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Synen på den dolda – En diskursanalys av hur slöjan framställs i media 
 
 
 
Sammanfattning 

I denna studie görs en kritisk diskursanalys av hur slöjan framställs och artikuleras i media. Bilden av slöjan är starkt 
påverkad av den muslimsk-islamistiska kultur som den är nära förknippad med och därför kan tidigare forskning 
kring postkolonialism och Orientalism relateras till materialet. Genom den postkoloniala diskursordningen återges en 
stereotyp skildring av den slöjade kvinnan som traditionell, kuvad och förtryckt. Men slöjan sätts även in i en annan 
kontext där den fungerar som en protestaktion i ett segregerat  och uteslutande västerländskt samhälle.  
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Inledning 
Få klädesplagg är så mytomspunna och har skapat så mycket opposition som den muslimska 
slöjan. För många har den blivit en symbol för kvinnoförtryck och ojämställdhet och efter 11 
september har den även satts i samband med terrorism och självmordsdåd. Andra förknippar 
slöjan med den västerländska huvudduk som var vanlig bland kyrksamma kvinnor i Sverige fram 
tills historiskt sett helt nyligen. Slöjan kan därigenom tillskrivas en religiös och nästan helig 
betydelse som färgar av sig på bäraren. Den slöjade kvinnan som befinner sig i Sverige avviker 

många gånger genom sin klädnad och detta är något som verkar uppröra och engagera. Ivriga 
opponenter fördömer slöjan som kvinnoförtryckande och framställer ofta den slöjade kvinnan 
som ett offer där slöjan framträder som en symbol för den ”patriarkala islamistisk-muslimska 
kulturen”. Samtidigt protesterar förespråkare mot förslaget att slöjförbud ska införas på 
offentliga institutioner och det är inte sällan som slöjade muslimska kvinnor deltar i eller leder 
dessa manifestationer. Förutom genusaspekter berör klädnaden även frågor som har med 
etnicitet, kultur och religion att göra. Slöjan verkar kunna tillskrivas de mest skiftande innebörder 
och framträder som ett stycke tyg indränkt i religiösa, kulturella och historiska betydelser vilket 

ligger till grund för diskussioner och debatter som ibland utmynnar i ilskna och hetsiga protester. 
Klädnaden tycks ha hamnat i skottgluggen för den spänning som länge förekommit mellan öst 
och väst och som på senare år har eskalerat. Slöjan väcker starka känslor och uppfattas ofta som 
ett muslimskt alternativ till eller hot mot den globala världsordningen. I skapandet och 
omskapandet av de föreställningar som finns kring den muslimska kvinnan spelar massmedia en 
betydelsefull roll. Media har makt att påverka omvärldens uppfattningar nu och i framtiden och 
därför kommer jag granska vilka bilder av slöjan som genom tidningsartiklar förmedlas till 
omvärlden.  

 
Syfte 
Mitt syfte med föreliggande uppsats är att synliggöra och analysera hur diskurser kring den 
muslimska slöjan skapas och reproduceras. Fokus kommer att ligga på hur den muslimska 
kvinnan som bär plagget framställs i media.  
 

Frågeställningar 
För att kunna uppfylla mitt syfte har följande frågor fått ligga till grund för min studie. 
 
Vilka egenskaper tillskrivs de muslimska kvinnorna? 
Hur manifesteras förhållandet mellan ”Vi” och ”Dem” i artiklarna? Vilka generaliseringar eller 
uppdelningar förekommer mellan grupper?  
Hur beskrivs den muslimska kvinnan i jämförelse med den västerländska kvinnan och i 
jämförelse med den muslimske och den västerländska mannen?  

Vilka alternativa bilder målas upp?  
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Disposition 
Efter min inledande del följer nu ett avsnitt där jag beskriver det empiriska material som 

tillämpats i uppsatsen. Därpå vidtar ett avsnitt av självreflektion och en presentation av tidigare 
forskning som utförts inom ämnesområdet. Därefter redogör jag för den metod som jag har valt 
att använda till min granskning samt de teorier som jag kommer att återknyta till i min analys som 
sedan tar vid. Min uppsats kommer att avslutas med en sammanfattande diskussion där jag 
binder ihop och reflekterar över det som frambringats ur analysen. 

 
Det empiriska materialet 
Det material som legat till grund för föreliggande analys är tidningsartiklar, ledare, krönikor och 
debattartiklar som jag genom sökmotorn mediearkivet hämtat ifrån Dagens Nyheter, 
Göteborgsposten, Expressen och Aftonbladet. De fyra medier som jag sökt artiklar i tillhör de 
dags och kvällstidningar som når ut till flest läsare i Sverige vilket gör att de har en betydelsefull 
roll i skapandet och återskapandet av diskurser och samhällsordningar. Ytterligare en tanke med 
mitt urval av tidningar var att dessa inte enbart når ut till ett stort antal människor, min 
uppfattning är att de även riktar sig till lite olika läsgrupper vilket gör att jag inte behöver 
begränsa min analys till att behandla vad endast en eller ett fåtal grupper i samhället träffas av för 

budskap. Tyngdpunkten av min analys kommer dock inte ligga vid någon jämförelse mellan hur 
dessa medier presenterar och framställer slöjan.  

Det material som tjänat som underlag för min analys är hämtat ifrån perioden mellan år 
2000 till år 2007, detta eftersom jag ville att materialet skulle kännas så nära i tiden och aktuellt 
som möjligt. Om man använder sig av sökorden slöja + muslim + kvinna får man upp ett stort 
antal tidningsartiklar och därför har jag på grund av tids och utrymmes brist inte haft möjlighet 
att använda mig av allt material. Inför sökningen av material hade jag först tänkt välja bort 
debattartiklar, ledare och krönikor eftersom jag var intresserad av att granska hur slöjan 

framträder i rapporterande tidningsartiklar som gör anspråk på objektivitet och där inga explicita 
åsikter uttrycks. Att få tag på ett sådant material som var gångbart för min studie visade sig vara 
problematiskt eftersom enbart ett fåtal sådana artiklar författats kring ämnet. Bland de jag fann 
var det många som endast nämnde slöjan eller den slöjade kvinnan vid enbart något enstaka 
tillfälle i en text som egentligen avhandlade något annat ämne. Även om det säkert hade varit 
intressant att granska i vilka sammanhang som slöjan omskrivs ansåg jag att studien riskerade att 
bli allt för kvantitativ om dessa artiklar tagits med och därför sorterades de bort i ett tidigt 
stadium. Andra artiklar som tidigt valdes bort var direkt ”rapporterande” artiklar där man som 

läsare fick ta del av en händelse där slöjan varit inblandad men där inga åsikter, ställningstaganden 
eller beskrivningar förekom. För att få tillräckligt med underlag till min analys valde jag slutligen 
att inte enbart granska tidningsartiklar utan även ledare, krönikor och debattartiklar. Slutligen 
hade jag omkring 80 artiklar och av dessa valde jag ut omkring 40 stycken för en närmare 
granskning, varav 13 stycken är representerade i min analys. Artiklarna valdes med utgångspunkt 
i att jag uppfattade dem som representativa för materialet i sin helhet och för att de framträdde 
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som mest förtjänstfulla för att syftet med min studie skulle kunna uppfyllas. Som läsare bör man 
dock vara medveten om att dessa artiklar inte täcker allt som har skrivits inom ämnesområdet. 
För enkelhetens skull kommer jag i min analys att beteckna mitt material som tidningsartiklar 

eller artiklar även om detta även innefattar krönikor, ledare och debattartiklar.  
 

Självreflektion 
Min undersökning av de diskurser som skapas och reproduceras i media syftar inte till att avgöra 
vilka bilder av slöjan och den slöjade kvinnan som egentligen är sanna eller korrekta eftersom 
den diskursanalytiske forskarens uppgift enligt sociologen Marianne Winther Jørgensen och 
samhällsvetaren Louise Phillips inte är att ta reda på hur verkligheten i själva verket är beskaffad 

bakom diskursen.1 Istället har jag utfört en granskning av vad som explicit uttrycks i texterna och 
vilka sociala konsekvenser som dessa presentationer av verkligheten får. Även min verklighet 
bygger på olika diskurser som påverkar hur jag tolkar och analyserar min omvärld och 
undersökningen och resultatet kan i den meningen betraktas som färgad av mina erfarenheter 
och åsikter.  Men som Winther Jørgensen och Phillips rekommenderar har jag strävat i riktning 
mot att sätta mig över mina personliga uppfattningar så att mina värderingar inte överskuggar 
analysen.2   

Massmedieforskaren Ylva Brune diskuterar ett dilemma med att granska invandrare och 

flyktingar i tidningsartiklar bestående i att det i sådana artiklar sällan berättas utförligt om 
människors bakgrund eller om deras vardagsliv. Istället är det de historier och bilder som avviker 
från det normala som anses ha nyhetsvärde och som därför blir representerade i media. Enligt 
Brune blir invandrare och flyktingar i Sverige oftast synliga genom händelser som kan beskrivas i 
konflikttermer. Dessutom utgår nästan alltid nyhetsjournalistiken i Sverige ifrån ett etnocentriskt 
perspektiv där det svenska samhället befinner sig i centrum för uppmärksamheten och den egna 
kulturen fungerar som norm när de andra beskrivs och bedöms.3 När tidningsartiklar inte återger 
någon neutral eller nyanserad bild av slöjan riskerar slöjade kvinnor att framstå som något 

extremt annorlunda och som avvikande inslag i det västerländska samhället. På så vis hotar min 
studie att medverka till en reproducering av en postkolonial orientalistisk diskurs kring ”de 
Andra” (se teoriavsnittet). Genom att relatera muslimska kvinnors situation till en västerländsk 
och maskulin hegemonisk världsordning riskerar jag även att påverka och förstärka denna grupps 
självförståelse som en utsatt grupp. Samtidigt tror jag inte att problemet med hierarkier och 
orättvisa maktordningar försvinner genom att man blundar för dem så därför ser jag ändå 
anledning till att lyfta fram sådana problematiker i syfte att väcka läsaren kritiska medvetenhet.  
 

 
 
                                                
1 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (2000, Lund), s. 28 
2 Ibid s. 148-149 
3 Ylva Brune, Stereotyper i förvandling. svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, (2000, Stockholm) s. 8-9 
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Tidigare forskning 
Fotografen Elin Berge har under ett års tid rest runt i Sverige och träffat muslimska kvinnor som 

använder slöja. Resultatet dokumenteras i bild och text i boken Slöjor där kvinnornas egna 
föreställningar om slöjan återges. Boken innehåller även ett efterord författat av idéhistorikern 
Edda Manga där slöjans betydelse och bakgrund belyses.4 Manga skriver att slöjan har en mängd 
skiftande innebörder som varierar mellan platser, tider, grupper och individer. Genom 
användningen av slöjan kan dess bärare markera region, klass, ålder, civil status, grad av släktskap 
och religion. Även slöjans utseende varierar genom färger, former och texturer och blir till ett 
komplext socialt språk. Idag har slöjan kommit att förknippas med muslimsk kultur vilket är ett 
arv från kolonialtiden där kolonisatörerna framställde användandet av slöjor som ett kännetecken 

för muslimsk civilisation. Manga skriver att det inte finns någon beteckning som helt 
överensstämmer med begreppet slöja bland de benämningar som används i muslimska samhällen 
för de olika slags klädesplagg som syftar till att täcka håret, kroppen och/eller ansiktet. Som 
exempel ges Irans svarta chador, den algeriska vita hijab, märkesscarfen som framförallt bärs av 
överklassen i Egypten, den omanska burjan, Turkiets tessetür och den mursak som återfinns i 
Centralasien.5 När jag i denna uppsats använder mig av begreppet slöja sker det som en 
samlingsbeteckning för de olika sorters plagg vars syfte är att dölja håret, kroppen och/eller 
ansiktet. 

Etnologen Pernilla Ouis & universitetslektorn Anne Sofie Roald diskuterar i Muslim i Sverige 
hur den muslimska vardagen ser ut i det svenska samhället. I boken ges en bakgrund till 
kulturmötet mellan ”islam” och ”väst” och författarna presenterar och diskuterar även olika 
islamiska reformtankar. Ämnen som tas upp är bland andra kvinnosynen inom islam, äktenskap 
och sexualitet, slöjan, islam i globaliseringens tidsålder och medias roll i definierandet av islam.6  

I antologin Maktens (o)lika förklädnader av ekonomihistorikern Paulina de los Reyes, 
kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari diskuteras förhållandet mellan 
feminism, etnocentrism och klass utifrån olika infallsvinklar. Antologin introducerar begreppet 

intersektionalitet som utgör en viktig grund för förståelsen av olika typer av förtryckande 
strukturer i samhället. Ylva Brune har författat ett kapitel som bland annat tar upp hur muslimska 
kvinnor framställs i svensk media.7  

Sociologen Meyda Yegenoglu undersöker i Colonial fantasies: Towards a feminist reading of 
Orientalism skärningen mellan den feministiska kritiken och postkoloniala teorier. Fokus i hennes 
studie ligger på den ihärdiga och kvarlevande fascination som västvärlden uppvisar av Orientens 
slöjade kvinnor. Yegenoglu undersöker slöjan både som en utgångspunkt för skapandet av 

                                                
4 Elin Berge & Edda Manga, Slöjor, (2006, Stockholm)  
5 Manga i Ibid, s. 96-97 
6 Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald, Muslim i Sverige, (2003, Stockholm) 
7 Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari, Maktens (o)lika förklädnader, (2002, Stockholm) 
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fantasibilder kring Orienten och som en del av en diskurs som behandlar nationella ideologier 
och könsrollsidentifikationer.8 
 

Metod 
Diskursanalys 
Winther Jørgensen och Phillips definierar en diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen.9 Som diskursanalytiker gäller det inte att försöka komma ”bakom” diskursen i 
analysarbetet för att förstå hur världen egentligen är bakom diskursen eller vad människan verkligen 
menar med ett visst uttalande. Utgångspunkten är nämligen att det inte går att nå någon 
verklighet utanför diskurserna eftersom allt är diskursivt konstruerat. Men man kan däremot låta 
diskursen i sig vara föremål för analysen och därigenom undersöka vilka mönster som finns i 
utsagorna. Därmed går det även att synliggöra vilka sociala konsekvenser som de olika diskursiva 
presentationerna av verkligheten medför.10 Enligt samhällsforskaren Catharina Ericsson m.fl. 
utgör diskursanalyser ett kraftfullt kritiskt verktyg genom att de blottlägger de dominerande 

diskursernas antaganden och sanningsanspråk. Diskursanalyser är därför en lämplig metod att 
använda sig av om man som forskare vill synliggöra och bekämpa eurocentriska och rasistiska 
föreställningar och praktiker.11 Winther Jørgensen och Phillips menar att man inte ska betrakta 
diskursanalys som en metod för att enbart analysera data utan den ska även ses som en 
samhällsvetenskaplig metod som är nära sammanlänkad med studiens teori. Inom 
diskursanalysen går det bra att skapa sig sin egen, personliga variant av diskursanalys så länge som 
den har en sammansatt och sammanhängande teoretisk ram. Det är således tillåtet att kombinera 
element från andra angreppssätt för att därigenom skapa sig en metodologisk och teoretisk ram 

som lämpar sig för den studie som forskaren ämnar genomföra.12 Diskursanalys kan delas in i tre 
kategorier; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi där alla tre angreppssätt vilar 
på en socialkonstruktionistisk grund. Socialkonstruktionismen är en gemensam benämning för en 
mängd nyare teorier om kultur och samhälle där forskaren intar en kritisk ställning till självklar 
kunskap och har som utgångspunkt att kunskap produceras i social interaktion där den sociala 
världen förstås som anti-essentialistiskt.13 Våra identiteter och perspektiv på världen betraktas 
därigenom som socialt konstruerade till skillnad från teorier om individer som biologiskt 
determinerade.14 Inom diskursanalysen utgår man enligt universitetslektorn Göran Borgström & 

statsvetardocenten Kristina Boréus från att verkligheten skapas och reproduceras genom språket 

                                                
8 Meyda Yegenoglu, Colonial fantasies. Towards a feminist reading of Orientalism, (1998, Cambridge) 
9 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 7 
10 Ibid, s. 28 
11 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, (1999, Nora), s. 22      
12 Winther Jorgensen & Phillips, (2000), s. 10 
13 Ibid, s. 11-12 
14 Ibid, s. 7 
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och i interaktion med andra konstitueras den sociala världen. Språket är därför inte en neutral 
aktivitet utan snarare en social aktivitet där det formas en social kontext.15 Förståelsen av 
verkligheten som socialt konstruerad genom att vi lingvistiskt fyller den med mening ska inte 

tolkas som att den fysiska världen inte är verklig men däremot får den enbart betydelse genom 
diskurser.16  

 
Kritisk diskursanalys 
I min textanalys har jag inspirerats av det metodologiska angreppssättet kritisk diskursanalys som 
utvecklats av diskursanalytikern Norman Fairclough. Den kritiska diskursanalysen menar att 
skapandet och mottagandet av texter inom diskursiva praktiker har stor betydelse för hur vi 

konstituerar den sociala världen och att dessa därför har del i social och kulturell reproduktion 
och förändring. Om man som jag vill granska språket och textens betydelse för hur olika sociala 
och kulturella fenomen produceras och reproduceras genom den lingvistisk- diskursiva 
dimensionen är därför kritisk diskursanalys en lämplig metod. Diskurser ska inte ses som enbart 
skapande av den sociala världen utan olika sociala praktiker konstituerar i sin tur diskurserna och 
dessa står alltså i ett dialektiskt förhållande till varandra.17 Jag har i min analys framförallt 
inspirerats av Faircloughs tredimensionella modell där jag i min analys fokuserar på två 
dimensioner som ingår i denna. Dessa två är den kommunikativa händelsen som behandlar hur 

språket framställs och diskursordningen som utgörs av summan av de diskurstyper som går att 
återfinna inom en social institution eller social domän.18 När olika diskurser omnämns inom och 
mellan olika diskursordningar skriver Winther Jørgensen och Phillips att detta enligt Fairclough 
är ett uttryck för interdiskursivitet vilket är ett fenomen som innebär att gränserna både inom och 
mellan diskursordningar skiftar. När exempelvis traditionella diskurser blandas med mer moderna 
i en diskursordning är detta ett tecken på sociokulturell förändring.19 Winther Jørgensen och 
Phillips skriver att Fairclough menar att forskaren genom att detaljerat analysera texters 
egenskaper kan utläsa hur diskurser förverkligas textuellt och på så vis kan undersökaren komma 

fram till och underbygga sin tolkning. För att kunna genomföra en textanalys kan forskaren 
exempelvis undersöka textens modalitet som fokuserar på talarens grad av instämmande i en sats. 
Om talaren instämmer fullständigt i sitt påstående framträder detta i texten som en sanning vilket 
får konsekvenser för hur mottagaren tolkar texten.20  

Kritisk diskursanalys intresserar sig för ojämlika maktförhållanden som till exempel de som 
råder mellan olika sociala klasser eller mellan etniska minoriteter och majoriteter och som man 
menar att diskursiva praktiker är delaktiga i att skapa och omskapa. Enligt Winther Jørgensen och 

                                                
15 Göran Borgström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt, (2005, Lund), s. 326 
16 Winther Jorgensen & Phillips, (2000), s. 15 
17 Winther Jorgensen & Phillips, (2000), s. 67 
18 Ibid, s. 73 
19 Ibid, s. 77 och s. 86 
20 Ibid, s 87-88 
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Phillips syftar Faircloughs kritiska diskursanalys till att undersöka den relation som råder mellan 
diskursiva praktiker och händelser samt den mellan sociala och kulturella strukturer. 
Maktrelationer formar enligt Winther Jørgensens och Phillips tolkning av Fairclough på ett 

ogenomskinligt sätt de praktiker, händelser och texter som alstras genom detta förhållande.21 
Upprätthållandet och formandet av makt och hegemoniförhållande betraktas alltså som en 
beslöjad process som i sig bidrar till ett säkrande av dessa förhållanden. Etnicitetsforskaren 
Susanne Johansson och Irene Molina menar att diskursiva praktiker som en rasifierad diskurs 
eller en sexualiserad diskurs bidrar till att skapa och återskapa ojämlika maktförhållanden mellan 
olika sociala grupper i samhället.22 Som kritisk diskursanalytiker kan man därför se det som sin 
uppgift att synliggöra vilken roll som den diskursiva praktiken spelar i upprätthållandet av den 
sociala värld där ojämlika maktrelationer ingår. Strävan med ett sådant avslöjande är att genom 

social förändring försöka jämna ut maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i 
samhället i stort.23 Genom att förflytta det som kan tyckas som självklart eller objektivt och 
istället göra det till något som man kan vara för eller emot, något politiskt, kan man öppna upp 
för diskussion och kritik som kan leda till påverkan och förändring.24 Winther Jørgensen och 
Phillips menar att Fairclough anser att det empiriska material som forskaren samlar in och 
undersöker ska bygga på språkanvändande i vardagens sociala interaktioner och därför utgör 
artiklar och intervjuer i massmedia ett underlag som lämpar sig väl för en systematisk 
granskning.25  

Teori 

Postkolonialism 
Sociologen Håkan Thörn skriver att termen postkolonialism är ett samlingsbegrepp för en rad 

nyare teorier om kolonialtänkandets existens i modern tid och den ekonomiska och kulturella 
prägel som detta tänk har satt på världen.26 Paulina de los Reyes och Diana Mulinari menar att de 
bilder av omvärlden som förmedlas till oss genom exempelvis olika medier eller social interaktion 
bör sättas in i sociala och kulturella kontexter för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om 
varför de ser ut som de gör. Inom det postkoloniala tänkandet menar man att det är 
kolonialhistorien som givit upphov till de föreställningar om kulturella skillnader som existerar i 
rasifierade diskurser idag och som inrättar världen i ett ojämlikt hierarkiskt system där väst 
befinner sig i toppen. Grundläggande för att orättvisa maktstrukturer som denna ska kunna breda 

ut sig är en tydlig gränsdragning mellan ”Vi” och ”de Andra” där ”Viet” framställs som 
ekonomiskt, socialt och civilisationiskt överlägset. Under kolonialtiden försökte kolonisatörerna 

                                                
21 Winther Jorgensen & Phillips, (2000), s. 69 
22 Susanne Johansson och Irene Molina i de los Reyes m.fl. (2002), s. 263-265 
23 Winther Jorgensen & Phillips (2000), s. 69 
24 Ibid, s. 151 
25 Ibid s. 71 
26 Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer, (Nora, 1999), s. 46-47 



 8 

sprida den europeiska samhällsmodellen till hela mänskligheten och man hade som ambition att 
framställa Europa som civilisationens vagga. Postkoloniala teorier belyser hur idéer och 
föreställningar som har sitt ursprung i kolonialtiden får betydelse för uppbyggandet och 

återskapandet av en maktrelation där Västerlandet har en dominerande ställning. Förställningar 
kring västs överlägsenhet existerar fortfarande och genom anonymisering, nedvärdering och 
marginalisering av människorna i de forna koloniområdena framträder dessa som en slags 
motbild underlägsen den europeiska civilisationen.27 Men det är inte bara i de förut 
kolonialiserade provinserna som det postkoloniala tänkandet lever kvar, utan i hela västvärlden 
påverkas det kulturella identitetsskapandet av postkoloniala föreställningar.28 I den studie som 
följer kommer jag att reflektera kring de postkoloniala strukturer som skapats kring islam och 
muslimer och hur den orientaliska diskursen framställer dessa som ”de Andra”. 

 
Orientalism 
Eriksson m.fl. skriver att litteraturprofessorn Edward Said i sin bok Orientalism menar att väst 
under kolonialtiden konstituerade österlandet som något väldigt annorlunda i kontrast till sig 
själva i syfte att ge stöd och försvara västvärldens politiska och ekonomiska dominans. Genom 
att tillskriva öst en mängd attribut såsom sensualism, irrationalitet, bakåtsträvande, despotism och 
kvinnlighet och ställa dessa i motsatsförhållande till de egenskaper som menades karakterisera 

västvärlden som rationalitet, progressivitet, demokrati, rationalitet och manlighet framträdde 
orienten som en civilisation underlägsen västvärlden.29 Fotografen och etnologen Stewart Hall 
skriver att stereotyper skapas när man reducerar människans alla egenskaper till endast ett fåtal 
essentiella karaktärsdrag som överdrivs, förenklas och presenteras som beständiga. På så sätt 
skapas en maktordning där de som befinner sig i överordnad position har makten att framställa 
och underordna eller utesluta vissa grupper.30 Enligt Hall spelade infantilisering av de 
koloniserade folken en viktig roll i den kolonialistiska diskursen. ”De Andra” ansågs utgöra en 
fara eller ett hot mot kolonisatörerna och väst. Genom att karaktärisera ”de Andra” som vilda, 

ociviliserade, sexuellt ohämmade och oberäkneliga ”kastrerades” de koloniserade på ett 
symboliskt plan som skulle ta udden ur det hot de utgjorde mot väst. Den bild av de koloniserade 
som skapades signalerade ut att dessa var hjälplösa och infantila och de kom att betraktas som 
barn i behov av kolonisatörernas hjälp och stöd.31 Orientalism är inte ett fenomen som ska 
betraktas som tillhörande det förgångna enligt Said som menar att de kolonialistiska 

                                                
27 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet, (Malmö, 2005), s. 62-65 
28 Michael Mc Eachrane & Louise Faye, Sverige och de andra, (Stockholm, 2001), s. 7 
29 Edward Said i Eriksson m.fl., (1999), s. 20-21, 
30 Stuart Hall, Representation: Cultural representations and signifying practices, (1999, London, California och New Delhi), s. 

257-259 
31 Ibid, s. 262 -263 
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representationerna av österlandet fortfarande lever kvar och får betydelse för västerländska 
framställningar och uppfattningar kring ”de Andra”.32  
 

Postmodernistisk feminism 
Socialantropologen Lena Gemzöe skriver att den västerländska feminismen på senare år har fått 
kritik för att den utgår från ett västerländskt perspektiv som enbart vita medelklasskvinnor i väst 
kan känna igen sig i. Under 80- och 90- talen har framförallt kulturella skillnader mellan kvinnor 
lyfts fram och därför strävar man inom det postmodernistiska tänkandet mot ett förkastande av 
iden om en universell kategori ”kvinna” för att istället lyfta fram den mångfald som begreppet 
kvinna inrymmer. Inom postmodernismen vänder man sig mot den modernistiska iden om en 

enhetlig universell mänsklig natur och menar att varje människa istället representerar en egen 
subjektivitet som konstrueras genom språk, kultur och historia.33  

Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari skriver i ”Maktens (o)lika 
förklädnader” att den vita heterosexuella medelklassens tolkningsföreträde i köns- och 
kvinnoforskningen har påverkat konstruktionen av kvinnligheten i Sverige på ett mycket 
avgörande sätt. Författarna menar att tolkningsföreträdet även sträcker sig över kulturgränserna 
och dess giltighet spelar därför in i diskussionen om etnicitet. Kvinnor i utomeuropeiska kulturer 
har konstruerats som annorlunda och hamnat utanför det feministiska projektet. Vi måste förstå 

hur etnocentrism, dvs. benägenheten att bedöma främmande kulturer med sin egen som 
måttstock, diskriminerande strukturer och utestängningsmekanismer medverkat till produktionen 
och reproduktionen av en kunskap om kvinnlighet, jämställdhet och könsrelationer inom ramen 
för nationella och kulturella gränser. Underlaget för föreställningen om en vit, svensk homogen 
kvinnlighet har uppstått ur detta resonemang. När de ”kulturellt avlägsna”, ”förtryckta” och 
”icke-jämställda” i form av invandrade kvinnor befinner sig nära oss får bilden av den svenska, 
vita, enhetliga kvinnogemenskapen skarpare konturer.34 De los Reyes m.fl. hänvisar till 
kulturgeografen Doreen Massey som förbinder skapandet av ”olika” sorters kvinnor med 

moderniseringstänkandet och tankefiguren att världens regioner befinner sig i skilda 
utvecklingsstadier. Det går då att skapa den Andra (kvinnan) som annorlunda med utgångspunkt 
i föreställningen att människor, kulturer och länder befinner sig i skilda historiska faser och därav 
i naturligt skilda rum. Tid framträder som ett givet mått för samhällsförändring och därför 
betraktas tredje världen som omodern och outvecklad och även människor blir med 
utgångspunkt i denna föreställning inplacerade i olika utvecklingsstadier. På så vis undviks på ett 
effektivt sätt problematiserandet av de ojämlikheter som förekommer mellan olika (samtida) 
rum.35  

                                                
32 Said i Eriksson m.fl., (1999), s. 20-21  
33 Lena Gemzöe, Feminism, (2003, Stockholm), s.136-138 
34 de los Reyes, m.fl., Maktens (o)lika förklädnader, (2002, Stockholm), s. 22 
35 Doreen Massey i Ibid, s. 17 
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Genusforskaren Chandra Talpade Mohanty menar i ”Feminism utan gränser” att den 
framställning som görs av kvinnor i Tredje Världen idag i själva verket syftar till att definiera den 
västerländska kvinnans identitet. Kvinnor i tredje världen gestaltas som en homogen grupp där 

alla är förtryckta. Utifrån en etnocentrisk världssyn presenteras länderna i tredje världen som 
”underutvecklade” eller ”under utveckling” och detta sätts kvinnan i samband med. Kvinnorna i 
tredje världen blir därför till en grupp som definieras som religiösa, icke-progressiva, 
familjeorienterade, traditionella, outbildade, husliga och bakåtsträvande. Deras motsats är 
självförståelsen hos västerländska kvinnor som välutbildade, moderna, frigjorda och i kontroll 
över sina egna liv.36 

 

Intersektionalitetsperspektiv 
Eftersom debatten kring slöjan rör sig på flera olika strukturella plan har jag i min uppsats 
inspirerats av ett intersektionellt perspektiv. För att kunna förstå och analysera framställningen av 
den muslimska kvinnan på ett adekvat sätt anser jag att man måste utgå ifrån fler aspekter än 
enbart kön eller genus eller enbart etnicitet. Att tillämpa ett intersektionellt perspektiv innebär att 
man som forskare fokuserar på skärningspunkten mellan olika maktordningar som finns i 
samhället och som baseras på tillexempel kön, etnicitet, religion, sexualitet, klass, ras, nationalitet, 
och ålder. Genom att studera en kombination av maktordningar vill forskaren blottlägga hur 

dessa samverkar, påverkar och omfattar varandra. Isoleras de olika maktkomponenterna ifrån 
varandra går man miste om något väsentligt eftersom det råder ett ömsesidigt 
konstruktionsförhållande mellan dessa där de hela tiden försvagar och förstärker varandra.37 
Genom att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv behöver jag alltså inte prioritera en 
maktordning i min analys utan kan medvetengöra hur dessa tillsammans verkar för att konstruera 
en viss bild av den muslimska kvinnan. Analysen i nedanstående studie fokuserar intersektioner 
mellan genus, etnicitet och religion. 

                                                
36 Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser, (2006, Stockholm), s. 53-57 
37 Borgström i Åsa Arping & Katarina Leppänen, Kvinnovetenskaplig tidskrift. Intersektionalitet, (2005, Göteborg). s. 4-5 
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ANALYS 
Här tar nu min analys av det insamlade materialet vid. Denna är indelad i tre avsnitt där varje 
kategori även tilldelats ett antal underrubriker. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av 
kapitlets övergripande handling samt en presentation av de underkategorier som varje del 
innehåller. Den röda tråd som löper genom analysen blir synlig genom att den slöjade kvinnan 
och synen på henne framträder i alla delarna. Genomgående för analysen är även uppvisandet av 
de ibland motsägelsefulla diskurser som slöjan artikuleras i.   

 

BILDEN AV DEN SLÖJADE KVINNAN 
I min studie har det framkommit att den slöjade kvinnan tillskrivs en mängd generaliserande 
egenskaper utifrån sin klädnad. Dessa framträder som karaktäristiska och utmärkande för den 
muslimska kvinnan och får betydelse även för den västerländska kvinnans självförståelse. 
Följande avsnitt är indelat i underkategorierna Den slöjade kvinnan som bakåtsträvande och förtryckt 
och Sverige i skenet av slöjan.  

 

Den slöjade kvinnan som bakåtsträvande och förtryckt.  
Slöjan framträder i det material som legat till grund för min studie som ett avvikande inslag i ett 
modernt västerländskt samhälle. Den historiska, religiösa och kulturella kontext som figurerar 
kring slöjan verkar kollidera med ”svenskens” självbild och levnadssätt. I en föreställning som 
figurerar framträder den slöjade kvinnan som gammaldags, omodern och förtryckt till skillnad 
från den västerländska jämställda, upplysta och frigjorda kvinnan.  

 

”Man har goda själ att tro att de allra flesta människor med tiden anpassar sig till en ny 
omgivning, i ungefär samma takt som omgivningen anpassar sig till de nya människorna. Det 
är historiens gång. En bläddring i gamla album visar hur kyrksamma svenska kvinnor, 
historiskt sett helt nyligen, bar sedesamhetens hucklen, även småflickorna.”38  

 
Att använda slöja framträder i citatet som ett fenomen som hör hemma i det förgångna eftersom 
den västerländska kvinnan förpassat sitt huckle till historien. När artikelförfattaren jämför de 

muslimska kvinnornas slöja med de kyrksamma svenska kvinnornas hucklen målas en bild upp 
av att dessa grupper täcker sig av likartade skäl. Det här är dock en problematisk generalisering 
att göra eftersom slöjan direkt får en religiös betydelse och på så vis förbises alternativa 
anledningar till att den muslimska kvinnan bär täckande klädsel. Slöjan blir till ett attribut som 
liksom hucklet hör hemma i en annan historisk epok och kvinnan som använder den framträder 
som religiös och gammalmodig. Manga är kritisk till likställandet av den muslimska slöjan med 
det huckle som svenska kvinnor burit i den kristna traditionen. Enligt Manga görs slöjan då 
mekaniskt till en symbol för kvinnlig underordning eftersom användandet av huvudduken i den 

                                                
38 Glöm slöjlagen!, 040217, Expressen 
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paulinsk-kristna traditionen associeras med förtrycket av den västerländska kvinnan. Dessutom 
målas det upp en bild av den muslimska kvinnan som religiös, andlig och fundamental.39  

De egenskaper som tillskrivs den orientaliska kvinnan genom slöjan grundar sig i en 

kolonialhistorisk världsordning. de los Reyes och Mulinari skriver att enligt Said så är en tydlig 
gränsdragning mellan ”Vi” och ”de Andra” där ”Viet” framställs som ekonomiskt, socialt och 
civilisationiskt överlägset grundläggande för att orättvisa maktstrukturer ska kunna breda ut sig. 
Förställningar kring västvärldens överlägsenhet existerar fortfarande och genom anonymisering, 
nedvärdering och marginalisering av människor i de forna koloniområdena framträder öst som 
en slags motbild underlägsen den europeiska civilisationen.40 I ovanstående citat framställs den 
slöjade kvinnan som gammaldags och slöjan omtalas som en förlegad klädsel. Men det finns 
enligt artikelförfattaren skäl att tro att den muslimska kvinnan kommer att anpassa sig efter det 

svenska samhället hon numera lever i och därför upphöra med användandet av slöja. Citatet 
antyder en förväntan på att den muslimska kvinnan ska efterlikna den svenska kvinnan som 
framträder som ett tidsenligt och modernt föredöme. Massey synliggör i de los Reyes m.fl. hur 
tredje världen framställs som outvecklad och omodern på basis av att tid fungerar som måttstock 
för samhällsförändring vilket även medför att människor går att placera in i olika ”naturliga” 
utvecklingsstadier.41 Den slöjade muslimska kvinnans kulturella tillhörighet kan ha betydelse för 
att hon framstår som gammalmodig och det verkar som om hon inte kommit lika långt i 
utvecklingen som den moderna västerländska kvinnan och det västerländska samhället. Den 

muslimska kvinnan placeras på så vis in i en underlägsen position och hon framträder som något 
väldigt annorlunda och avvikande i ett modernt västerländskt samhälle. Den bild som målas upp 
av den muslimska kvinnan kan inte förankras enbart i en viss klädnad, det är snarare den 
kulturella tillhörighet som slöjan är nära förknippad med som har betydelse för hur kvinnan 
framställs. En viktig del av integrationsprocessen verkar vara att den invandrade kvinnan 
anpassar sig efter sin omgivning men frågan är hur accepterad hon kan bli i ett samhälle som 
tillskriver henne en viss uppsättning egenskaper som gör att hon framträder som essentiellt 
annorlunda. Eftersom hon då inte bara synbart avviker räcker det inte att hon ändrar sitt 

utseende och tar av sig slöjan, hon måste även ändra levnadssätt och traditioner i grunden. 
Betydelsen av den civilisatoriska tillhörigheten och vad som följer med denna är ett 
återkommande tema i det material som jag har granskat.  
 

”Men slöjan som symboliserar något för oss väsensfrämmande, nämligen ett trossamfund 
institutionaliserade kvinnoförtryck, det behöver vi faktiskt inte acceptera. Sveriges Television 
ska självfallet stå för etnisk mångfald. Men bolaget har både rätt och skyldighet att värna 
fundamentala humanitära värderingar. I vår kultur är jämställdheten mellan könen en sådan 

                                                
39 Manga i Berge & Manga, (2006), s. 97 
40 Said i de los Reyes & Mulinari, (2005), s. 62-65 
41 Massey i de los Reyes m.fl., (2002), s. 17 
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värdering. Slöjan är i en essentiell bemärkelse stötande för oss och det får våra svenska 
muslimer underordna sig om de ska inta auktoritativa positioner i svensk offentlighet”42  

 
Citatet målar upp en bild där slöjan symboliserar ett kvinnoförtryck som kan härledas till en 
specifik kultur eller religion. SVT måste enligt skribenten värna om fundamentala humanitära 
värderingar och eftersom slöjan framställs som oförenlig med dessa värderingar kommer de 
”svenska” tv-tittarna uppfatta slöjan som stötande och därför bör den inte tillåtas på en 

programledare. En sådan kommentar visar på att det är den muslimska kvinnan som måste 
anpassa sig efter västerländska traditioner genom att överge ett attribut som tydligt signalerar en 
annan kulturell härkomst. Det sätt som SVT värnar om fundamentala humana värderingar 
genom att inte anställa en kvinna på grund av hennes klädsel blir aningen otydligt. För om slöjan 
verkligen symboliserar att kvinnan är förtryckt gagnas hon knappast av att bli diskriminerad på 
arbetsmarkanden. Om det svenska samhället verkligen försvarar humanitära värderingar borde 
istället den förtryckta kvinnans inträde på arbetsmarknaden ses som något positivt eftersom detta 
torde underlätta hennes frigörelseprocess. Och om kvinnan inte är förtryckt borde slöjan heller 

inte utgöra något problem vilket medför att resonemanget går att tolka som att ”svenska” tv-
tittare blir upprörda över kvinnans kulturella bakgrund och inte över hennes tillskrivna 
underordnade maktposition. Att inte den svenska befolkningen ska behöva befatta sig med något 
som enligt artikelförfattaren kan upplevas som stötande blir i så fall viktigare än att försöka 
bekämpa det förtryck som det hävdas att slöjan representerar.  

Kvinnan som bär slöja pekas i citatet ut som något väldigt annorlunda och hon måste 
därför anpassa sig efter det svenska samhället. Trots att hon bor i Sverige kan man se att 
artikelförfattaren inte inkluderar henne i det resonemang som förs kring ”svenskarnas” syn och 

levnadssätt. Genom att använda sig av ”Vi” och ”Oss” och ”Vår kultur” erbjuds läsaren en viss 
kulturell identitet och en direkt relation skapas mellan skribenten och den läsare som kan känna 
igen sig i den kulturella tillhörighet som ”Viet” syftar på. de los Reyes m.fl. skriver att det är 
kolonialhistorien som givit upphov till de föreställningar om kulturella skillnader som existerar i 
rasifierade diskurser idag där världen är inrättad i ett ojämlikt hierarkiskt system. Grundläggande 
för att orättvisa maktstrukturer ska kunna breda ut sig är en tydlig gränsdragning mellan ”Vi” och 
”de Andra” där ”Viet” framställs som ekonomiskt, socialt och civilisationiskt överlägset.43 I 
citatet ovan använder sig artikelförfattaren av uttrycken ”väsensfrämmande” och att slöjan är ”i 

en essentiell bemärkelse stötande för oss” vilket skapar en indelning i ”Vi” och ”Dem” där 
gruppernas essenser skiljs från varandra. Förekomsten av uttryck som ”vår kultur” och ”det 
behöver vi inte acceptera” framhäver, enligt citatet, den västerländska inställningen till förtryck 
och fundamentala humanitära värderingar. Genom gruppindelningen framstår kvinnoförtryck 
som något som istället återfinns hos ”de Andra” och dessa (männen) framträder som despotiska 
och underkuvande. Eftersom generaliserande gruppindelningar skapas i citatet där ”de Andra” 

                                                
42 En Tv-kvinna i slöja är kanske något positivt, 021119, Aftonbladet 
43 de los Reyes m.fl. (2002), s. 62-65 



 14 

blir till hela den islamistiska kulturen framträder muslimer som essentiellt underlägsna oavsett om 
de befinner sig i den muslimska världen eller mitt i det västerländska samhället.  

Resonemanget går att skrivas in i en diskurs där grupper genom sin essens är väsensskilda 

ifrån varandra och skillnaderna mellan grupperna framträder därför som oföränderliga och eviga. 
Idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi reflekterar i ”Sverige och de andra – postkoloniala 
perspektiv” kring att den bild som målas upp av muslimer i media präglas av föreställningar och 
attityder kring att dessa är väsensskilda från ”oss”. Den muslimske mannen framställs som 
fanatisk, fundamentalistisk, patriarkalisk och våldsam. Kvinnan som bär slöja är viljelös, saknar 
egen tanke eller handlingsförmåga och hennes existens syftar till att tjäna mannen.44 De bilder 
som redan figurerar kring ”de Andra” riskerar att återskapas och förstärkas när man i media 
presenterar dessa föreställningar som essentiella. ”De Andra” synes tillhöra en könssegregerad 

civilisation och det är till denna värld av institutionaliserat kvinnoförtryck artikelförfattaren 
förpassar slöjan. Eftersom öst genom den postkoloniala diskursen framträder som underlägset 
väst kan orientens människor aldrig ”komma ikapp” västvärlden eftersom skillnaderna mellan 
”oss” och ”dem” utformas som eviga och oföränderliga.  
 

Sverige i skenet av slöjan 
Det geografiska avstånd mellan väst och Tredje Världen som placerade in Tredje Världen 

människan i en avlägsen kultur har idag ”krympt”. Människor med annan kulturell bakgrund 
befinner sig numera mitt i det västerländska och det svenska samhället men trots det figurerar 
diskurser genom vilka väst framträder som ett mer frigjort och modernt samhälle, civilisationiskt 
överlägset den österländska kulturen. 
 

”… Men det hindrar inte att samhället måste stå på sig och kräva att alla unga tjejer i Sverige 
har samma rättigheter. Slöja eller inte så skall man lära sig simma. Och man skall gå på 
religionsundervisningen i skolan, åka på skolans aviserade utflykter, och ha rätt att bestämma 
över sitt eget liv. Och inte minst ha rätt att välja sin egen framtid.”45  

 
Artikelförfattaren menar att det finns flickor i det svenska samhället som diskrimineras och som 
inte har rätt att bestämma över sina liv eller över sin framtid. Den förtryckta grupp som citatet 
syftar på är muslimska flickor som bär slöja och det är upp till det svenska samhället att hjälpa 
dessa att få samma rättigheter som ”svenska” flickor. Sverige framträder som ett föredömligt 
samhälle i vilket svenska flickor genom den orientaliska diskursen har full kontroll att på lika 
villkor bestämma och styra över sina liv. Att förskjuta problem och olägenheter till en annan 

grupp kan ses som en strategi där samhället undslipper närgångna granskningar kring hur det 
hanterar och löser frågor kring särbehandling och förtryck. I skenet av den framställning som 

                                                
44 Mohammad Fazlhashemi i Michael Mc Eachrane & Louise Faye (red.), Sverige och de andra. Postkoloniala perspektiv 

(Stockholm, 2001), s. 155-156 
45 Alla kvinnor har samma värde, 060719, Göteborgs Posten 
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görs av den muslimska kvinnan som bär slöja framträder den svenska kvinnan som fullkomligt 
jämställd med den svenska mannen. de los Reyes m.fl. skriver att när könsförtryck diskursivt 
konstrueras som en kulturell handling går det att avgränsa detta till särskilda kulturer vilket skapar 

en föreställning kring att patriarkala strukturer återfinns inom specifika fasta nationella gränser. 
Genom detta synsätt går det att betrakta det förtryck som förkommer i det svenska samhället 
som en anomali samtidigt som det antas vara en legitim handling i vissa andra kulturer. Om 
kvinnoförtryck återfinns bland personer med invandrarbakgrund i Sverige antas detta ha sin 
grund i traditioner och värderingar från det forna hemlandet oberoende av hur länge personen 
vistats i Sverige.46 I citatet ovan utesluts möjligheten att även ”svenska” flickor och kvinnor 
särbehandlas, kontrolleras och diskrimineras på grund av sina kön. Den som faller under 
kategorin svensk blir automatiskt jämställd med mannen och det förtryck som den slöjade 

kvinnan utsätts för kopplas samman med en annan kultur eller religion. Att de flickor som citatet 
syftar på inte har samma rättigheter som ”svenska” flickor beror inte på det svenska samhället 
som kämpar för alla flickors lika värde utan det förbinds med det förtryck och den särbehandling 
som slöjan antas innebära och kan därmed förskjutas till en annan kultur. ”De Andra” framställs 
som de som förtrycker och ingen skugga kan därmed utbreda sig över det svenska samhället. 
 

”- Jag har en bekant som arbetar på en förskola för invandrarbarn. Där finns det små flickor 
som bär slöja. Det finns föräldrar som lever kvar i gamla kulturer som inte ens är vanliga i 
hemländerna, för inte heller där har man slöjor på små barn. Här finns en koppling till 
hedersmordsproblematiken, säger Hillevi Engström.”47  

 

Föräldrarna till invandrarbarnen ”lever kvar” i gamla kulturer som är så föråldrade att de inte ens 
är vanliga i hemländerna och Sverige görs i citatet åter till ett samhälle där alla lever modernt och 
där ingen avviker från detta levnadssätt. De människor som uttalandet syftar på verkar inte 
räknas in bland ”svenskarna” eftersom de har andra ”hemländer”. Ett sådant uttalande kan bidra 
till att förstärka ett utanförskap eftersom det uppstår en indelning och därmed en distinktion 
mellan ”oss” och ”dem”. Att barn som förmodas gå barhuvade i ”hemländerna” använder slöja i 
Sverige är ett fenomen som i citatet kopplas samman med hedersmordsproblematiken. Flickor 
och kvinnor som bär slöja framträder som offer för en våldsam överordnad makt som förtrycker 

och kontrollerar dem och som kanske skulle kunna mörda för att försvara familjens heder. En 
tolkning av citatet är att genom att visa på att denna grupp människor inte hör hemma i Sverige 
sätts slöjan och hedersmord i samband med en annan kultur vilket gör att våld, kontroll och 
förtryck kan förpassas från svensken till muslimen.  

Feministiska antropologen Uma Narayan har undersökt vilken typ av nyheter om våld och 
övergrepp mot kvinnor i Tredje Världen som presenteras i västerländska medier. Narayan menar 
att de former av kvinnoförtryck och kränkningar som lyfts fram är de former som skiljer sig mest 
åt från ”traditionellt västerländska” brott mot kvinnor och kvinnoförtryck. Media skapar och 
                                                
46 de los Reyes m.fl., (2002), s. 24 
47 Riksdagspartierna splittrade i slöjfrågan, 040131, Dagens Nyheter 
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reproducerar en diskurs som fastställer att kvinnoförtrycket i Tredje Världen inte har något 
gemensamt med kvinnoförtrycket i Väst och att människor i Tredje Världen är något främmande 
och annorlunda.48 

         Slöjan sätts i artiklarna ofta i samband med förtryck och våld och således framstår det som 
om övergrepp och despotism går att avvisa till den kultur där användandet av slöja är vanligt. När 
en ”etniskt svensk” man misshandlar eller inskränker på en kvinnas frihet är det vanligt att 
förklara detta beteende utifrån individen. Men när samma brott begås av en person med annan 
etnisk bakgrund än den svenska förknippas och förklaras det gärna med kulturen som referens. 
På så vis utmålas ”den svenska kulturen”, med ett fåtal undantag, som främmande för de brott 
som begås mot kvinnor i andra kulturer.  

De los Reyes m.fl. menar att eftersom jämställdhetsfrågor och kvinnofrågor i Sverige 

konstruerats utifrån den vita medelklassens perspektiv har dessa lätt för att lägga märke till det 
förtryck som inte överensstämmer med denna norm och ”invandrarkvinnor” betraktas då som 
ojämnställda och förtryckta. Ur detta resonemang uppstår en föreställd svensk, vit enhetlig 
kvinnogemenskap som får skarpare konturer när de ”Andra” i form av invandrade kvinnor 
befinner sig i västvärlden.49 

Kanske är västvärlden och Sverige fortfarande beroende av orienten och de diskurser som 
skapas kring den. Västs ivriga presentation av den slöjade muslimska kvinnan som underkuvad 
och ofri kan tolkas som ett tecken på osäkerhet inför det faktum att inte heller den svenska 

jämställdheten går att betrakta som varken självklar, fullkomlig eller realiserad. Men genom att 
konstruera en bild av att andra har det ”värre” placeras de med annan kulturell tillhörighet i fokus 
och det svenska samhället undslipper att åtgärda sina egna problem. Förmodligen föredrar de 
flesta människor att uppfatta sin verklighet som jämställd, frigjord och självrådande istället för att 
dömas ut som förtryckta och kuvade. Därför kan den västerländska kvinnan i skenet av den 
förtryckta invandrade kvinnan anse att hon lever jämställt med den västerländske mannen. 
Föreställningen kring att det finns en vit kvinnlig gemenskap kan underblåsas genom att den 
främmande invandrade kvinnan nu befinner sig i det västerländska samhället och den svenska 

kvinnan får något konkret att definiera sig mot. Eftersom media gärna fokuserar på de typer av 
våld och det förtryck som skiljer sig från det västerländska kan en övertygelse kring att ”den 
svenska kulturen” är annorlunda och överlägsen andra skapas och upprätthållas. En sådan 
föreställning kan bidra till att stärka uppfattningar om att det finns en ”svensk gemenskap” och 
genom att ” de Andra” framställs som väsensskilt annorlunda uppstår en inneslutning och 
uteslutning av vilka som tillåts vara delaktiga i denna gemenskap.  
 

SLÖJAN SOM STÄLLNINGSTAGANDE 
Slöjan är en mångfasetterad klädnad som kan tillskrivas en mängd skiftande betydelser beroende 
på vem som bär den och under vilka omständigheter. I det västerländska samhället väcker den 

                                                
48 Uma Narayan, Dislocating Cultures. Identities, Traditions, and Third World Feminism. (1997, London) 
49 de los Reyes m.fl. (2002) s. 22 
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ofta starka känslor och många berörs och upprörs av synen av den slöjade muslimska kvinnan. I 
följande avsnitt som är indelat i underrubrikerna Slöjan som symbol och Slöjan utmanar presenteras 
slöjan som en oneutral symbol. Jag kommer även att problematisera kring hur gränsen mellan 

den slöjade kvinnan som offer och den slöjade kvinnan som hot kan framträda som subtil. 
 

Slöjan som symbol 
Slöjan framträder i mitt material som ett plagg inpyrt med olika betydelser och innebörder och 
det målas upp en bild av slöjan som något totalt differentierat från det traditionellt svenska. I 
nedanstående citat framstår slöjan som ett oneutralt klädesplagg som syftar till att kontrollera och 
styra bäraren.  

  

”Slöjan är ett medel för föräldrarna att hålla flickorna på mattan och fostra dem till goda makar 
och mammor. Det är helt enkelt ett sätt att kontrollera flickans relation till omgivningen. Visst, 
det finns flickor som väljer att bära slöja. Det finns också flickor som ser fram emot 
”omskärelsen”, som de kallar den.”50  

 
Citatet innehåller vad man inom diskursanalysen kallar för modalitet vilket innebär att man som 
forskare fokuserar på författarens grad av instämmande i en sats. Ovan instämmer skribenten 

fullständigt i sitt eget påstående som därigenom framställs som en slags sanning vilket riskerar att 
förstärka de fördomar som redan florerar kring slöjan. Slöjan presenteras som ett medel som 
syftar till att kontrollera flickan vilket är en generaliserande tolkning av de motiv som finns till 
bärandet av slöja. Artikelförfattaren likställer även användandet av slöja med könsstympning av 
flickor trots att de är två skilda fenomen. Föreställningen att flickor frivilligt använder slöja synes 
då som lika orimlig som att någon kan se fram emot könsstympning och den flicka som påstår att 
hon av fri vilja bär slöjan framträder närmast som ett manipulerat och lurat offer. 
Journalistikprofessorn Håkan Hvitfelt noterar i Brune att svenskarna i stort har en redan mycket 

kritisk attityd till islam och därför har olika symboler som direkt associeras med religionen laddats 
med nedsättande eller kritiska betydelser. Ofta kopplas de samman med våld och förtryck och 
detta späs på genom de bilder som media skapar av muslimer.51 Slöjan kan ses som en symbol 
vars värde är negativt laddat för många västerlänningar och många sätter den i samband med 
kvinnoförtryck, hedersmord och könsstympning. Denna diskurs skapas och reproduceras i 
uttalanden och artiklar som den som återfinns ovan där slöjan manifesteras som något hotande 
och kontrollerande. I en annan artikel som legat till grund för min studie målas det upp en bild 
där slöjan står i vägen för barnets fria utveckling.  

 

”Det handlar också om barnets rätt att utvecklas som individ. Något som är fastlagt i 
barnkonventionen. Sätter man på en sjuåring en slöja lägger man ett helt ok av religiösa 

                                                
50 Vi kontrollerar ju pojkarnas pungar, 060801, Expressen 
51 Håkan Hvitfelt i Ylva Brune, Mörk magi i vita medier, (1998 Stockholm), s. 84 
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dogmer på barnets axlar. Man skiljer ut barnet på grund av hennes kön – även det något som 
skall motverkas enligt barnkonventionen. Alla barn måste ha rätt att vara barn. Även flickor.”52  

 
Slöjan går enligt artikelförfattaren emot barnets möjligheter till fritt identitetsskapande. Det här är 
en rättighet som barnkonventionen slagit fast och genom att hänvisa till denna konvention 
refererar skribenten till en universell juridisk diskurs som bärandet av slöja verkar strida emot. 
Därigenom får argumentet tyngd och när slöjan presenteras som ett hinder för barnets 

individuella utveckling kan det ge sken av att det enligt barnkonventionen är fel med slöja på 
barn. Individens rätt till fri utveckling tillskrivs stor betydelse i citatet där föreställningar kring 
individens frihet och rätt att själv välja sitt liv framställs som ett grundläggande värde vilket 
bärandet av slöja är oförenligt med. Slöjan är enligt skribenten indränkt i religiösa dogmer och 
regler och därför är den ett tungt ok som läggs över flickans axlar i syfte att indoktrinera henne i 
ett tänkande präglat av könssegregering och förordningar.  

Enligt Yegenoglu så kan inga kläder någonsin vara helt neutrala. De är inpyrda med olika 
kulturella, religiösa, individuella, traditionella och ekonomiska betydelser och tillhörigheter och så 

även västerländska kläder.53 Slöjan är därför långt ifrån det enda klädesplagg som utstrålar 
subjektivitet. Men kläder och symboler inom den västerländska kulturen som signalerar olika 
betydelser uppmärksammas inte på samma sätt eftersom de ses som självklara. De utgör inga 
spektakulära inslag i vardagen och anses därför inte hota eller påverka den västerländske 
individens identitetsskapande. Men oavsett vad man har för religionstillhörighet eller kulturell 
tillhörighet signalerar alla något till sin omgivning. Täckande klädsel är dock plagg som bryter 
mot normen och den blir därför en tydlig markör för något annat eller något annorlunda. Slöjan 
framställs som ett plagg indränkt med religiösa dogmer som tar ifrån barnet möjligheten att 

utveckla sin individualitet. Men även genom att inte låta flickor bära slöja påverkas deras fria 
utveckling, men då i en riktning som väcker liten uppmärksamhet i ett västerländskt samhälle.  
 

Slöjan utmanar 
Trots att det finns en i materialet återkommande bild av den slöjade kvinnan som förtryckt, 
kuvad och bakåtsträvande framträder hon i vissa artiklar i ett annat sken. Bakom den diskurs där 
den muslimska kvinnan presenteras som ett offer för en patriarkarisk ordning går det att utläsa 

en viss rädsla för det hot som slöjan antas utgöra mot det västerländska samhället. När allt fler 
kvinnor i det västerländska samhället väljer att ta på sig den muslimska slöjan i protest blir det 
svårare att skriva in slöjan i en kontext som präglas av kvinnoförtryck och religiös fanatism.  
 

”Att ta ställning blev viktigt när hon var i 20-årsåldern. – Jag sökte som man gör i den åldern 
en plats i vuxenlivet. Jag läste in mig på religioner, fann svaret i islam och började bära slöja.”54  

                                                
52 Knepiga beslut i skolans värld, 070125, Göteborgs Posten 
53 Meyda Yegenoglu, Colonial fantasies. Towards a feminist reading of Orientalism, (1998, Cambridge), s. 54 
54 Religiös tvåspråkighet ger ny dialog, 050522, Göteborgs Posten 
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Kvinnan som uttalar sig i ovanstående citat var ung när hon tog på sig slöja första gången och 
hon säger själv att hon befann sig i en sökande period i livet. I det material som jag har granskat 
är det vanligt att det är just unga kvinnor som yttrar sig kring varför de bär slöja och för flera av 

dessa verkar slöjandet vara ett sätt att markera ett visst ställningstagande. Eftersom slöjan inte 
uppfattas som en neutral symbol väcker den uppmärksamhet och blir en tydlig markering för ett 
upplevt utanförskap. I många artiklar beskrivs slöjan av artikelförfattaren som något påtvingat 
och även om bäraren menar att den är självvald framträder kvinnorna ändå som offer genom att 
de presenteras som unga och sökande. Brune menar att den muslimska kvinnan i media ofta 
reduceras till ett offer för kultur och tradition. Hon fråntas egen vilja och medvetenhet och 
framträder som ett svagt och lättmanipulerat villebråd för en patriarkalisk ordning.55 Genom att 
betona i artiklarna att det är just unga sökande kvinnor som slöjar sig framstår de som än mer 

lättmanövrerade. Eftersom islam i väst förknippas med negativa fenomen som kvinnoförtryck, 
terrorism och liknande blir slöjan ett problem och kvinnorna ses som just lurade offer.  

En annan tolkning av uttalandet skulle kunna vara att slöjan och islam blir en räddning eller 
frälsning för en person som söker efter en plats i livet. Men på grund av att negativt förknippade 
diskurser kring islam och slöjan florerar i media och i samhället riskerar den allmänna tolkningen 
att tilldela den unga kvinnan rollen som offer istället.  
 

”- Att bära slöja är framförallt en personlig markering. Det är bland unga tjejer som 
experimenterar med sin tro. Istället för att tvinga dem att göra något, gäller det att övertyga 
dem och hjälpa dem att övervinna problemet. Det riskerar att bli ett allvarligt handikapp i 
framtiden, både på det personliga och det sociala planet”56  

 
Även här blir användandet av slöja ett konkret uttryck för en prövande, experimenterande och 
förvirrad period där de unga flickorna söker sin identitet. Slöjan utgör enligt artikelförfattaren ett 
problem och ett handikapp som måste övervinnas. Det här kan inte flickorna göra på egen hand 
men av artikeln i sin helhet framgår att det är samhället (det västerländska) som måste rädda och 

hjälpa de utsatta flickorna undan de begränsningar och hinder som slöjan anses utgöra i det 
sociala och personliga livet. Brune menar att vi genom frammanandet av en bild av ett offer kan 
betrakta oss själva som hjältar som kommer till den utsattes undsättning. Viet kan då fokusera på 
oss själva som enbart goda och behöver inte ifrågasätta de politiska eller ideologiska 
maktstrukturer som bidrar till offrets situation.57 Enligt Brunes resonemang framträdet väst i 
citatet som ”de goda” som måste rädda ”slöjans offer” och genom att fokusera på detta 
elimineras potentiella kritiska röster mot det västerländska samhället. Bilden av den 
västeuropeiske befolkningen som välvilliga hjältar och den slöjade kvinnan som offer gör att väst 

inte behöver problematisera kring vilka attityder som ligger bakom de allvarliga sociala handikapp 
                                                
55 Brune, (2000), s. 29-30 
56 Frihet? Jämlikhet? Systerskap? I höst förbjuder Frankrike muslimska flickor att bära slöja i skolan, 040606, Göteborgs Posten 
57 Brune, (2000), s. 41-43 
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som användandet av slöja enligt citatet leder till. Genom att framställa västvärldens intentioner 
som enbart goda undviker man att kritiska blickar riktas mot det europeiska samhället.  

Ett återkommande tema i artiklarna är att allt fler muslimska kvinnor slöjar sig i västvärlden 

och att dessa förmodligen inte skulle använt slöja om de levt i ett av de områden som traditionellt 
förknippas med slöjan.  
 

”Slöjan verkar ha blivit ett slags identitetsmarkering hos muslimska kvinnor i ett Europa som 
har gjort exkludering till sin bästa gren. Ungdomar från hårt segregerade och förbisedda 
områden ser islam som en proteströrelse, där religionen ger dem återupprättelse och 
människovärde. Att utesluta dem ytterligare genom att förbjuda ett för dem viktigt signum är 
förödande för ett heterogent samhälle. /…/ Att huvuddukar blir vanligare, både i Europa och 
i muslimska länder, är ett tidens tecken som måste tas på allvar och diskuteras – som ett 
symtom på något mycket större.”58  

 

Att slöjan breder ut sig i västvärlden kan ses som både utmanande och provocerande för den 
västerländske ordningen. I ovanstående citat framstår inte slöjan som påtvingad eller hämmande 
utan den kopplas samman med politiska ställningstaganden och proteströrelser. Eftersom slöjan 
befinner sig i det västerländska samhället på provokativa och politiskt medvetna huvuden blir det 

svårare att skriva in den i en kontext av en arkaisk, förtryckande fanatisk religion eller kultur. Att 
traditionella förklaringar till slöjans expansion i västvärlden inte är hållbara kan medföra ett visst 
obehag för ett västerländskt samhälle som enligt Brunes resonemang gärna vill framställa sig som 
”de goda”. En sådan presentation blir ansträngd när det enligt ovanstående citat är just i protest 
mot det västerländska samhällets segregering som muslimska kvinnor tar på sig slöjan. Slöjan kan 
i ett sådan sammanhang fungera som en slags identitetsmarkör i ett samhälle där många muslimer 
upplever ett utanförskap.  

Manga menar att olika symboler som tydligt signalerar grupptillhörighet är generellt 

vanligare bland minoriteter än när man tillhör majoritetsbefolkningen i ett samhälle.59 Slöjan kan 
därför ha stor betydelse som identitetsmarkör i Sverige medan få skulle reflektera över den eller 
dess betydelse i ett samhälle där slöjan eller den tradition som denna kopplas samman med är det 
”normala”. Manga skriver vidare att den slöjade kvinnan i den globaliserade världen och dess 
multikulturella samhällen framträder i kraftmätningen mellan en allmän 
(nationell/demokratisk/liberal/universell) kultur och en partikulär sådan. När unga kvinnor som 
befinner sig i västerländska samhällen bär slöja har det mer att göra med bildandet av nya urbana 
subkulturer än med uråldriga traditioner.60 I en sådan kontext passar inte den florerande bilden av 

den slöjade kvinnan som ett förtryckt hjälplöst offer in.  
Brune menar emellertid att unga kvinnor med ursprung i muslimska länder i media 

presenteras i framförallt två sammanhang. Ett där hon står som offer för förtryck och våld i en 
obeveklig patriarkal kultur som kräver kvinnans oskuld. Eller så skildras hon som ett offer för 

                                                
58 Slöjförbud handlar om något större, 061021, Aftonbladet 
59 Manga i Berge och Manga, (2006), s. 105 
60 Ibid, s. 105 
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migrationens kulturkonflikt eller kulturkollision där hon framstår som inklämd mellan två 
kulturer.61 Genom att kvinnan tar på sig slöjan kan hon både uppfattas som ett offer för en 
patriarkal fundamentalistisk kultur men även som ett förvirrat offer som försöker finna sin 

identitet i glappet mellan två världar som konstrueras som varandras motpoler. Slöjan kan då 
betraktas som ett attribut för den förvirring som kan uppstå när två kulturer möter varandra.  
 

”- Folk som kommer hit från Irak, Iran eller Kurdistan blir först försvenskade men sedan, 
efter kanske ett år backar de igen; täcker kroppen, kvinnorna slutar hälsa på män. En del 
fördubblar den tolkning de fått av imamen för att straffa sig själva. Att samhällets portar – till 
jobb och till lägenheter i ´svenska´ områden, är stängda för många, gör att de ”går tillbaka och 
börjar sjunga sina gamla visor”.62  

 
Även i detta citat kopplas användandet av slöjan samman med religion och politik. Ungdomar 

och kvinnor som upplever att de befinner sig utanför samhället sägs ta på sig slöjan som en slags 
protest i uppror mot ett upplevt utanförskap. Islam och den kultur som religionen förknippas 
med presenteras som något man ”går tillbaka till” och Sverige framträder återigen som ett 
överlägset och mer modernt samhälle. Slöjan blir en tydlig yttre markering för denna tillbakagång 
och att täcka kroppen sammankopplas med att kvinnan slutar hälsa på män. Kategoriseringen av 
”folk från Irak, Iran eller Kurdistan” gör att dessa människor framträder som en anonym 
homogen grupp där samtliga efter en viss tid i ett modernt samhälle ”går tillbaka” och börjar leva 
i enlighet med gamla seder. Det framstår även som självklart att alla i denna indelning delar 

samma traditionella seder och att dessa tar sig likadant uttryck hos alla i gruppen.    
Enligt Hall spelade infantilisering av de koloniserade folken en betydelsefull roll i den 

kolonialistiska diskursen. ”De Andra” ansågs utgöra en fara eller ett hot mot kolonisatörerna och 
väst men genom att tillskriva de koloniserade attribut som vilda, ociviliserade, sexuellt ohämmade 
och oberäkneliga ”kastrerades” dessa på ett symboliskt plan som skulle ta udden ur det hot de 
utgjorde mot väst. Den bild av ”de Andra” som konstruerades signalerade ut att dessa var 
hjälplösa och infantila och de kom att betraktas som barn i behov av kolonisatörernas hjälp och 
stöd.63 Med hjälp av Halls resonemang kan man se att när muslimer som lever i Sverige ”går 

tillbaka” och börjar leva i enlighet med islam framträder de i den postkoloniala diskursens sken 
som vilda, ociviliserade och impulsiva. De ter sig då inte längre som ett hot mot en civiliserad 
västvärld utan som ett underlägset, infantilt ”folk” oförmöget att fungera utan Europas ledning 
och styre. Även sociologen Slavoj Zizek reflekterar över västs bristande förmåga att framställa 
”den Andre” som en verklig och agerande person. Istället menar Zizek vill media gärna 
konstruera dessa personer som infantila ofarliga offer vilket överensstämmer med Halls teori. 

                                                
61 Brune, (2000), s. 30 
62 Allt blir mer Haram. Det religiösa trycket hårdnar i förorterna, 050828, Göteborgs Posten 
63 Stuart Hall, (1999), s. 262-263 
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Skulle ”den Andre” inte längre ställa upp på sin tilldelade roll fördöms denne genast som 
”terrorist” eller ”fundamentalist” eller så osynliggörs personen.64 
         I artiklarna hävdar många kvinnor bestämt att slöjan är självvald och att de är trötta på att 

hela tiden bli betraktade som offer eller som förtryckta. Trots det framträder den slöjade kvinnan 
som utsatt och ibland även som i Brunes resonemang som ett offer i dubbel bemärkelse. Men 
bakom ivern att avbilda den slöjade kvinnan som ett menlöst villebråd kan man ana en viss rädsla 
för den provokation mot det västerländska samhället som slöjan verkar utgöra. I citaten ovan 
benämns de muslimer som bor i Sverige i en diskurs av diskriminering, segregation och 
utanförskap. De särbehandlas på arbetsmarknaden och har inte samma tillgång till bostad i vissa 
områden som ”etniska svenskar”. När samhället segregeras osynliggörs denna grupp och 
användandet av slöjan kan då fungera som en protestaktion som tydligt markerar denna grupps 

närvaro. Att slöjans utbredning i det svenska samhället provocerar och upprör kan förklaras med 
att den inte längre befinner sig på betryggande avstånd i andra länder och kulturer. Inte heller 
återfinns den endast hos ett fåtal invandrade kvinnor som kan återges som förtryckta. Den 
hotbild som målas upp kring slöjan riktar sig därför inte enbart mot den muslimska kvinnan utan 
även mot det svenska samhället.  
 

”Muslimerna håller på att bygga moskéer, de skickar sina barn till muslimska skolor och 
försöker expandera i Sverige och i Göteborg. Slöja är ingen vanlig klädsel. Slöja är 
könsapartheid och en symbol för könsdiskriminering som politiska islam använder mot 
kvinnofrihet. Ur ett historiskt perspektiv har slöjan en historia på flera tusen år, men det var 
under människans mörka tid.”65  

 
Slöjan presenteras här i en diskurs av könssegregation, kvinnoförtryck och fundamentalism. 
Denna föreställning sätts i samband med muslimernas expansion i Sverige och slöjan förefaller 
därför utgöra ett hot mot ”den svenska kulturen” och det svenska samhället. Slöjan och den 
kultur och religion som klädnaden förknippas med placeras i citatet in i en mörk tidsålder och 
framställs som icke hemmahörande i den moderna ”ljusa” tidsepok som utmärker dagens 
västerländska samhälle. Masseys resonemang blir återigen relevant där tid framträder som ett 

givet mått för samhällsförändring66 vilket gör att den muslimsk-islamistiska kulturen kan 
remitteras till ett annat utvecklingsstadium än den västerländska.  

Sociologen Helena Watson menar att de slöjade muslimska kvinnorna provocerar genom 
att de utgör en mycket synlig avvikelse från den traditionella västerländska kulturen. Denna 
avvikelse går att sätta i samband med den Europeiska islamofobi som enligt Watson uttrycker en 
rädsla för att väst håller på att bli till öst. Idag befinner sig de som tidigare var koloniserade mitt 
ibland de forna kolonisatörerna vilket utgör ett hot mot den moderna västerländska identiteten. 
De föreställningar om skillnader mellan kulturer och människor som den kolonialistiska 

                                                
64 Slavoj Zizek i Brune, (1998), s. 43 
65 Slöjan är bara en symbol för männens förtryck, 061018, Expressen 
66 Massey i de los Reyes m.fl., (Stockholm), s. 22 
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maktordningen vilade på hotas att relativiseras eller luckras upp vilket utmanar västvärldens 
överläge.67 Den slöjade kvinnan fungerar som en påminnelse om att västvärldens dominans inte 
kan betecknas som självklar eller evig och denna realitet går det inte att förvisa till en annan 

tidsepok eller till ett annat utvecklingsstadium.  
I citaten ovan sätts slöjan in i traditionella diskurser där den ses som ett attribut för 

kvinnoförtryck eller en fundamentalistisk och arkaisk kultur eller religion. Men samtidigt går det 
att finna en spänning mellan denna traditionella syn på slöjan och ett nyare sätt att tolka dess 
användning på där slöjan även figurerar i samband med islamistiska proteströrelser och 
ungdomar som opponerar sig mot utanförskap och segregation i det västerländska samhället. 
Fenomenet att traditionella diskurser blandas med mer moderna benämner Fairclough som 
interdiskursivitet och enligt Winther-Jørgensens och Phillips tolkning av Fairclough tyder detta 

på sociokulturell förändring.68 Att slöjan figurerar i olika typer av diskurser kan utifrån denna 
explikation vara ett tecken på att samhället håller på att förändras. Kanske är en sådan samhällelig 
förändring överensstämmande med Watsons teori att föreställningarna kring olikheter mellan 
kulturer och grupper som lever kvar från kolonialtiden håller på att relativiseras. När ”de Andra” 
befinner sig i västerlänningarnas närhet blir det svårare att finna belägg för de påstådda essentiella 
skillnader som sedan kolonialtiden tillskrivits grupper och försvarandet av västs överordnade 
position blir därigenom än mer ansträngt. Att slöjan skrivs in i traditionella diskurser kan därför 
tolkas som en strävan efter att upprätthålla rådande maktförhållanden. Samtidigt figurerar 

konkurrerande synsätt på slöjan vilket kan uppfattas som ett tecken på att detta maktförhållande 
håller på att utmanas.  
 

Att slöja av kvinnan 
I följande avsnitt kommer jag att belysa hur och varför det förekommer att muslimska kvinnor 
uppmuntras och manas till att ta av sig slöjan. Den slöjade muslimska kvinnan kommer här att 
sättas i relation till den muslimska mannen men även till den västerländske mannen för att visa på 

hur slöjan kan utgöra en provokation mot honom. Kapitlet är indelat i underkategorierna Den 
beslöjade kvinnan och Bakom slöjan. 
 

Den beslöjade kvinnan 
Den slöjade kvinnans sexualitet framträder som både problematisk och paradoxal vid läsningen 
av mitt material. I flera av de citat jag lyft fram ses slöjan som något som kvinnan måste bära för 
att dölja sin kropp och sitt utseende för att inte dra till sig männens blickar. Den muslimska 
mannen presenteras ofta som ett hot mot kvinnan och slöjan framställs som ett sätt för kvinnan 

att skydda sig mot honom.  
   

                                                
67 Helena Watson i Ahmed S Akbar & Donnan Hastings, Islam, globalization and postmodernity, (1994, London och New 

York), s. 142 
68 Winther-Jorgensen & Phillips, (2000), s. 77 
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”Kvinnor ska skämmas för sina kroppsdelar. De får inte visa sig för andra. De är männens 
ägodelar. /…/ Enligt den inställningen är kvinnan inte ens en människa, utan ett sexuellt 
objekt. Därför måste hon vaka över sina könsdelar. Annars kommer den vilde mannen som är 
på jakt efter henne att hitta henne och våldta henne.”69  

 

Artikelförfattaren argumenterar för att slöjan är ett sätt för mannen att kontrollera och utöva 
makt över kvinnan. Den slöjade kvinnan framträder som en kuvad varelse som inte tillåts visa sig 
för andra och hon är endast ett objekt som mannen kan göra som han vill med eftersom hon är 
hans ägodel. Således skrivs slöjan åter in i en diskurs av kvinnoförtryck genom vilken den slöjade 
kvinnan blir till ett sexuellt objekt som måste dölja sin kropp och sitt utseende för att inte väcka 
lustar hos den ”vilde” mannen. Attributen ”vild” och att han ”är på jakt” artikulerar den 
muslimska mannen i en förhistorisk diskurs där han i det närmaste likställs med en 

urtidsmänniska. Mannen framställs även som en promiskuös varelse vars föraktande kvinnosyn 
och oförmåga att kontrollera sina lustar gör att han inte ser något omoraliskt i att våldta kvinnan 
som framstår som hans byte. Brunes granskning av tidningsartiklar visar att den Andre (mannen) 
i dessa framträder som kvinnoföraktande, promiskuös och farlig vilket stämmer väl överens med 
den bild som återges i citatet ovan.70 Kvinnan blir till ett byte eller till ett offer som måste täcka 
sig för att kunna skydda sig mot den hotande mannen. En mycket generaliserande bild kring 
varför kvinnan täcker sig målas upp och artikelförfattaren i ovanstående citat utgår från att den 
slöjade kvinnan måste skämmas över sina kroppsdelar. Det tycks därför som om kvinnan som 

använder slöja inte äger någon sexualitet och som om hon är ett passivt offer för de promiskuösa 
männen. Samtidigt måste hon ändå klä sig på ett visst sätt för att inte väcka mannens lustar vilket 
paradoxalt nog indikerar att hon är en mycket sexuell varelse. Det intrikata förhållande som den 
slöjade kvinnans sexualitet utgör illustreras vidare i följande citat; 
  

”… slöjans existens har just med översexualiseringen av kvinnans kropp att göra! Den är till 
för att garantera kvinnans oskuld, hennes orördhet för maken, den rätta ägaren. Hon räknas 
som en njutningens vara som måste vara täckt för att obehöriga ögon inte skall ”njuta av 
henne” eftersom hon inte är sin egen. Slöjan kommer från denna vidriga tanketradition och 
den är förkastlig hur många gudar eller kvinnor som än står för den.”71  

 
Skribenten förutsätter en översexualisering av kvinnans kropp och på grund av denna måste hon 
täcka sig för att inte andra ska kunna ”njuta av henne”. Artikelförfattaren utgår från att kvinnan 
inte äger sig själv och därför tvingas hon dölja sitt utseende för ”obehöriga ögon”. Det framstår 
som en självklarhet i citatet att om kvinnan hade varit sin egen så hade hon önskat vara tillgänglig 
för andras blickar. Slöjan innebär dock att denna vilja inte går att infria. Kvinnan framträder dels 
som ett sexobjekt som måste dölja sitt ansikte och sin kropp för att kunna hålla mannen på 

                                                
69 Slöjan är bara en symbol för männens förtryck, 061018, Expressen 
70 Brune (1998), s. 48 
71 Slöjan befäster kvinnan som andra klassens medborgare, 040510, Göteborgs Posten 
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avstånd. Samtidigt är hon inte tillgänglig som sexobjekt på samma sätt som västerländska 
kvinnor.  

Manga konstaterar att när det europeiska modet gjorde upp med viktorianska ideal började 

den orientaliska kvinnan framträda som på samma gång lockande och främmande för den 
västerländska smaken. Exotiska och orientaliska föreställningar kring slöjan frambringade en 
paradoxal bild av dess förhållande till kvinnlig sexualitet. Slöjan tolkades delvis som en slags 
sexualisering av kvinnan men även som ett verktyg för att avsexualisera kvinnor.72 Fortfarande 
verkar den slöjade muslimska kvinnans sexualitet uppröra och fascinera. Slöjan förknippas med 
kvinnans sexualitet och i mitt material förekommer det att man förfäras över att kvinnan väljer, 
förväntas eller tvingas dölja sitt ansikte, sin kropp och sin sexualitet inför mannen. I ovanstående 
citat förutsätts det att slöjan är påtvingad och att om kvinnan själv tillåtits välja hade hon 

föredragit att exponera sin kropp och sitt ansikte för omvärlden. Genom att framställa den 
slöjade kvinnan som ofri så omyndigförklaras hon och skribenten fastställer själv åt kvinnan att 
slöjan är förkastlig oberoende av om hon står för den eller ej. Andra möjligheter än att slöjan är 
påtvingad elimineras och de kvinnor som hävdar något annat saknar artikelförfattarens insikt och 
medvetenhet. De blir till oförstående offer för en patriarkalisk kultur.  

Eriksson m.fl. pekar på att feministiska postkoloniala forskare har synliggjort hur väst 
anspelade på de koloniserade kvinnorna som förtryckta av sina män för att kunna berättiga och 
legitimera koloniseringen som en moderniserande och frigörande mission. Kvinnorna 

framställdes som offer i behov av kolonisatörernas hjälp och detta skulle ske genom den 
upplysning som koloniseringen ansågs föra med sig och som på sikt skulle frigöra kvinnorna.73 I 
dagens postkoloniala samhälle lever flera gamla föreställningar kvar och framställer det som om 
moderna västerlänningar fortfarande är medvetna om något som orientens befolkning inte kan 
förstå, trots att de numera befinner sig i samma upplysta samhälle som ”Viet”. Kvinnan anses 
fortfarande vara förtryckt och viljelös och mannen är ”vild” och barbarisk, båda är ociviliserade. 
För att den slöjade kvinnan ska kunna framstå som lika frigjord och jämställd som den 
västerländska kvinnan verkar det krävas att hon tar av sig sin slöja.  

 
Bakom slöjan 
I mitt material presenteras slöjan återkommande i en diskurs av negationer där man fokuserar på 
det som kvinnan är eller förmodas vara förhindrad från att göra eftersom hon bär slöja. 
Kvinnorna kan eller får inte visa sina kroppar och ansikten, de kan inte sola på stranden eller 
bada, de antas inte kunna delta i skolgymnastiken eller tillåtas hälsa på män och de är förbjudna 
att lyssna på musik. En ogynnsam bild av slöjan skapas och reproduceras därigenom i artiklarna 

där det framstår som att slöjans bärare förpassas till ett begränsat och hämmat liv som avviker 
från en outtalad norm.  
 
                                                
72 Manga i Berge och Manga, (2006), s. 98 
73 Ericsson m.fl. (1999), s. 23 
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”Huria Jemal, 26, är en vacker, muslimsk kvinna från Eritrea. En skönhet som hon vill dölja. - 
Jag skulle aldrig sola i bikini på stranden. Jag skulle känna mig naken, säger hon. Huria Jemal är 
muslim. Hon kom till Sverige som 16-årig flykting med sin mamma och sina syskon. Hon har 
aldrig visat sig i bikini eller baddräkt på stranden. /…/ Jag skulle skämmas i baddräkt säger 
hon. Varför skäms du? – Jag tycker det känns personligt att visa sig så naken. Skulle du känna 
dig som ett sexobjekt? – Ja, det skulle jag.”74  

Citatet ovan har en generaliserande rubrik (se fotnot) där det framstår som att alla 

muslimska kvinnor klär sig likadant på stranden och alltså bär täckande kläder. Den ledande 
frågan om Huria skulle känna sig som ett sexobjekt i baddräkt är utformad på ett sådant sätt att 
Huria endast kan svara ja eller nej vilket kraftigt begränsar hennes svarsalternativ. Att hon skäms 
och upplever det som utmanande att exponera sig i badkläder kopplas direkt samman med 
hennes religiösa och kulturella bakgrund. Som en outtalad motbild framträder genom den 
postkoloniala diskursen den västerländska kvinnan som frigjort ikläder sig den lilla rosa bikinin 
och stolt och självsäkert visar upp sig på stranden. Därmed elimineras i rubriken möjliga 
mellanting till att blotta sig i bikini eller att klä sig i täckande kläder. En kvalificerad gissning är 

dock att många västerländska kvinnor inte gärna tar på sig bikinin och att även de kan skämmas 
och känna sig som sexobjekt i de minimala plaggen. Men när detta förekommer kopplas det inte 
samman med västerländsk kultur eller religion utan då letar man efter personliga, individuella 
skäl.  

I citatet får vi en beskrivning av Huria som vacker och ung men att hon trots det väljer att 
dölja sin skönhet. Egentligen borde inte Hurias utseende ha någon relevans för det ämne som 
artikeln behandlar men att det ändå måste nämnas kan tyda på en frustration över att en kvinna 
döljer sin kropp och sitt utseende. Enligt Yegenoglu bygger inte den orientaliska diskusen enbart 

på en nedsättande syn av ”de Andra” utan det går även att utläsa en fascination över Orienten 
och dess mysterier.  Yegenoglu menar att Orienten upplevdes som något lockande men samtidigt 
onåbart vars hemligheter måste upptäckas och avslöjas. Den beslöjade kvinnan kom att få stå 
som symbol för den undflyende Orienten vars ”kärna” var dold, som bakom en slöja. Man 
föreställde sig att kvinnan var djupt förknippad med sanningen om Orienten men det var 
samtidigt hon som var mest undflyende och onåbar. Yegenoglu menar att en av de mest centrala 
delarna i den orientalistiska koloniala diskursen bestod i att kolonisatörernas begär att nå 
sanningen endast kunde uppfyllas genom att ”penetrera slöjan”. Det var enbart genom att tränga 

in bakom de slöjor och privata sfärer som kvinnan dolde sig bakom som man kunde avslöja 
orientens hemligheter eftersom det var kvinnan som var djupast förknippade med Orientens 
tradition och kultur. Uttrycket penetrering av slöjan kan ses som både bildligt och bokstavligt 
eftersom västerländska kolonisatörer förde en näst intill besatt kamp för att få tillgång till de 
orientaliska kvinnornas rum, kroppar och sanningar.75  

Den önskan som många i västvärlden idag tycks ha att slöja av ”Orientens kvinnor” skulle 
kunna höra hemma i en frustration över att kvinnorna döljer sina kroppar och sina ansikten. 
                                                
74 Bada med slöja i sommar. Vad har en muslimsk kvinna på sig på stranden? Kvinna visar alternativen till den lilla rosa bikinin, 

000713, Aftonbladet 
75 Yegenoglu, (1998), 39-42 
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Kvinnan framträder som en mystisk varelse som inte visar hur hon ser ut vilket skulle kunna 
uppfattas som om hon döljer något. I det västerländska samhället är människorna vana vid att 
dagligen se exponerade och lättklädda kroppar och framförallt är det kvinnans kropp som ska 

vara tillgänglig för mannens blick. De lättklädda, uppklädda eller avklädda kvinnokroppar som 
figurerar i det västerländska samhället står i skarp kontrast till den muslimska kvinnan som 
medvetet täcker sin kropp, sitt hår och ibland även sitt ansikte. I materialet som legat till grund 
för min studie återfinns beskrivningar av den muslimska kvinnans utseende, eller hur 
artikelförfattaren anar att hon ser ut under slöjan. Att Huria är en vacker kvinna är egentligen inte 
betydelsefullt för artikeln i sin helhet men ändå är detta det första som vi får veta om henne. I 
meningen som följer upptäcker vi att hon trots det vill dölja sitt utseende och att skönheten 
aldrig har visat sig i bikini eller baddräkt på stranden. Kanske finns det en viss frustration i att 

skönheter som Huria tvärtemot normen inte visar upp sig och gör sig tillgängliga för 
västerländska blickar. Hon fortsätter då att vara mystiskt och lockande men hela tiden undflyende 
och onåbar för den västerländske mannens erövrande blick. Han kan inte tränga in bakom slöjan 
och den privata sfären och avslöja hemligheterna för att nå sanningen. Yegenoglu skriver att den 
slöjade kvinnan till och med utgör ett hot mot den västerländske mannen. Det är inte bara så att 
hon bryter mot mannens ”rätt” att betrakta henne utan hon kan dessutom betrakta honom utan 
att han ser henne.76 Genom att vända på villkoren får den beslöjade kvinnan ett visst överläge 
över mannen och den västerländske mannen misslyckas med att äga och ha makt över kvinnan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
76 Yegenoglu, (1998), s. 40 och s. 45 
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Avslutande diskussion 
I min analys har jag visat på hur olika diskurser kring slöjan skapas och reproduceras i media. 
Genomgående i samtliga de tre delar som studien är uppdelad i är den postkoloniala 
diskursordningen som kan tillskrivas en betydelsefull roll för hur slöjan framställs. Postkoloniala 
teorier belyser hur idéer och föreställningar som har sitt ursprung i kolonialtiden får betydelse för 
uppbyggandet och återskapandet av en maktrelation där Västerlandet har en dominerande 
ställning. En av de diskurser som den postkoloniala diskursordningen byggs upp av är den 

orientaliska som enligt Said konstruerades som en slags motbild till västvärlden i syfte att väst ska 
kunna definiera sig själva i allt som Orienten inte är. De egenskaper som kolonisatörerna 
framställde som karaktäristiska för människor i öst talade implicit om hur den västerländska 
människan inte var och därför attribuerades muslimer med nedsättande och misskrediterande 
egenskaper. För att kunna försvara och upprätthålla den orättvisa maktordning som 
kolonialismen innebar så skapades en gränsdragning mellan ”Vi” och ”de Andra” där ”Viet” 
presenterades som ekonomiskt, socialt och civilisationiskt överlägset.77 Att den orientaliska 
diskursen reproduceras i media synliggörs i min analys bland annat genom den generaliserande 

gruppindelning som uppstår när artikelförfattarna använder sig av ”oss” och ”dem”. Människor 
innesluts eller utesluts på grundval av den kulturella eller nationella tillhörighet som de tillskrivs 
och de som inte faller under kategorin ”Vi” eller ”oss” blir till ”de Andra”. I det stycke i analysen 
där det förs en diskussion kring om slöjan ska få förekomma på programledare visar jag på hur 
det målas upp en bild av dessa grupper som väsensskilda vilket innebär att diskrepanser 
framträder som medfödda, eviga och oföränderliga. Denna essentiella diskurs som öst och väst 
artikuleras i bidrar till att upprätthålla västvärldens överordnade maktposition eftersom östs 
underläge framträder som nedärvt och bestående och öst kan därför aldrig komma ikapp 

västvärlden.  
Förhållandet mellan ”Vi” och ”de Andra” blir problematiskt när ”den Andre” inte längre 

befinner sig på ett stort geografiskt avstånd utan mitt i det västerländska samhället. När media 
målar upp en bild av olika grupper som disparata skapas en gränsdragning som gör att fördomar 
kring ”de Andra” kan upprätthållas och förstärkas. Jag anser att detta innebär en risk för att 
segregering och särbehandling av människor med annan kulturell bakgrund än den västerländska 
framträder som försvarbart. När människor med annan kulturell bakgrund än den västerländska 
diskrimineras på exempelvis arbetsmarknaden hotar detta att framstå som oundvikligt eftersom 

de kulturella tillhörigheterna kan betraktas som oförenliga. När ”de Andra” presenteras som 
essentiellt avvikande från den västerländska människan kan de aldrig fullt ut bli en del av det 
västerländska samhället och därför behöver heller inga ansträngningar göras för att de ska 
integreras in i det. Att dela in människor i grupper där man tillskriver dem karaktärsdrag utifrån 
deras kulturella tillhörighet bidrar till skapandet och återskapandet av olika rasifierade diskurser 
och där har media stor makt att påverka eftersom ett stort antal människor nås av deras budskap.  

                                                
77 Said i Eriksson m.fl., (1999), s. 20-21 
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Att öst sätts upp som västvärldens motbild för att väst ska kunna definiera sig självt har på 
flera ställen framkommit i analysen. På ett ställe förs ett resonemang kring att slöjan antas 
påverka barnets identitetsskapande och att barnet genom slöjan skiljs ut genom sitt kön redan 

som litet. Det implicita uttrycket menar jag gör Sverige till ett samhälle där barnet får utvecklas 
fritt och där könet inte påverkar individens identitetsutveckling. Samtidigt skiljer man även i 
västvärlden ut barn på grund av deras kön redan när de är mycket små, kanske genom att klä 
flickan i kjol och undvika rosa färger på pojken. Men ett sådant urskiljande sker ofta oreflekterat 
eftersom klädesplagg som inte avviker ifrån normen blir betraktade som neutrala och därför 
verkar de inte hota barnets fria identitetsutvecklande. Även i Sverige behandlas flickor och pojkar 
olika vilket i förlängningen leder till att kvinnor särbehandlas, men genom att förskjuta problemet 
på en annan grupp undslipper det svenska samhället att på allvar behandla denna angelägenhet. 

Förhållandet där öst sätts upp som västs motbild framkommer även i de citat som presenterar 
den slöjade muslimska kvinnan som bakåtsträvande, förtryckt och som ett offer för en patriarkal 
kultur. I hennes motljus framträder den svenska kvinnan som modern, frigjord och jämställd 
med mannen. Genom att tredje världen kvinnan och här den muslimska slöjade kvinnan 
presenteras som förtryckt och underkuvad framträder de västerländska kvinnorna inom en 
diskurs av en upplyst frigjord gemenskap där medlemmarna är utbildade och självständiga. Den 
invandrade kvinnan betydelsefulla roll för att den västerländska kvinnan ska kunna definiera sig 
själv i hennes motljus anser jag är ett tecken på hur tvivelaktig, otydlig och icke självklar denna 

frigjorda gemenskap är. Det svenska samhället framställs genom den orientaliska diskursen som 
fullt ut moderniserat och jämställt och som en plats där könssegregering och kvinnoförtryck inte 
längre existerar. Således är det fler maktordningar än den där väst befinner sig i överläge 
gentemot öst som kan upprätthållas. Även den patriarkala kultur där den västerländska mannen 
åtnjuter fördelar på bekostnad av den västerländska kvinnan fortlever genom framställningen av 
den förtryckta icke- jämställda muslimska kvinnan. ”De Andra” synes ha långt ifrån spelat ut sin 
funktion som verktyg för att den vita västerländska mannen ska kunna fortsätta dominera 
världen.  

Framställningen av den slöjade kvinnan har haft stor betydelse för min analys eftersom hon 
som bärare är nära förknippad med slöjan. Den slöjade kvinnan placeras in i den muslimsk-
islamistiska kulturen vilket gör att slöjan blir till en symbol för kultur, religion, etnicitet och kön. 
Kvinnan som använder slöja är underordnad flera olika maktordningar och hon figurerar i ett 
flertal diskurser som tillsammans verkar för att konstruera en bild av den muslimska kvinnan. 
Min analys visar på hur kvinnan som använder slöja tillskrivs attribut som bakåtsträvande, 
gammaldags och religiös och dessutom framträder hon som förtryckt av mannen och som ett 
offer för en patriarkal kultur. Samtidigt går det att se att slöjan även omnämns i andra 

sammanhang än inom traditionella diskurser. Slöjan verkar kunna fungera som en slags 
identitetsmarkör för muslimska kvinnor som upplever utanförskap i ett segregerat västerländskt 
samhälle och i protest mot detta kan de ikläda sig slöjan för att markera sin exkludering. Manga 
menar att de slöjade kvinnorna i den globaliserade världen och dess multikulturella samhällen 
framträder i kraftmätningen mellan en allmän (nationell/demokratisk/liberal/universell) kultur 
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och en partikulär sådan. När unga kvinnor som befinner sig i västerländska samhällen bär slöja 
har det mer att göra med bildandet av nya urbana subkulturer än med uråldriga traditioner.78 I en 
sådan kontext passar inte den florerande bilden av den slöjade kvinnan som ett förtryckt hjälplöst 

offer in. Slöjan verkar kunna fungera som en symbol som tydligt markerar ett visst 
ställningstagande där bäraren väljer att inte inrätta sig efter den västerländska ordningen. I min 
studie sätts slöjan i samband med islamistiska proteströrelser och ungdomar lyfts fram som en 
grupp som opponerar sig mot utanförskap och segregation i det västerländska samhället. Det är 
en motsägelsefull kontext som slöjan framträder i när den slöjade kvinnan både omskrivs som 
förtryckt och framställs som ett offer samtidigt som det går att ana att hon utgör ett hot mot det 
västerländska samhället och kulturen. Winther-Jørgensen och Phillips skriver att Fairclough kallar 
fenomenet när flera olika typer av diskurser blandas med varandra för interdiskursivitet och detta 

tyder enligt Fairclough på sociokulturell förändring.79 Att slöjan figurerar i olika typer av diskurser 
kan därför tolkas som ett tecken på att det håller på att ske en förändring i den västerländska 
samhällsordningen. Idag befinner sig ”de Andra” inte längre på ett stort geografiskt avstånd utan 
de lever mitt i det västeuropeiska samhället. Enligt Watson kan de fördomar som kolonialismen 
givit upphov till kring ”de Andra” relativiseras när ”de Andra” lever sida vid sida med den 
västerländska befolkningen. Väst kan då inte försvara sin överordnade maktposition genom att 
tillskriva ”de Andra” attribut som gör att de framträder som underlägsna.80 Att den slöjade 
kvinnan uppträder i flera olika diskurser menar jag kan tyda på att omvärldens syn på henne 

håller på att förändras. Stereotypa föreställningar kring muslimska slöjade kvinnor som en 
homogen förtryckt grupp får konkurrens när den slöjade kvinnan presenteras i diskurser där hon 
framträder som politiskt medveten, stark och provokativ. Kanske kan slöjans plats i västvärlden 
ses som ett tecken på att den makthierarki där väst sedan kolonialtiden befunnit sig i toppen på 
allvar håller på att omskapas. En anledning till att den slöjade kvinnan upprör och väcker anstöt 
anser jag skulle kunna vara att hon fungerar som en synlig påminnelse om att västvärldens 
överordnade position inte går att betraktas som självklar.  

Eftersom den slöjade kvinnan kan betraktas som både ett hot och som ett offer är hon 

extra utsatt i det västerländska samhället vilket kan leda till att kvinnan kanske inte vågar eller 
orkar bära slöjan. I ett västerländskt samhälle där normen är att kvinnan ska exponera sin kropp 
riskerar den slöjade kvinnan paradoxalt nog att bli extra synlig just för att hon döljer sig och när 
hon inte inrättar sig i ordningen blir hon istället symbol för något annorlunda och avvikande. Att 
kvinnan döljer sitt utseende verkar även utgöra en provokation mot den västerländska mannen 
som är van vid sin ”rätt” att kunna betrakta kvinnan. Eftersom den slöjade kvinnan är otillgänglig 
för mannens blick men hon kan betrakta honom utmanas ännu en maktordning och den slöjade 
kvinnan kan även i den meningen ses som ett hot mot den västerländske mannens överläge.  

                                                
78 Manga, (2006), s. 105 
79 Winther-Jorgensen & Phillips, (2000), s. 77 
80 Helena Watson i Ahmed S Akbar & Donnan Hastings, Islam, globalization and postmodernity, (1994, London och New 

York), s. 142 
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 Det är tydligt att slöjan måste betraktas som en mångfacetterad symbol. Den kan innebära 
att kvinnan som använder den lever under icke-jämställda förhållanden och att hon är ett offer 
som förtrycks av till exempel sin man. Men då anser jag att det är viktigt att vi skiljer på person 

och på kultur och inser att inte alla i den muslimska världen eller alla med rötter i den muslimska 
kulturen lever under likadana förhållanden. Det är nödvändigt att komma ihåg att kvinnoförtryck, 
tvång och könssegregation återfinns även i den västerländska kulturen och innanför Sveriges 
gränser. Men när media fokuserar på den typ av kvinnoförtryck som avviker från hur förtryck 
och särbehandling traditionellt tar sig uttryck i det västerländska samhället är det lätt att missa de 
förtryckelse strukturer som återfinns även i ett västeuropeiskt samhälle. Jag anser att det därför är 
mycket viktigt att undvika olika typer av generaliseringar när vi diskuterar kring slöjan. Slöjan bärs 
av olika anledningar men att så många kvinnor i det svenska samhället väljer att använda slöja i 

protest mot att de upplever ett utanförskap menar jag är ett tecken på att samhället på allvar 
måste bekämpa segregation och särbehandling. Med tanke på att slöjan finns i Sverige anser jag 
att föreställningar om att kvinnan måste ta av sig slöjan för att kunna integreras måste överges. 
En av de viktigaste anledningarna till att avtagandet av slöjan framstår som betydelsefullt tror jag 
är att detta möjliggör en tolkning kring avtagandet som en symbolisk och yttre markering för att 
den muslimska kvinnan väljer den västerländska livsstilen framför den österländska. Genom att 
kvinnan anpassar sig och uttrycker en önskan om att få assimileras in i det västerländska 
samhället framstår det som om väst har ”segrat” över öst och denna seger markeras tydligt utåt 

genom att kvinnan tar av sig slöjan.  
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