviewet, som oplever hijaben som et værktøj til at få magt over sin egen krop.32 I mit stu-

                                                                                                                                                   
 
25 Dwyer, Claire, 1999, “Veiled Meanings: Young British Muslim Women and the Negotiation of Differences”, 
Gender, Place & Culture, vol. 6, no.1, s.7. 
26 Ibid. s.6. 
27 Ibid. s.10. 
28 Ibid. s.10. 
29 Dwyer, 1999. s. 21.  
30 Bullock, 2002, “Introduction”, s. xxxviii.  
31 Ibid. 
32 Ibid. s.184. 



 

 12 

die er målet, som nævnt tidligere, ikke at argumentere at tildækning per se er frigørende. Jeg 

mener dog det er vigtigt at gøre opmærksom på de strukturer, der kontroller kvinders kroppe, 

både fra et feministisk og et menneskerettighedsperspektiv. Kvinders kroppe kontrolleres ikke 

kun i samfund hvor tildækning er påbudt, men også i samfund hvor det er forbudt. I teoriaf-

snittet for denne undersøgelse diskuteres derfor Saba Mahmoods argument, om at handlinger 

af aktørskab altid bør forstås i relation til de historiske og sociale processer de er situeret i.33 

Samtidigt undgår muslimske kvinder som tildækker sig ikke at blive reducerede til deres krop 

eller udseende, blot fordi de tildækker kroppen. Gennem det koloniale blik bliver disse kvin-

der netop reduceret til en bestemt stereotyp, fordi de tildækker kroppen. Hvordan kvinderne 

så formår at navigere deres identitetskonstruktion i forhold til den ”anderledeshed” de tilskri-

ves i diskurser som den koloniale, er et vigtigt element i min analyse.   

Mit bidrag til feltet vil være at undersøge hvordan tildækkede, muslimske kvin-

der formes af, og selv konstruerer, diskurser om tildækning i netop en britisk kontekst anno 

2016. Hvordan forhandler, navigerer og konkurrerer muslimske kvinder der tildækker sig med 

de diskurser der omhandler dem, og hvordan forholder de omgivende diskurser sig til de dis-

kurser som muslimske kvinder selv konstruerer?  

 

                                                                                                                                                   
 
33 Mahmood, Saba, 2001, “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyp-
tian Islamic Revival”, Cultural Anthropology 16(2), s. 210. 
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3 Teori og metode 

I denne del præsenteres undersøgelsens teoretiske og metodiske udgangspunkt, samt deres 

sammenhæng og relevans. Da undersøgelsen funderer sig på et grundlag om social konstruk-

tion gennem diskurser, vil jeg for undersøgelsens formål kombinere to teoretiske perspektiver 

som begge forholder sig til diskursers magt i forståelsen af muslimske kvinder som tildækker 

sig. Det vil for gældende være baseret på Christine Delphys teori om muslimske kvinders 

intersektionelle position, samt Saba Mahmoods teori om aktørskab. Begge teorier problemati-

serer diskurser, der fremlægger muslimske kvinders tildækning som et udtryk for undertryk-

kelse. Gennem at undersøge de antagelser der ligger bag disse diskurser, foreslår de hver sin 

måde at tilgå en analyse af muslimske kvinder som tildækker sig, nemlig det intersektionelle 

perspektiv som et redskab for at forstå muslimske kvinders sociale position, samt selvdisci-

plinering som et udtryk for aktørskab.  

I det metodiske afsnit gennemgås Marianne Winther Jørgensen og Louise Phil-

lips’ tolkning af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori. Eftersom Laclau og Mouffe 

ikke præsenterer en konkret model for udførelsen af diskursanalyse i deres teori, vil der for 

undersøgelsens formål blive taget udgangspunkt i Winther Jørgensen og Phillips’ tolkning. 

Der findes mange forskellige tilgange til diskursanalysen som metode. Jeg har valgt at anven-

de Winther Jørgensen og Phillips model, da den sprognære og socialkonstruktivistiske tilgang 

med dekonstruktion af ækvivalenskæder er relevant for undersøgelsens materiale, fordi den 

kan belyse hvordan et og samme tegn kan få forskellige betydninger alt efter hvordan det arti-

kuleres.  

Tilsammen kan disse teoretiske og metodiske valg hjælpe mig med at besvare 

undersøgelsens problemstilling, ved at anskueliggøre hvilke diskurser om muslimske kvinder 

som tildækker sig der formes i materialet, samt hvilke ækvivalenskæder disse diskurser er 

bygget op om.  
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3.1 Teori  

3.1.1 Intersektionalitet 

Den franske, feministiske teoretiker Christine Delphy har undersøgt vestlige mediediskurser 

og politiske diskurser om tildækkede, muslimske kvinder i relation til de tidligere franske 

forbud mod religiøs beklædning. I sin bog Separate and Dominate. Feminism and Racism 

After the War on Terror retter hun blandt andet sin kritik mod de feministiske argumenter 

som blev anvendt til at legitimere forbuddene, og undersøger det paradoks hun kalder det fal-

ske dilemma. Delphy bruger begrebet til at betegne det paradoksale i argumentet om at mus-

limske kvinder som tildækker sig, stiller feminister overfor et dikotomisk valg mellem at red-

de enten ”ofrene for sexisme” eller ”ofrene for racisme”.34 I den franske debat blev det mus-

limske tørklæde ifølge Delphy et symbol på alt det som ”Vesten” mener er dårligt ved mus-

limske lande og islam, men frem for alt et symbol på den muslimske mands patriarkalske un-

dertrykkelse af kvinden.35 Kvindeundertrykkelse og sexisme konstrueredes derfor diskursivt 

som et kulturelt problem, der havde rødder i en specifik anderledes kontekst end den ”vestli-

ge”. Dette legitimerede en diskurs der talte negativt om islam og specifikt afviste kvinders 

tildækning, ”til fordel for de undertrykte, muslimske kvinders frihed”.36 Den muslimske kvin-

de er således ikke kun undertrykt fordi hun er kvinde, men fordi hun er kvinde i en kultur som 

er ”ekstraordinært patriarkalsk”. Når muslimske kvinder tildækker sig, anses det således som 

et symbol på en ”anden kultur” end den vestlige og denne ”anden kultur” karakterises ved at 

have en anden slags sexisme, som er anderledes end den ”almindelige” vestlige sexisme.37 Ud 

fra et intersektionelt perspektiv argumenterer Delphy for, at tildækkede, muslimske kvinder 

således både rammes på grund af sit køn og sin etnicitet i en sådan diskurs.38 Det er netop i 

mangel på et intersektionelt perspektiv, at det falske dilemma konstrueres, mener hun. En 

yderligere pointe hos Delphy er at ved kun at se den tørklædebærende kvinde som offer for 

den muslimske mands dominans, konstrueres den muslimske kvinde som et subjekt uden ak-

tørskab –”as firstly victims and nothing else”.39 Diskursen baserer sig på en overbevisning 

                                                                                                                                                   
 
34 Delphy, 2015, s.301.   
35 Ibid. s.305. 
36 Ibid. s.296. 
37 Ibid. s.310. 
38 Ibid. s.326. 
39 Ibid. s.328. 
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om at tørklædet har en ”universel” betydning, som kun vestlige feminister kan få øje på, og 

derfor anses motivation og fortolkning fra kvinderne, som bærer tørklædet, som irrelevant.40  

Delphys analyse er essentiel for min undersøgelse fordi hun netop udpensler lo-

gikken bag de diskurser, som anvendes til at legitimere forbud mod tildækning. Derudover 

påpeger hun værdien af at forstå tildækkede, muslimske kvinders sociale position ud fra et 

intersektionelt perspektiv. Hvis man vælger kun at se muslimske kvinder som mindre privile-

gerede på grund af deres køn, kommer man således til at overse at kvinderne også rammes på 

grund af deres etnicitet og religion. Yderligere får Delphy påpeget, hvordan diskursen om den 

muslimske kvinde konstrueres i forhold til aktørskab. I denne diskurs er hun altid et offer, og 

intet andet. Det er her Saba Mahmoods teori gør sig relevant. For Delphy får ikke præsenteret 

en alternativ læsning af den muslimske kvindes aktørskab, men kritiserer blot diskursen for at 

fremstille det, som om at muslimske kvinder overhovedet ikke besidder aktørskab. Ved at 

kombinere Delphy og Mahmood får jeg derfor en grundig analyse af hvordan kritikken af 

tildækning legitimeres i denne diskurs, samtidigt med at der tilbydes en alternativ måde at 

forstå aktørskab på, som ikke nødvendigvis behøver at komme til udtryk i modstand eller op-

rør.  

3.1.2 Aktørskab og subjektivering 

I sin bog Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject udfordrer antropolo-

gen Saba Mahmood den liberalistiske antagelse om at frigørelse mod sociale normer og tradi-

tioner er et universelt begær. Især indenfor feministisk forskning om kvinders frigørelse mod 

patriarkalske strukturer, er denne antagelse blevet anvendt til at sætte lighedstegn mellem 

modstand mod sociale normer og aktørskab (agency). Baseret på sit antropologiske feltstudie, 

hvor hun i midten af 1990’erne studerede en kvindelig moské-bevægelse under den islamiske 

vækkelse i Egypten, præsenterer Mahmood en alternativ måde at forstå aktørskab på, der po-

sitionerer sig udenfor den liberalistiske konceptualisering af begrebet.41  

Den liberalistiske forståelse af frihed er ifølge Mahmood tæt koblet til idéen om 

at der findes en ”universel fornuft” og ”sande ønsker” i individet, som gennem sin realisering 

                                                                                                                                                   
 
40 Delphy, 2015, s.308. 
41 Mahmood, Saba, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject, New Jersey, Princeton Uni-
versity Press, 2005, s.2. 



 

 16 

gør individet til et frit individ.42 Frihed defineres derfor som evnen til at tage uafhængige 

valg, uanset hvor ikke-frit det valg end måtte være. Det er dermed ikke den egentlige handling 

der gør individet frit, men derimod handlingens oprindelse.43 Handlinger der har sit udspring i 

normer, traditioner og sædvaner anses således ikke som frie, da det antages at socialt for-

skrevne ønsker altid vil være forskellig fra individets ”sande” lyst.44 Mange feministiske teo-

riers forsøg på at forstå sig på kvinder som engagerer sig i religiøse bevægelser, der tilsynela-

dende sætter dem i en undertrykt position, bygger ifølge Mahmood på netop denne liberalisti-

ske forståelse af frihed, hvor aktørskab forstås som evnen til at realiserede sine egne ønsker, 

på trods af traditioner og sociale forskrifter.45 Mahmood ønsker i stedet at vise, at aktørskab 

også kan handle om aktivt at tilegne sig normer og traditioner, fx i forbindelse med religiøs 

hengivelse. 46 Således ønsker Mahmood at gøre op med idéen om at lysten til at være fri fra 

sociale forskrifter er en universel, indædt og menneskelig lyst der motiverer alle mennesker.47 

At man forstår det som en universel lyst at være fri fra underordning, og for kvinder at være 

fri fra mandlig dominans, er ifølge Mahmood et problem da det positionerer kvinders aktør-

skab som noget der kun eksisterer når den kommer til udtryk i modstand mod dominans.48  

Mahmoods teori bygger videre på de magtbegreber, som Michel Foucault og 

Judith Butler anvender i deres teorier om diskursive konstruktioner af subjektet. Her anses 

diskursiv magt ikke alene som noget der dominerer subjektet, men også som konstituerende 

for subjektets selvkonstruktion. Dette er hvad Judith Butler kalder subjektivering. De proces-

ser og omstændigheder som dominerer subjektet, gør således også subjektet til agent for sin 

egen identitet.49 I relation til aktørskab mener Mahmood derfor at et subjekt ikke bør anses 

som et passivt offer for sociale normer, blot fordi det ikke gør op med normerne. Aktørskab 

bør i stedet anses som evnen til at foretage specifikke handlinger (hvoraf modstand mod magt 

og dominans blot er én blandt mange handlinger, der udtrykker aktørskab). For at kunne for-

stå aktørskab på denne måde, mener Mahmood derfor at aktørskab bør forstås i relation til de 

specifikke historiske og kulturelle omstændigheder hvorigennem et subjekt er formet, frem 

for gennem en antagelse om at frigørelse fra sociale normer, traditioner og dominans er en 

                                                                                                                                                   
 
42 Mahmood, 2005, s.11. 
43 Ibid.   
44 Ibid. s.149. 
45 Ibid. s.8 
46 Ibid. s.15. 
47 Ibid. s.14. 
48 Ibid. s.8. 
49 Mahmood, 2001, s. 210. 
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universel lyst.50 Mahmood mener nemlig at de antagelser som den liberalistiske forståelse af 

aktørskab bygger på, ikke kan anvendes, hvis man vil forstå hvorfor der i religiøse bevægelser 

som den Mahmood studerede, er mennesker som udfører handlinger der fremstår som under-

trykkende for dem selv.51 

Hvad Mahmood således forsøger at komme frem til med sit studie, er ikke en 

teori om aktørskab, der kan give begrebet en ”sand” essens, eller en komplet og universel de-

finition på, hvad aktørskab er. Hun argumenterer i stedet for at indebyrden af begrebet bør 

udvides og forstås ud fra handlingernes specifikke kontekst, og som noget der kan komme til 

udtryk i mange forskellige former og handlinger, som en bevidst handlingskapacitet 

(agentival capacity).52 Dette gør Mahmoods teori applikabel i andre kontekster, end kun den 

kontekst som hun studerede. Hvordan burkini-bærende kvinder i en britisk kontekst udtrykker 

aktørskab, behøver således ikke at være ens med måden kvinderne fra moské-bevægelsen 

udtrykker det på, men det behøver heller ikke at komme til udtryk i handlinger, som bekræfter 

den liberalistiske antagelse om modstand. Således kan vi først forstå os på disse kvinders ak-

tørskab, når vi sætter os ind i hvordan de selv navigerer deres handlinger i den kontekst de 

befinder sig i.  

Tilsammen kan Christine Delphy og Saba Mahmoods teorier anvendes til at 

problematisere idéen om tildækkede, muslimske kvinder som subjekter uden aktørskab, og 

foreslå en anderledes måde at forstå frihed og aktørskab på, som udfordrer idéen om at til-

dækning altid er symbol på undertrykkelse. At inddrage deres teorier i en undersøgelse af den 

britiske debat om burkini-forbud, og herigennem kunne præsentere en anderledes måde at 

forstå muslimske kvinders tildækning på, anser jeg derfor som et relevant og ikke mindst 

nødvendigt indspark i den generelle debat om tildækning. 

3.2 Diskursanalyse 

I følgende del behandles de grundtanker fra diskursteorien, som min metode er bygget op 

omkring. Diskursanalysens relevans for min undersøgelse diskuteres, efterfulgt af en gen-
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nemgang af de begreber som er relevante for anvendelsen af metoden. Til sidst i dette afsnit 

præsenteres fremgangsmåden for udførslen af analysen. 

En vigtig del af diskursanalysens opgave er at afdække hvordan folk kategorise-

res i diskurser, og hvordan dette påvirker deres handlemuligheder.53 For at forstå hvilke dis-

kurser der former tildækkede, muslimske kvinders handlemuligheder og sociale position er 

diskursanalysen således en relevant metode. Gennem diskurser kan ”virkeligheden” komme 

til at fremstå på bestemte måder, som udelukker andre mulige tolkninger. Ved at fremstille 

objekter og subjekter på bestemte måder kan man gennem diskurser sætte rammen for, hvilke 

handlinger som opfattes som naturlige, og hvilke der opfattes som utænkelige.54 Den måde 

”virkeligheden” konstrueres diskursivt på har altså sociale konsekvenser, som bl.a. kan ses i 

magtrelationer og ulighed i samfundet. Diskursanalysen kan derfor være en måde hvorpå man 

kan tydeliggøre de magtstrukturer og konstruktioner af ”virkeligheden”, som er med til at 

regulere forskellige grupper og individers handlemuligheder og sociale position. Samtidig er 

diskurser altid kontingente, hvilket betyder at de konstant trues af muligheden for forandring 

og nye betydningstilskrivninger.55 Som i Judith Butlers anvendelse af begrebet subjektivering, 

er et subjekt således ikke nødvendigvis fastlåst af de diskurser det indgår i, men kan aktivt 

anvende diskurserne til at konstituere sig selv på nye måder.56 Det betyder dog ikke at alle har 

adgang til diskurser på lige fod. Magtrelationer og hegemoni har således en indvirkning på 

om konkurrerende diskurser kan vinde nok indpas til at ændre på, hvilke tolkninger der får lov 

til at fremstå som sande.57  

Gennem en analyse af de diskurser om tildækkede, muslimske kvinder, der an-

vendtes i den britiske debat om burkini-forbuddene, kan jeg tydeliggøre strukturer af magt og 

ulighed, for eksempel ved at se på antagonismer i diskurserne. Der er altså også en motivation 

for forandring og at synliggøre at det, som fremstår som en objektiv selvfølgelighed, er et 

resultat af diskursive konstruktioner.58 Diskursanalysen er således en kritisk forskningsmeto-

de, i den forstand at den kan udpege muligheder for forandring gennem at dekonstruere de 

”sandheder” som fremstår som naturlige, og sætte spørgsmålstegn ved hvorfor og hvordan de 

                                                                                                                                                   
 
53 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.69. 
54 Ibid. s.36-37; 151. 
55 Ibid. s.67-68. 
56 Mahmood, 2001, s. 210. 
57 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.85. 
58 Ibid. s.165. 
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har fået denne ”naturlige” position.59 Dette gør sig især relevant i relation til Mahmoods kritik 

af antagelsen om hvad frihed er, og hvilke handlinger der anses som udtryk for aktørskab.  

 For diskursanalysen er der visse begreber, der gør sig relevante for at kunne 

forstå, hvordan en diskurs er bygget op. Jeg kommer i min analyse ikke til at gøre brug af hele 

det begrebsapparat som Winther Jørgensen og Phillips anvender fra Laclau og Mouffes dis-

kursteori, men derimod at udvælge de begreber som er egnede for at kunne belyse min pro-

blemstilling. De begreber som vil blive anvendt i min analyse er derfor: Diskurs, ækvivalens-

kæder, nodalpunkter, elementer og momenter, antagonisme, samt hegemoni. Hvert begreb og 

dets relevans for analysen vil blive nærmere beskrevet i følgende afsnit.  

3.2.1 Analytiske begreber 

§ Diskurs 

Winther Jørgensen og Phillips beskriver diskurser som en struktureret totalitet, hvor bestemte 

tegn sættes i relation til hinanden og indholdsudfyldes på en måde, som udelukker andre mu-

lige sammensætninger og betydningstilskrivninger de kunne have haft.60 Diskurser etableres 

gennem artikulationer, som beskriver enhver praksis hvor bestemte tegn knyttes sammen, for 

at skabe mening.61 Det kan for eksempel være at man i en islamkritisk diskurs artikulerer bur-

kinien i sammenhæng med kvindeundertrykkelse. Hermed indholdsudfyldes burkinien og 

kvindeundertrykkelse som synonyme med hinanden, og burkinien kommer således til at frem-

stå som et symbol på ulighed mellem kønnene, hvorigennem en legitimering af fx et burkini-

forbud kan argumenteres for.  

 

§ Ækvivalenskæder 

Når en række tegn sammensættes i en bestemt relation til hinanden, skaber de tilsammen en 

ækvivalenskæde. I en ækvivalenskæde kommer tegnene således til at tilskrive hinanden be-

stemte betydninger, alt efter hvilke andre tegn de sættes sammen med.62 De tegn som fungerer 

som nodalpunkter er centrale for ækvivalenskæden, fordi det er dem de andre tegn i diskursen 

kredser omkring. 

                                                                                                                                                   
 
59 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.201. 
60 Ibid. s.37. 
61 Ibid. s.36; 38. 
62 Ibis. s.63 
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§ Nodalpunkter 

Nodalpunkter er privilegerede elementer der har en central position i en diskurs. I sig selv er 

de tegn, som udgør nodalpunkter, tomme dvs. at de næsten ingen betydning har i sig selv og 

derfor først får sin detaljerede betydning, når de i en bestemt diskurs sættes i relation til andre 

tegn, der giver dem et indhold.63 Det er altså gennem at analysere ækvivalenskædernes sam-

menkobling af tegn, at man kan udlede hvad det er for en betydning diskursens knudepunkter 

tilskrives.64 Man kan med andre ord sige at nodalpunkterne er byggestenene i en diskurs, ef-

tersom netop den betydning nodalpunkterne tilskrives, har betydning for resten af meningssy-

stemet som opbygges i diskursen.65  

 

§ Elementer og momenter 

Betegnelsen element bruges om de tegn, hvis betydning endnu er ”åben” og først ”lukkes” når 

de sættes i relation til hinanden i en ækvivalenskæde. Elementer bliver således til momenter 

når de indgår i en bestemt diskurs, og således får en entydig betydning.66 Når man igennem 

artikulationer sætter bestemte tegn i relation til hinanden, så de tilsammen udgør en ækviva-

lenskæde, får man samtidigt udelukket alle andre mulige sammensætninger og betydningstil-

skrivninger, som ikke er en del af kæden. Det som udelukkes, kaldes det diskursive felt. Det 

diskursive felt kan således forstås som et ”lager” af andre mulige betydninger som et tegn er 

blevet tilskrevet i andre diskurser, men som i den specifikke diskurs ignoreres eller udelukkes 

for at få sine egne betydningstilskrivninger til at fremstå som ”sande” eller entydige.67  

 

§ Antagonisme  

En antagonisme er betegnelsen for en konflikt mellem uforenelige betydningstilskrivninger.68 

Hvis burkinien i en diskurs fx indholdsudfyldes som ’kvindeundertrykkende’, og feminisme 

indholdsudfyldes som ’kvindefrigørende’, så er burkini og feminisme en antagonisme, da 

deres indhold er modstridigt. Denne konflikt kan forstås som en kamp om hegemoni. 

 

 

                                                                                                                                                   
 
63 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.39. 
64 Ibid. s.63. 
65 Ibid. s.37. 
66 Ibid. s.36-37. 
67 Ibid. s.37-38. 
68 Laclau & Mouffe, 2002, s.264.  
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§ Hegemoni 

Hegemoni opnås når én diskurs formår at opløse konflikten, og alene være dén der dominerer 

i betydningstilskrivningen.69 Det er igennem denne proces at visse ting kan komme til at 

fremstå, som objektive og selvfølgelige. På trods af dette, er en diskurs aldrig så fastlåst at 

den ikke kan forandres. En diskurs der har opnået en hegemonisk position, kan således aldrig 

være sikker på at forblive der. Der er altid en risiko for at tegn artikuleres på en ny måde, og 

således forandrer betydningstilskrivningerne på en måde, der kan udfordre diskursens hege-

moniske position.70 Dette er en relevant pointe for min undersøgelse, hvor ’muslimske kvin-

ders tildækning’ i den hegemoniske diskurs er blevet ækvivaleret med undertrykkelse eller 

tvang, sådan som Mahmood og Delphy beskriver, men som netop gennem at blive artikuleret 

på en ny måde kan udfordre den hegemoniske diskurs, sådan som Dwyers informanter gjorde. 

Disse diskursteoretiske begreber vil således tilsammen udgøre en tilgang til mit 

materiale, som gør det muligt at analysere hvordan systemer af betydning omkring tildække-

de, muslimske kvinder er bygget op, og herigennem besvare undersøgelsens problemstilling. I 

følgende afsnit vil jeg gennemgå, hvordan begreberne kommer til at anvendes i analysen.  

3.2.2 Fremgangsmåde 

For at forstå hvordan en diskurs er bygget op, må man dekonstruere den. Dekonstruktion er en 

proces, hvor forskeren opdeler diskursens artikulationer og analyserer deres bestanddele.71 I 

min undersøgelse vil artikulationerne være i form af udvalgte citater fra debatartiklerne. Da 

undersøgelsen fokuserer på de diskurser som artiklerne tilsammen konstruerer, samt på grund 

af denne undersøgelses størrelse, vil der ikke blive inddraget citater fra alle 13 artikler. De 

udvalgte citater anvendes til at belyse nogle af de diskursive konstruktioner, der går igen i 

artiklerne, og bør derfor anses som repræsentative for den større diskurs de er med til at for-

me.   

For at tydeliggøre for læseren, hvordan jeg anvender mig af metoden, vil analy-

sen være opdelt i to tematiske delanalyser. Temaerne er udvalgt på baggrund af de diskurser, 

som blev belyst i undersøgelsens teoriafsnit samt afsnittet for tidligere forskning, om muslim-

                                                                                                                                                   
 
69 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.64. 
70 Ibid. s.67-68. 
71 Laclau & Mouffe, 2002, s. 265. 
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ske kvinder der tildækker sig. For at besvare undersøgelsens problemstilling, vil min analyse 

derfor være struktureret omkring følgende to arbejdsspørgsmål: 

 

§ Hvordan konstrueres burkinien som undertrykkende for muslismke kvinder, i 

den britiske mediedebat om de franske burkini-forbud?     

§ Hvordan konstrueres konstrueres burkinien som frigørende for muslismke kvin-

der, i den britiske mediedebat om de franske burkini-forbud?    

 

For begge disse diskurser er ’burkini’ det nodalpunkt, som der kæmpes om at betydningstil-

skrive. Diskurserne er samtidigt relaterede til hinanden da de begge genanvender betydnings-

tilskrivninger fra hinanden, til at gengive visse konstruktioner, mens der i andre tilfælde op-

står antagonismer hvor konkurrerende diskurser kæmper om magten. Hertil kobles teoretiske 

begreber fra Delphy og Mahmood undervejs med at ækvivalenskæder findes frem i materia-

let. Dette kan endeligt hjælpe mig med at besvare min problemstilling, nemlig: Hvilke diskur-

ser om muslimske kvinders tildækning, som konstrueredes i den britiske mediedebat om de 

franske burkini-forbud.  
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4 Analyse  

Jeg kommer i denne analyse til at gennemgå udvalgte citater fra debatten, som vil blive analy-

seret ud fra strukturen af ækvivalenskæder. Undervejs vil Delphys og Mahmoods teorier samt 

begreber fra den tidligere forskning tilknyttes, for at identificere de diskurser, som den briti-

ske debat afspejler. Relateret til hvordan tildækning er blevet konstrueret som definition på 

muslimske kvinder, vil fokuspunktet for analysen være at undersøge, hvilke ækvivalenskæder 

der konstrueres omkring nodalpunktet burkini. Burkinien blev i sommeren 2016 tilskrevet 

mange forskellige betydninger, i forbindelse med den internationale debat om burkini-

forbuddene. Burkinien udgør således et centralt tegn i diskurserne, altså et nodalpunkt. I det 

materiale jeg har undersøgt, markerer dette sig især i måden burkinien er beskrevet på. Hvil-

ken betydning nodalpunktet ’burkini’ herigennem tilskrives, samt hvor der opstår antagonis-

mer i relation til tegnet, er derfor relevant for undersøgelsens formål. Analysen er derfor delt 

op i to dele, hvor det henholdsvis analyseres, hvordan burkinien konstrueres som undertryk-

kende, og hvordan burkinien konstrueres som frigørende for muslimske kvinder som tildæk-

ker sig. Til sidst vil jeg i konklusionen diskutere resultaterne af de to delanalyser og besvare 

undersøgelsens problemstilling med fokus på, hvilke diskurser om tildækkede, muslimske 

kvinder, som disse betydningstilskrivninger konstruerer.  

4.1 Hvordan konstrueres burkinien som undertryk-

kende for muslimske kvinder, i den britiske mediedebat 

om de franske burkini-forbud? 

I denne delanalyse undersøges det, hvilke ækvivalenskæder der anvendes til at konstruere 

burkinien som et undertrykkende symbol i de britiske debatartikler. Som både Deplhy og Mo-

hantys teorier påpeger, er muslimske kvinder der tildækker sig, typisk blevet konstrueret som 

undertrykte i vestlige diskurser. Grunden for denne undertrykkelse konstrueres typisk, som et 

resultat af islam og muslimske mænds konservative og patriarkalske kontrol over kvindernes 
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kroppe, men symboliseres gennem den muslimske kvindes tildækning.72 I denne delanalyse 

undersøges det derfor, hvordan burkinien konstrueres som symbol på muslimske kvinders 

undertrykkelse, gennem en analyse af de ækvivalenskæder, der dannes omkring nodalpunktet 

’burkini’.  

 Ud af de 13 artikler jeg har analyseret, blev burkinien kun konstrueret som un-

dertrykkende i tre artikler, som alle tre er fra The Telegraph. Samtidigt er ingen af disse tre 

artikler skrevet af tildækkede, muslimske kvinder selv. Det er således kun debattører, der ikke 

selv anvender burkini, som er med til at konstruere denne diskurs. Dette er værd at bemærke, 

da det giver et indtryk af de magtrelationer, der styrer, hvem som er i position til at tilskrive 

andre subjekter en bestemt betydning. I artiklerne beskrives burkinien ofte, som et smertefuldt 

fangenskab, som burkini-bæreren ikke selv har valgt at indgå i. Det ses blandt andet i følgen-

de citat fra Allison Pearsons artikel ”Burkinis? Here’s why we should fight them on the 

beaches”: 
The mother wore a black and orange burkini, which left only her face, hands and feet ex-

posed. She looked like a broiling penguin, clearly suffering in the intense heat (…) I found 

myself gazing at the little girls and wondering how long (…) how long before they would 

never know the bliss of sun and sea on their skin again? (…)73 

 

I denne artikulation dannes ækvivalenskæden:  
 

Burkini à tildækket krop à fangenskab à undertrykkelse 
 

Gennem at anvende ladede ord, som intense og suffering, samt metaforisk sammenligne den 

burkini-bærende kvinde med en kogende pingvin, får Pearson således konstrueret en ækviva-

lenskæde, der skaber associationer mellem burkinien og tvang. Her udelukkes altså at en til-

dækket krop (i solen) kan være en fri krop, og frihed ækvivaleres dermed til at være synonymt 

med at kunne mærke solstråler og havvand på sin hud, dvs. en utildækket krop. Vi ser således 

at Pearson, i dannelsen af ovenstående ækvivalenskæde, samtidigt konstruerer momentet: 

Frihed = utildækket krop 

I forlængelse af samme uddrag fra artiklen, artikuleres den manglende frihed, som bur-

kinien konstituerer, også i relation til køn. Pearson skriver: 

                                                                                                                                                   
 
72 Delphy, 2015, s. 305.    
73 Pearson, Allison, ”Burkinis? Here’s why we should fight them on the beaches”, The Telgraph, 30. august 
2016. 
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 No such loss of freedom or pleasure would trouble their brother. Socialist Prime Minister 

Manuel Valls is surely right to call the burkini “a symbol of the enslavement of women”. If it 

isn’t, then why aren’t Muslim men wearing them, eh?74  

 

Når det understreges at dette ”tab af frihed” ikke vil ske for pigernes bror og at muslimske 

mænd ikke lider under denne undertrykkelse, konstrueres den manglende frihed som et sær-

ligt problem for muslimske kvinder og piger. Dette danner derfor også ækvivalenskæden: 
 

Burkini à muslimsk kvinde/pige à ikke fri 
 

Momentet, som konstrueres i overensstemmelse med dette, er således at dét at være muslimsk 

kvinde eller pige, er det samme som ikke at være fri. De ækvivalenskæder som kan udledes 

fra Pearsons citat, er således et eksempel på den type af betydningstilskrivning som Delphy 

peger på, hvor kvindeundertrykkelse og sexisme konstrueres som et særligt kulturelt problem 

blandt muslimer.75 Det antages at burkinien er ubehagelig og påtvunget for kvinderne og pi-

gerne der bærer dem og at det er de muslimske mænd, der har pålagt kvinderne at bære den. 

Dette er således også et eksempel på, hvordan koloniale diskurser om ”de andre” rekonstrue-

res i diskurser om muslimske kvinders tildækning i dag.  

 En lignende artikulation mellem køn, kultur og manglende frihed er at finde i 

Judith Woods artikel ”Being for the Burkini ban on beaches doesn’t make me anti-women”: 
 

(…) for at great number of these women this is a code policed by husbands, fathers and 

sons in order to reflect and represent their misogynistic piety (…) From what I understand, 

veiled women rarely have much say over their daily activities so it’s unlikely they went on a 

whim.76 

Her konstrueres ækvivalenskæderne:  

 

Muslimsk mand à misogyn  

 Tildækket, muslimsk kvinde à undertrykt 
 

                                                                                                                                                   
 
74 Pearson, 2016. 
75 Delphy, 2015, s.296. 
76 Woods, Judith, ”Being for the Burkini ban on beaches doesn’t make me anti-women”, The Telegraph, 25. 
august 2016. 
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Således fraskrives de burkini-bærende kvinder nogen som helst form for aktørskab. De kon-

strueres som ”slaver af burkinien”, frem for som ”aktive vælgere” af den. Woods og Pearsons 

måde at betydningstilskrive burkinien på, passer således sammen med den antagelse om ak-

tørskab, som Mahmood kritiserer i sin teori. Dét at bære burkini og ’aktørskab’ bliver hermed 

en antagonisme i denne diskurs, da tildækning anses som noget der aldrig kan være resultat af 

kvindernes egne, ”frie” valg. De to elementer kan altså ikke ækvivaleres med hinanden. I 

denne diskurs er det netop den muslimske kultur og tradition (og mandlige dominans), der 

tvinger kvinderne til at bære burkini, og ikke kvinderne der selv aktivt vælger at tilegne sig 

burkinien. For at underbygge dette argument, anvender skribenterne i alle tre artikler forskel-

lige retoriske værktøjer, til at ”bevise” at muslimske kvinder gerne selv vil ”reddes”. Det 

kommer blandt andet til udtryk, når Muriel Demarcus og Allison Pearson skriver: 
 

(…) let’s not forget that Syrian women burnt burqas in celebration after being freed from Isil. 

In the meantime, in France, more Muslim women are peer-pressured to wear the veil or the 

burkini.77 

 

And please spare me the howls of concern for the rights of women to dress as they please 

when there is zero anger about the rights of women forced into ugly, repressive garments by a 

bunch of medieval misogynists. Just look at the wonderful smiles of those women in Syria the 

other week who cast of their burkas as soon as Isil had departed.78 

  

Her forsøger debattørerne altså at underbygge deres argument om at burkinien er symbol på 

muslimske kvinders undertrykkelse, ved at trække på andre muslimske kvinders oplevelser 

som ”bevis”. Dette kan ses som et forsøg på at legitimere vestlig intervention (som i den ko-

loniale diskurs), samt som en måde at forsvare sig mod konkurrerende diskurser, der udfor-

drer de ”sandheder” om tildækning, de søger at fremføre. Her ville Mahmood formentlig kri-

tisere Demarcus og Pearson for, ikke at forholde sig til de historiske og sociale omstændighe-

der, der omgiver muslimske kvinder i henholdsvis Syrien og Frankrig. Når muslimske kvinder 

således konstrueres som en samlet gruppe, der alle har de samme behov, så rekonstruerer 

Demarcus og Pearson den koloniale diskurs om ”tredje verdens kvinden” som en passiv 

                                                                                                                                                   
 
77 Demarcus, Muriel, ”Why should France accept the burkini? Its time to debate integration head-on”, The Tele-
graph, 30. august 2016. 
78 Pearson, 2016. 
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”modtager”, og den vestlige kvinde som aktiv ”redder”. Denne diskurs udfordres dog af Hana 

Tajima, når hun skriver:  
 

What about if I am worried about sun damage and want to keep the sun off my skin? Does 

this garner the same indignation, or is my choice somehow invalidated by my being Muslim? 

(…) This [burkini ban, red.] is not only an attempt to subjugate my body, this is a deep rejec-

tion of my conscious being. This strips from me my worth, my intellect, my very notion of 

self. (…) I am tired of my body being used as a political battleground, a symbol of uncon-

scionable acts and ideas.79 

 

Gennem at gøre opmærksom på hvordan muslimske kvinder opfattes som anderledes, på 

grund af deres religion, får Tajima anvendt sin intersektionelle position, til at påpege de ulige 

magtrelationer, der konstruerer muslimske kvinder som undertrykte, på baggrund af deres 

beklædning.  

4.1.1 Delkonklusion 

Ovenstående analyse indikerer at koloniale diskurser om muslimske kvinders tildækning sta-

dig reproduceres. I disse ækvivalenskæder artikuleres burkinien således sammen med mangel 

på frihed og det at bære burkini konstrueres derfor, som synonymt med ikke at være fri. Der-

med opstår der i denne diskurs en antagonisme mellem begreberne ’burkini’ og ’frihed’. At 

forbyde muslimske kvinder at tildække sig konstrueres her som en naturlig redningsakt. For-

buddene frelser kvinder fra undertrykkelse ud fra denne logik. Forbuddet søges at legitimeres 

gennem diskurser om kvinders rettigheder, frem for religiøse rettigheder. Dette er således et 

eksempel på dét som Delphy kalder den diskursive konstruktion af et falskt dilemma. Gennem 

en dikotomisk opdeling mellem kvinders rettigheder og islam, stilles kvinderne over for et 

konstrueret binært valg, der ikke formår at integrere deres intersektionelle position. Tajimas 

citat påviser dog, at muslimske kvinder godt kan navigere i og modstå denne konstruktion, 

gennem en bevidsthed om deres egen intersektionelle position. Sådanne opgør med domine-

rende diskurser om muslimske kvinder, produceres også i de diskurser der konstruerer burki-

nien som et symbol på muslimske kvinders frigørelse, som analyseres i følgende afsnit.  

                                                                                                                                                   
 
79 Tajima, Hana, ”The burkini argument is not about bathing attire, it’s about an assumption that clothing can 
determine who you are”, The Telegraph, 24. august 2016.    
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4.2 Hvordan konstrueres burkinien som frigørende 

for muslismke kvinder, i den britiske mediedebat om de 

franske burkini-forbud?    

På den anden side af debatten finder man artikulationer, hvor burkinien indholdsudfyldes til at 

være synonym med frihed og frigørelse. I denne delanalyse undersøges det derfor, hvordan 

burkinien konstrueres som et symbol på muslimske kvinders frigørelse.  

To dominerende diskurser gør sig gældende i denne konstruktion. Den ene kon-

struerer burkinien som et værktøj, hvorigennem bæreren kan (gen)vinde kontrollen over sin 

egen krop. Den anden konstruerer burkinien som et symbol på modstand, mod vestlige skøn-

hedsidealer. Begge diskurser interagerer og forhandler dog også med hinanden. Dette er 

blandt andet tydeligt når Shelina Janmohamed i sin artikel ”How it feels to… wear a burkini” 

skriver: 
I’ve grown into my feminist credentials and see covering up as a way to reclaim ownership of 

my body, on my terms. So often, women have to conform to a particular look to be considered 

acceptable (…) Determining our own standards of beauty is itself a subversive act.80 

 

Her konstrueres burkinien ikke kun som et værktøj til frihed, den får også en politisk inde-

byrd. Burkinien anvendes således af Janmohamed som et feministisk opgør med skønhedside-

aler, og giver hende kontrol over hendes egen krop. Tajima taler ligeledes ind i denne diskurs, 

når hun i The Telegraph skriver: 
 

I found such freedom there. It was a small resistance to the endless consumption of beauty. I 

get to choose which parts of me I show to which people, and I get to make that decision every 

day. (…) I have never felt more ownership over my body.81 

 

Her konstrueres altså ækvivalenskæden: 
 

burkini à modstand mod skønhedsidealer à kontrol over egen krop à frihed 
 

                                                                                                                                                   
 
80 Janmohamed, Shelina, ”How it feels to… wear a burkini”, The Sunday Times, 18. september 2016. 
81 Tajima, 2016.    
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Det er allerede her, tydeligt at se, at det ikke kun er begrebet ’burkini’ der er objekt for dis-

kursive kampe, men også begrebet ’frihed’ indholdsudfyldes på forskellige måder i de for-

skellige britiske diskurser. I denne diskurs konstrueres momentet: 
 

Frihed = kontrol over egen krop 
 

Denne konstruktion er ikke nødvendigvis modstridende mod den diskurs, der konstruerede 

frihed som lig med en utildækket krop, men i den kontekst hvori den artikuleres, konstrueres 

kontrollen som noget der opnås gennem tildækning. Oplevelsen af frigørelse kommer således 

til udtryk i, hvad Tajima ser som et brud med de normer for skønhed, der er i vestlige kultu-

rer. Burkinien bliver i denne diskurs således fremhævet for sin funktionalitet – den er et mid-

del hvorigennem frihed kan opnås – i modsætning til den forgående diskurs, hvor burkinien 

konstrueredes som en forhindring for frihed. Dette understøtter samtidigt Mahmoods argu-

ment om at tildækning ikke kan tilskrives én universel betydning. De burkini-bærende kvin-

der oplever ikke tildækningen som undertrykkende, men derimod som en måde at kontrollere, 

hvem der har adgang til deres krop. Dette viser at deres handlingskapacitet kommer til udtryk 

i netop deres aktive navigering, i de omgivelser de befinder sig i. Knytter man dette til Mah-

moods pointe om at forstå aktørskab ud fra handlingernes kontekst, er det interessant at dét at 

bære burkini, som Janmohamed og Tajima selv oplever, som aktive handlinger af modstand, 

opleves af Pearson og Woods som undertrykkende. Det er interessant, fordi det indikerer at 

der er forskel på hvordan burkinien betydningstilskrives alt efter om det gøres ”udefra” eller 

”indefra”. Det er netop derfor Mahmood anser at der er behov for at kontekstualisere aktør-

skabs-begrebet. Vi kan ikke udpege personer som undertrykte af bestemte normer eller tradi-

tioner, hvis de ikke selv oplever deres tilegnelse til dem, som undertrykkende. Når Janmoha-

med således beskriver burkinien med ordene:  
 

To Muslim women, a burkini is “freedom”, “liberating” and “empowerment”.82 
 

Så er dette en tydelig moddiskurs mod den hegemoniske diskurs om tildækning, som et un-

dertrykkende symbol. Gennem at tilskrive burkinien alle de egenskaber som den i den hege-

moniske diskurs sættes i modsætning til, søger Janmohamed således at omskrive burkiniens 

betydning.  
                                                                                                                                                   
 
82 Janmohamed, 2016. 
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En tredje diskurs der konstrueres i relation til burkinien som frigørende, tilskriver den med 

særlige vestlige træk. Flere af artiklerne påpeger blandt andet, at burkinien bør anses som 

muslimske kvinders tilpasning til vestlig kultur. Dette stiller burkinien i et positivt lys, i kraft 

af at den ”tilstræber” mod en vestlig livsstil. Dette ses blandet andet i Rachel Woodlocks 

artikel ”All hail the burkini’s blend of Islamic values and western lifestyle”:  
 

These, along with the burkini, are examples of how Muslims are evolving and adapting to liv-

ing western lives.83 

 

I Woodlocks citat, kan der findes spor af den koloniale diskurs, der konstruerer muslimsk 

kultur som tilbagestående og traditionel. At muslimer derfor ”udvikler sig” og tilpasser sig til 

”vestlige liv”, anses som en positiv ting. Burkinien konstrueres som et redskab der åbner nye 

døre for den muslimske kvinde, som ønsker at tildække sig. Janice Turner skriver for 

eksempel:  
The burkini was created so that Muslim women can be part of the world.84 

 

Her rekonstrueres Turner således diskursen om muslimske kvinder som undertrykte – de har 

ikke adgang til verden – i den samme diskurs, hvor hun argumenterer for at burkiniens frigø-

rende potentiale. Janmohamed anvender sig ligeledes af en sådan diskurs:  

 
In fact, these burkini-clad women are the counter to extremism, inspired by their faith and 

passionate about enjoying the best of life. By wearing a burkini, a Muslim woman can go to 

the beach or a mixed swimming session.85 

 

At stille burkinien i et positivt lys ud fra vestlige normer, kan således forstås som en måde at 

forhandle identitet og accept. Gennem at fremvise de muligheder en muslimsk kvinde får ud 

af en burkini, kan burkinien komme til at fremstå som mere tiltalende i vestlige øjne. Dette 

kan associeres til Dwyers informanters bevidste skift mellem ”English clothes” og ”Muslim 

clothes” i forsøget på at tilpasse sig den vestlige norm, og herigennem gøre sin muslimske 

identitet mere ”spiselig” i en vestlig gruppe.86 

                                                                                                                                                   
 
83 Woodlock, Rachel, ”All hail the burkini’s blend of Islamic values and western lifestyle”, The Guardian, 25. 
august 2016. 
84 Turner, Janice, ”Burkini Ban is a Betrayal of Western Freedom”, The Times, 26. august 2016. 
85 Janmohamed, 2016. 
86 Dwyer, 1999, s.10.  
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4.2.1 Delkonklusion 

Ovenstående analyse indikerer, at konstruktionen af burkinien som frigørende, bygger på libe-

ralistiske termer som kontrol over egen krop, modstand mod normer og det frie valg. I denne 

konstruktion kan liberalistiske termer anvendes af tildækkede, muslimske kvinder som en 

måde at navigere deres identitet indenfor deres omgivelser i en vestlig kontekst. Samtidig 

anvendes diskursen til at udfordre de ”sandheder” om muslimske kvinders tildækning, som 

konstrueredes gennem diskursen om burkinien som undertrykkende. Burkinien anses herigen-

nem som en måde at få ejerskab over sin egen krop. I denne konstruktion ligger frihed således 

i kontrollen om selv at kunne bestemme, hvem der har tilgang til sin krop.  
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5 Konklusion  

I indledningen til denne undersøgelse, stillede jeg spørgsmålet: Hvilke diskurser om muslim-

ske kvinders tildækning, konstrueredes i den britiske mediedebat om de franske burkini-

forbud? For at besvare dette spørgsmål, har jeg igennem min undersøgelse forholdt mig til, 

hvordan diskurser konstruerer bestemte ”sandheder” og konkurrerer med hinanden om at op-

nå hegemoni. Kombineret med forskellige teorier der kritiserer den diskursive konstruktion af 

muslimske kvinders tildækning som undertrykkende per se, har jeg foretaget en diskursanaly-

se af 13 britiske debatartikler med fokus på hvordan burkinien konstrueres diskursivt.  

Resultaterne foreslår at den britiske debat om burkini-forbuddene tilbød mus-

limske kvinder som tildækker sig, forskellige diskurser at forholde sig til. Heraf var de to 

mest dominerende diskurser henholdsvis at burkinien er et symbol på muslimske kvinders 

undertrykkelse, og den anden at burkinien er et værktøj til at opnå frihed. Analysen viste at 

trods dominerende negative diskurser om burkinien, formår burkini-bærende muslimske 

kvinder at genanvende frihedsdiskursen i deres identitetskonstruktion.  

Dette problematiserer derfor antagelsen om at en muslimsk kvindes tildækning 

altid er udtryk for at hun er undertrykt. Det er relevant at tænke på hvad konsekvenserne kan 

være, hvis den ene diskurs frem for den anden vinder hegemoni i den offentlige debat om 

muslimske kvinder. Gennem konstruktionen af ”den muslimske kvinde” som et undertrykt 

offer for ”de andres” fundamentalistiske og stærkt patriarkalske kultur, er negative diskruser 

om muslimer blevet brugt til at legitimere kolonial indblanding og en stram asyl- og immigra-

tionspolitik. Når forbud, så som burkini-forbuddene, således kan indføres med en sådan dis-

kurs, er det tegn på at visse diskurser har vundet for meget plads.  

Dermed har det konsekvenser, hvordan muslimske kvinder portrætteres. Som 

pointeret igennem dette studie, påvirker måden vi snakker om og forstår ting på, måden hvor-

på vi som mennesker handler overfor hinanden. Hvilket perspektiv man vælger at forstå mus-

limske kvinders tildækning ud fra, har altså konsekvenser for om disse kvinders muligheder 

øges eller begrænses. Hvad jeg ikke har formået at undersøge er, hvordan muslimske kvinder 

navigerer sin identitet når de ikke har adgang til de diskurser der omhandler dem, men der-

imod blot er objekt for dem. For fremtidige studier, kunne det derfor være relevant at gå end-
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nu mere i dybden med at undersøge de magtrelationer der kontrollerer hvem der får adgang til 

diskurser – især diskurser i medierne.  
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