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Abstract 

The aim of this study is to investigate how women, having migrated from a Muslim country to 

Sweden, reason about their veiling – why do they wear the veil and what meaning does the veil have 

for them? The veiling custom has become the subject of a heated and polarized debate in Sweden. 

But where are the veiled women given space to speak, and why are they not involved more in a debate 

that most of all concern them?      

 Four women from Syria, now living in Sweden, participated in this interview study. The 

purpose is to investigate the aim with basis in three analytic themes: identity, presentation of self and 

resistance. These themes have been analysed based on relevant theories and previous research within 

the subject: social and personal identity, impression control, stereotyping, power and resistance. The 

previous research consists of three different studies performed on countries with a Muslim majority 

or minority: India, Indonesia, Canada, Denmark, and Great Britain. In this way, this study attempts 

to understand, as profoundly as possible, the meaning of the veil from the perspective of the veiled 

woman herself.      

 The result shows that the veil has great meaning in terms of identity and presentation of 

self. The result also shows that the clash with the discursive power regarding veiling can cause 

resistance, which in turn affects the meaning of the veil both in terms of internal identity creation and 

the external presentation of self. This is due to the threat against identity from a challenging 

environment forcing the human being to negotiate and define identity within herself, which also 

affects presentation of self. The experiences and reasoning of the respondents differ both over time 

and between them, sometimes in paradoxical ways, although they are similar in some aspects. This 

indicates that although they experience, are affected by and shaped by the same societal discourses, 

they react differently and therefore relate differently to their veiling. 

Keywords: Veil, hijab, identity, impression control, power and resistance  

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur muslimska kvinnor som har migrerat från ett 

muslimskt land resonerar om sitt slöjbärande– varför bär de slöja och vilken betydelse har slöjan för 

dem? Att bära slöja har blivit ett omdiskuterat ämne i Sverige och åsikterna som hörs och syns i 

samhället är både många och polariserade. Men var ges de slöjbärande kvinnorna plats att tala och 

varför involveras de inte mer i en debatt som först och främst rör dem själva?  

 Fyra kvinnor från Syrien, numera boende i Sverige, har deltagit i studien. Med intervju 

som metod avser studien att undersöka syftet utifrån tre analytiska teman: identitet, självpresentation 

och motstånd. Dessa teman har analyserats utifrån relevanta teorier och tidigare forskning i ämnet; 

social och personlig identitet, intrycksstyrning, stereotypering samt makt och motstånd. Den tidigare 

forskningen är tre olika studier gjorda i muslimska majoritets- och minoritetsländer såsom, Indien, 

Indonesien Canada och Danmark och Storbritannien. På detta sätt avser denna studie att på ett så 

djupgående sätt som möjligt försöka förstå slöjans betydelse ur den slöjbärandes eget perspektiv.

 Studiens resultat visar att slöjan har stor betydelse för identitet och självpresentation. 

Resultatet visar också att möte med diskursiv makt kring slöjbärande kan leda till motstånd vilket 

påverkar slöjans betydelse både för det inre identitetsarbetet och den yttre självpresentationen. Detta 

beror på att hotet mot identiteten från en ifrågasättande omgivning tvingar människan att förhandla 

och definiera identiteten inom sig själv vilket också påverkar självpresentationen. Informanternas 

upplevelser och resonemang skiljer sig åt både över tid och mellan varandra på ibland paradoxala 

sätt, samtidigt som de liknar varandra i vissa avseenden. Det tyder på att även om de upplever, 

påverkas och formas av samma diskurser i samhället så kan de reagera olika och därmed också 

förhålla sig olika till sitt slöjbärande.  

 

Nyckelord: Slöja, hijab, identitet, intrycksstyrning, makt och motstånd 
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1. Inledning 
 

Kvinnor som bär slöja har blivit en kontroversiell fråga i Sverige och diskussioner hörs och syns i 

massmedier, sociala medier, politiska debatter och människor emellan huruvida kvinnor ska få klä 

sig i slöja eller inte. Många icke-muslimska människor i olika samhällspositioner har åsikter om islam 

och muslimska kvinnors sätt att klä sig. Det diskuteras huruvida kvinnorna är fria, underkuvade eller 

rentav ett hot mot samhället och slöjan verkar ha blivit en tydlig symbol för patriarkalt förtryck 

och/eller terrorism. Dagens Nyheter har publicerat åtskilliga artiklar kring ämnet. Två av dem är 

Hijab är var mans symbol (Björkman 2015) som handlar om H&M:s reklamkampanj med 

hijabbärande modeller, samt Här skildras vårt mest laddade plagg (Borggren 2016) som diskuterar 

”Svenska hijabis”, en pjäs som handlar om kvinnors upplevelser av att bära hijab i Sverige.

 Något som väckte min nyfikenhet i frågan är varför det är mest icke-muslimers åsikter 

som tar plats medan de slöjbärande kvinnornas röster knappt hörs alls. Debatten förs mest om kvinnor 

med slöja, inte med dem. Kan det vara så att de inte anses kapabla att tala för sin sak eller anses inte 

deras egen åsikt relevant? Kanske finns det helt enkelt sociala barriärer som språksvårigheter eller 

rädsla för att ta kontakt med okända människor som verkar annorlunda. Har jag själv på riktig frågat 

någon varför hon bär slöja utan att själv, om än bara i tanken, ifrågasätta hennes åsikt och val? Jag 

funderade också på varför inte forskning kring hijabklädda kvinnor märks i debatten. Och vad betyder 

egentligen slöjan för den som bär den helt utifrån deras egen synvinkel?  

 Det finns gott om utländsk forskning kring olika aspekter om kvinnors slöjbärande i 

andra länder, men inom svensk forskning har få studier gjorts. Jag bestämde mig tidigt i 

uppsatsarbetet för att bryta den upplevda uteslutningen av de slöjbeklädda kvinnorna i en fråga som 

ändå främst rör dem själva. Detta för att låta dem ta en central plats i en vetenskaplig studie och 

därmed ge dem utrymme att tala själva för sin sak, samt för att ge mitt bidrag till denna upplevda 

luckan i svensk forskning kring kvinnor som bär hijab. Forskningsidén var från början att involvera 

enbart kvinnor från muslimska länder, helst från samma land och stad, och som ännu inte bott längre 

än några år i Sverige. Det beror dels på att inte låta forskningen hindras av eventuella språkliga 

barriärer, dels att det är vetenskapligt intressant att undersöka hur människor som vuxit upp i ett 

muslimskt majoritetssamhälle resonerar i västerländsk och icke-muslimsk kontext. Denna studie 

handlar om att belysa och begripliggöra slöjan utifrån den slöjbärandes eget perspektiv med tolkning 

utifrån relevanta teorier och begrepp samt tidigare forskning i ämnet.  
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1.1. Uppsatsens syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor som har migrerat från ett muslimskt land 

resonerar om sitt slöjbärande– varför bär de slöja och vilken betydelse har slöjan för dem? 

 

Frågeställningar: 

1. Har slöjan betydelse för informanternas identitet och i så fall på vilket eller vilka sätt? 

2. På vilket eller vilka sätt har en slöja betydelse för informanternas självpresentation i relation 

till andra? 

3. Hur skiljer sig upplevelserna åt mellan informanterna och hur kan detta tolkas? 

 

Studien har strukturerats utifrån tre analytiska teman; identitet, intrycksstyrning och motstånd. Temat 

motstånd används för att kunna besvara frågeställningarna då det framkom under kodningsarbetet att 

motstånd mot upplevd makt påverkar informanternas resonemang kring identitet och själv-

presentation i relation till andra. Dessa tre teman har analyserats utifrån dels teorier om personlig och 

social identitet, intrycksstyrning, stereotypering samt makt och motstånd, dels utifrån tidigare 

forskning av Wagner et al. (2012), Rahmath et al. (2016) samt Chapman (2016). Dessa studier 

hanterar frågor kring muslimska kvinnors upplevelser av att bära slöja i muslimska minoritets- 

och/eller majoritetssamhällen. Studien har avgränsats tydligt efter syfte och frågeställningar och 

hanterar därför inte ämnen som exempelvis informanternas tolkning av Koranen, deras relation till 

islam eller eventuella skillnader i slöjans utseende. 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs forskning från de tre studier som använts för att skapa djupare förståelse för 

informanternas berättelser, utifrån det syfte och de frågeställningar denna uppsats behandlar. 

 Wagner et al. (2012) anser att i Indonesien, som har muslimsk majoritetsbefolkning, 

pratade kvinnorna till största delen om bekvämlighet eller anständig klädsel, mode och ödmjukhet 

som anledningar till att bära slöja och mindre om religiös anledning. Rahmath et al. (2016) har en 

liknande diskussion: för informanter som börjat med hijab innan de migrerade till Kanada spelade 

kulturen stor roll beroende på att i det muslimska landet var hijaben naturlig och en del av livet och 

hijaben sågs som ett gott ideal. Först efter att de flyttat till Kanada kände de hur den religiösa 

förståelsen blev allt viktigare. Informanterna upplevde inte heller att klädkoderna eller den muslimska 

identiteten var ifrågasatt (Rahmath et al. 2016). Wagner et al. (2012) framhåller att det beror på att 

majoritetsgruppen i de flesta samhällen avgör vad som är normalt socialt beteende. Därför är det 

konsekvent mindre press på majoritetsmedlemmar att engagera sig i medvetet identitetsskapande 

arbete. Wagner et al. (2012) anser att det fanns påtagliga skillnader i kvinnornas resonemang kring 

att bära slöja i ett muslimskt minoritetsland som Indien jämfört med kvinnorna i Indonesien, ett 

muslimskt majoritetsland. I Indien var de religiösa anledningarna tydligare samt motstånd uttrycktes 

mot diskriminering och den dominerande synen på slöjan som en symbol för religiös fundamentalism 

och patriarkaliskt förtryck vilket Rahmath et al. (2016) och Chapman (2016) också beskriver i sina 

studier. Samtliga studier visar att de muslimska kvinnorna känner att de blir stereotyperade som 

bakåtsträvande, outbildade samt förtryckta offer och /eller nära förknippade med terrorister, vilket 

leder till att de berövas sin sociala status i majoritetens ögon och en personlig kamp sker hur de själva 

ska förhålla sig till sitt slöjbärande. Kvinnorna vill bedömda efter kompetens istället för klädsel och 

religiös tillhörighet och vissa uttryckte också slöjan som möjlighet att både framhäva inre kvaliteter 

och samtidigt kunna bryta sig loss från västerländska skönhetsideal (Wagner et al. 2012, Rahmath 

et.al 2016, Chapman 2016). En del av de indiska respondenterna upplevde också motstridiga krav 

från omgivningen; utan slöja riskeras uteslutning ur den egna gruppen och med slöja uteslutning av 

majoritetssamhället. (Wagner et al. 2012). Rahmath (2016) menar att slöjan sågs som symbol för 

ödmjukhet och moral oavsett var de hade vuxit upp, men de informanter som var uppvuxna i Kanada 

uttryckte mer vikt vid religion och ideal som anledning till att börja använda hijab, mindre vikt lades 

vid kultur, liknande Wagner et al:s (2012) diskussion. Många som aldrig burit slöja började först efter 

migrering till Kanada eftersom de kände att de behövde visa att de var muslimer, det var också mycket 

viktigt att tala för rätten att bestämma över sin egen klädsel. Alla informanter hade erfarenheter av 
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rädsla för diskriminering, ibland även risk för att bli utsatt för våld (Rahmath et al. 2016). Chapman 

(2016) hävdar att en vanlig anledning för att konfrontera stigma var att genom slöjan förstärka 

individuellt självbestämmande, hävda valmöjlighet och bestämdhet, vilket författaren menar är idéer 

som paradoxalt nog används mot muslimska kvinnor och värderingar (Chapman 2016). 

 Wagner et al (2012), Rahmath et al. (2016) och Chapman (2016) diskuterar hur den 

egna identiteten ifrågasätts för de slöjbärande kvinnorna i muslimska minoritetssamhällen och att det 

medför ett identitetsutvecklande arbete i kollisionen med majoritetens synsätt. Chapman (2016) 

analyserar i sin studie med kvinnor från Danmark och Storbritannien hur slöjan kan spela roll för 

skapande av identitet. Hon anser att det blir en krock mellan västerländska idéer om slöjan som 

symbol för underkastelse och kvinnan som passivt offer och idéer om slöjan som symbol för motstånd 

och/eller muslimska kvinnor som agerar aktivt på egen hand. Hon lyfter också fram att slöjan kan ha 

en mycket djupare betydelse än så för den slöjbärande kvinnan och att människors förmåga att försöka 

påverka sina liv inte endast styrs av makt och motstånd. Chapmans (2016) ståndpunkt är att identiteter 

alltid blir utmanade i mötet, eller kollisionen, med andra och därför blir dessa krafter särskilt tydliga 

bland minoriteter som är hotade av kollektiv stigmatisering. Hon menar att detta är både en hotfull 

och produktiv process för identiteten som förstärker dess försvar och gränser samtidigt som det 

erbjuder nya modeller för identifikation. För att verkligen förstå slöjans betydelse för identiteten 

förespråkar hon djupare analyser i flera nivåer och att utgångspunkten måste vara att lyssna direkt till 

muslimska kvinnors erfarenheter och perspektiv (Chapman 2016).   

 Wagner et al. (2012) argumenterar för att slöjan används som ett praktiskt verktyg i ett 

muslimskt minoritetssamhälle för att bekräfta den muslimska identiteten och genom att följa 

muslimsk klädkod stärktes självförtroendet för en del kvinnor och gjorde dem stolta över 

grupptillhörigheten. Att statuera identiteten som medlem i en minoritet förstärker både banden mellan 

gruppmedlemmar och gör gruppen synlig som en enhet. Författarna menar också att det är en 

villfarelse att klassificera muslimska kvinnor som en homogen enhet, och att peka ut slöjan som 

enbart en tydlig symbol för religiositet gör att kulturella och psykologiska aspekter missförstås och 

därmed förnekas människor rätten till en egen identitet (Wagner 2016). Rahmath et al. (2016) menar 

att pressen från samhället för de muslimska kvinnorna har ökat på grund av omvärldens och medias 

negativa framställning av islam vilket har medfört att flertalet av informanterna känner ett stort ansvar 

att representera och visa en positiv bild av religionen. De blir därmed både måltavlor och frivilliga 

representanter för islam vilket medför motstridiga känslor kring identiteten; både vilja och svårighet 

att kunna vara canadensare och muslim samt kärlek till sin religion i kombination med rädsla för att 

bli diskriminerade (Rahmath et al. 2016).   
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3. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs de teorier som har använts för att analysera materialet utifrån studiens tre 

teman identitet, intrycksstyrning och motstånd. De socialpsykologiska teorier som använts i dessa 

teman för att genomföra analysen är Hammarén och Johansson (2009) samt Nilssons (2015) 

beskrivning av personlig och social identitet, Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning, samt Lilja 

& Vinthagens (2009) teorier om makt och motstånd. För att ge djupare förståelse till temat om makt 

och motstånd har även Hintons (2003) resonemang kring stereotypering använts.   

 Dessa teorier som fångar människors upplevelser karakteriseras av socialkonstruk-

tionism och fenomenologi. Teorierna är anti-essentialistiska eftersom det är meningen som människor 

lägger i saker och handlingar som avgör vad olika fenomen betyder, inte någon absolut sanning. Kvale 

& Brinkmann (2014) beskriver hur fenomenologin innebär att försöka förstå människors egna 

perspektiv och på detta sätt utgå från att verkligheten är beskaffad på det sätt som människor uppfattar 

att den är. Socialkonstruktionism, menar Angelöw & Jonsson (2000), fokuserar på sociala processer 

där människan ses som både en produkt av och en del av återskapandet av samhället. Eftersom vi är 

just människor kan vi inte vara helt objektiva och observationer påverkas alltid av oss själva eftersom 

vi är en del av iakttagelsen. De kategorier och begrepp som används för att ordna omgivningen så att 

den bli möjlig att förstå, både vetenskapligt och i vardagen, ses som både historiskt och kulturellt 

specifika. Detta påverkar våra förgivettagna sanningar, även kallat sunt förnuft eller vardagskunskap, 

och präglar vårt tänkande, handlande och uppfattning om verkligheten (Angelöw & Jonsson 2014). 

 

3.1. Social och personlig identitet 
 

Det forskas kring identitet utifrån många olika synsätt. Begreppet identitet kan innebära antingen 

individens egen syn på och uppfattning av sig själv eller hur omgivningen ser och bedömer individen. 

Den här studien fokuserar på informanternas egna upplevelser och därför behandlas begreppet 

identitet enbart utifrån deras syn på sig själva och hur de uppfattar att andra ser dem, inte hur 

omgivningen uppfattar vederbörandes identitet.    

 Ur ett socialpsykologiskt perspektiv uppstår och formas identitet i ett nära samspel 

mellan individen och den sociala omgivningen (Persson 2012). Hammarén & Johansson (2009) 

beskriver identitet som något som binder samman en individs person med omgivningen och att 

identitet är något som berättar om vad vi delar med andra människor som vi identifierar oss med. 

Identitet rymmer enligt Hammarén & Johansson (2009) därmed både gemenskap, känslomässig 
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laddning och kollektiv tillhörighet. Nilsson (2015) beskriver begreppet identitet som något som ger 

en individ en uppfattning om en helhet om sig själv och ger svar på vem man är, en sammanhängande 

bild som sällan eller långsamt förändras trots ibland stora förändringar i omgivningen under kort eller 

lång tid. Identiteten, eller personligheten och självet, kan ses som det innersta i en lök. Utanpåliggande 

lager rymmer roller vi antagit, beteendemönster och vanor, och dessa lager kan ses som processer 

som påverkar, om än långsamt, den inre kärnan och självet (Nilsson 2015).  

 Hur den egna identiteten uppfattas kan ses dels i ett individuellt perspektiv, dels i ett 

socialt och kulturellt perspektiv. Vi skapar alltså synen på vår identitet genom att både distansera oss 

ifrån och identifiera oss med andra människor. Den individuella delen, personlig identitet, är det som 

skiljer individen från andra och gör att en person känner sig unik genom exempelvis personliga 

egenskaper, namn och utseende. Den sociala och kulturella delen, social identitet, innebär 

självkategorisering och det som förenar individen med andra, det vill säga upplevd status, grupper 

och kategorier en individ anser sig tillhöra eller skulle vilja tillhöra samt de känslomässiga betydelser 

dessa tillhörigheter innebär (Hammarén & Johansson 2009). Omgivningens uppfattning om en 

individs identitet kan vara liknande eller väldigt olik individens egen uppfattning. Om det inte 

samstämmer finns risk för olika former av konflikter (Persson 2012). 

 

3.2. Intrycksstyrning 
 

Med intrycksstyrning menas hur en människa medvetet eller omedvetet anpassar sitt handlande för 

att påverka andras uppfattning av situationen (Goffman 2014). Intryckstyrning används vid 

självpresentation och sker ständigt mer eller mindre och mindre medvetet vid möten med människor. 

Det kan handla om kroppsspråk, sätt att tala, attityder, utseende eller exempelvis sociala sammanhang 

vi söker oss till eller undviker. Det handlar således om vad vi framhäver eller döljer. Intrycksstyrning 

innebär därmed allt det vi människor använder oss av för att andra ska uppfatta oss på ett sätt som vi 

själva vill. Hur intrycksstyrning sker hos den enskilde individen styrs av samhällets eller gruppens 

befintliga beteendenormer som reglerar hur vi bör interagera med varandra. Reglerna styr vad som 

kommuniceras med hjälp av olika medel. Även om en person försöker styra intrycket att man bryter 

mot beteenderegler, det är fortfarande rådande beteendenorm som reglerar hur intrycksstyrningen 

sker (Persson 2012). Exempelvis vill någon göra intrycket av att vara rebellisk mot samhället måste 

personen fortfarande förhålla sig till rådande beteenderegler för att protesten ska uppfattas av andra.

 Intrycksstyrning kan delas in i två delar: 1) att handla i enlighet med befintliga 

beteendenormer för hur människor bör interagera med varandra i en given situation samt 2) verka för 
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att de vi möter ska dela vår egen definition av situationen. Det handlar alltså om att styra intrycket 

man gör på andra människor samtidigt som man vill att de ska uppfatta situationen likadant som en 

själv och därmed agera i enlighet med detta (Persson 2012). Problem kan ske när intrycksstyrningen 

inte fungerar som det var tänkt. Goffman (2014) skiljer på utsända och överförda uttryck. Med 

utsända uttryck menas de uttryck som en människa kan kontrollera och styra över. Överförda uttryck 

handlar mer om vad mottagaren av de utsända uttrycken uppfattar, det vill säga vad de utsända 

uttrycken betyder för mottagaren och hur de tolkas. Samstämmer inte utsända uttryck med överförda 

uttryck kan inte heller den egna definitionen av situationen delas och intrycksstyrningen har därmed 

inte fungerat. Det kan exempelvis bero på att kroppsspråk inte överensstämmer med andra 

intrycksstyrande funktioner eller krock mellan olika samhälleliga och kulturella beteenderegler. 

 

3.3. Stereotypering 
 

Utifrån Hintons (2003) resonemang sker stereotypering när människor bedöms utifrån en kategori de 

anses tillhöra och efter kategorins tillskrivna egenskaper, istället utifrån vilken individ personen är. 

Att kategorisera är en naturlig process för att förenkla livet. Med hjälp av det vi ser, vet eller tror oss 

veta om människor, sorterar vi dem i kategorier för att förstå och skapa ordning i vår uppfattning av 

omgivningen. Vid kategorisering används synliga attribut som utseende, klädsel och accessoarer eller 

av information som individens fritidsintressen, yrke eller religiös tillhörighet (Hinton 2003). 

 Att se på någon stereotypt är att tillskriva en person egenskaper som antas existera 

generellt i en kategori en person upplevs tillhöra. Stereotypering sker genom flera steg. Det första 

steget är att en grupp människor skiljs ut från andra människor med hjälp av vissa uppfattade 

egenskaper, det kan vara vilka egenskaper som helst som har betydelse för betraktaren, exempelvis 

hudfärg, klädsel, kön, dialekt. Därefter tillskrivs gruppen ytterligare egenskaper som uppfattas 

typiska för gruppen av betraktaren, de behöver därmed inte vara korrekta. Det kan exempelvis vara 

att norrmän tycker om att åka skidor eller att kvinnor är känslosamma. Slutligen, när en person blivit 

kategoriserad med hjälp av yttre eller inre egenskaper tillskrivs personen den eller de stereotypiska 

egenskaperna som hela kategorin anses ha (Hinton 2003). Detta kan då innebära att det förutsätts att 

norrmannen vi möter tycker om att åka skidor eller att en enskild kvinna förväntas vara känslosam.

 Problem uppstår när stereotypa uppfattningar ses som sanningen om världen. Det finns 

även stor risk för att de tillskrivna egenskaperna ses som de enda existerande och att individuella 

egenskaper inte beaktas. Att ge en grupp människor stereotypa egenskaper innebär också att den 

gruppen anses ha dessa egenskaper i högre grad än andra grupper. Stereotypering innebär därmed 
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mycket hög risk för felaktiga antaganden och ingår i vårt sätt att skapa fördomar. Stereotypering 

handlar inte bara om betraktarens uppfattningsförmåga utan även om användningen i socialt samspel. 

Stereotyper uttrycks genom språket, sprids och återskapas genom det sätt som olika ämnen behandlas 

genom kommunikation. Därmed kan en viss diskurs som förs kring en särskild samhällsgrupp leda 

till att felaktiga tillskrivna egenskaper riskerar att bli vedertagen sanning (Hinton 2003). 

 

3.4. Diskursiv och disciplinär makt 
 

Makt är ett begrepp där många synsätt och definitioner har föreslagits genom decennier. Forskare 

pratar om makt inte bara som makt över utan även makt att, det vill säga att ha förmågan att påverka 

något i en viss riktning och därmed skapa olika konsekvenser. Makt ses från många olika synvinklar 

och ett sätt att begripliggöra maktbegreppet är att dela in det i kvantitativ makt såsom kamp mellan 

grupper och individer där den med mest kapacitet vinner en konflikt eller kvalitativ makt som handlar 

om exempelvis diskurser och kulturella mönster. I verkligheten samverkar kvantitativ och kvalitativ 

makt och kan inte ses som klart avskilda fenomen utan makt skapas och uttrycks genom komplicerade 

sociala processer och kulturella beteendemönster (Lilja & Vinthagen 2009). 

 Disciplinär makt har som funktion att socialt samspel ska fungera enligt ett visst sätt 

och verkar genom att få människor, institutioner och stater att följa och reproducera beteenderegler. 

Därmed normaliseras språk och vissa beteenden. Det kan handla om hur kommunikation bör ske eller 

hur kvinnor och män bör klä sig. Den som inte underkastar sig reglerna riskerar kritik och straff i 

form av disciplinära åtgärder från omgivningen som exempelvis låg status, nedvärderande omdömen 

och/eller uteslutning. Det innebär att individer också ofta inrättar sig självmant, ibland omedvetet, för 

att inte straffas. Därmed reproduceras och förstärks den disciplinära makten genom socialt samspel. 

Den disciplinära makten verkar genom samhällets eller gruppens diskurser. Med diskurs menas hur 

människor talar om, beskriver och återger olika fenomen vilket påverkar hur vi tolkar och förstår vår 

omgivning. Diskurser påverkar därmed människans föreställning om världen och styr hur vi lever, 

tar beslut, vad vi njuter av eller blir frustrerade på. Olika diskurser finns all form av kommunikation 

mellan människor i exempelvis tal, skrift, bilder, forskning, massmedia och sociala medier. En 

diskurs är som ett mönster som produceras och reproduceras och i förlängningen påverkar hur världen 

förstås och tolkas. Den som har makt att påverka diskurser har därmed makt, på gott och ont, att 

påverka människors föreställning om världen (Lilja & Vinthagen 2009). 
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3.5. Diskursivt och disciplinärt motstånd 
 

Med begreppet motstånd menas en aktivitet i oppositionellt förhållande till makt. Lilja och Vinthagen 

(2009) menar att finns det makt så finns det också motstånd. Deras förslag på definition på begreppet 

motstånd är ”en underordnads svar på makt, en praktik att utmana och underminera makt eller en 

sådan praktik utförd i solidaritet med en underordnad (som ”ställföreträdande motstånd”) (Lilja & 

Vinthagen 220). Det handlar alltså om en handling utförd av någon mot en uppfattad överordnad makt 

som vederbörande inte vill underkasta sig, i syfte att försvaga makten utan att nödvändigtvis vara en 

konkurrerande makt. Motståndshandlingen måste inte lyckas, men i teorin ha en möjlighet att minska 

makten. Solidariskt motstånd innebär att företräda någon utan att själv vara den som står i 

underordning. Motstånd kan ses som dels kollektivt och organiserat, dels som individuellt eller icke-

organiserat motstånd. Medan kollektivt motstånd handlar om människor som organiserar sig mot ett 

gemensamt mål handlar individuellt motstånd om den enskilde individens motståndshandlingar. Den 

här undersökningen kommer fokusera enbart på individuellt motstånd. Motståndshandlingar kan 

uttryckas på många olika sätt och vara både tydligt och eller otydligt, medvetet eller omedvetet. De 

sker genom protesthandlingar mot överordnad makt genom att bryta förutfattade meningar eller 

regler, exempelvis normbrytande klädsel, ej korrekt utfört arbete eller genom ironi och satir. Motstånd 

kan också ske genom att försöka förändra stereotypa föreställningar genom att visa egenskaper och 

förmågor som inte anses tillhöra en viss grupp (Lilja &Vinthagen 2009).   

 Motstånd mot diskursiv makt innebär även motstånd mot disciplinär makt eftersom 

disciplinär makt verkar genom diskurser, föreställningar och normer. Diskursivt motstånd sker för att 

försöka dekonstruera och förändra gruppens eller samhällets dominerande sätt att se på ett fenomen 

med syfte att uppvärdera eller omdefiniera identitetspositioner som exempelvis yrkeskategori, kön 

eller nationalitet. Detta leder ofta till möte med disciplinär makt som vaktar den rådande diskursen 

Diskursivt motstånd används därmed för att eliminera fördomar och stereotypa föreställningar. 

Eftersom diskurser existerar och utvecklas genom repetitioner måste förändring av diskurser ske 

genom att repetitionerna förändras. Effekten påverkas av hur motståndet uttrycks och 

diskursförändring kan ske genom att exempelvis börja använda andra termer i tal och skrift eller visa 

på annan sanning genom bilder och personlig representation. Möjligheterna påverkas av hur ofta och 

av vilka dessa ändringar upprepas, i vilka sammanhang det sker samt vilka som uppfattar och själva 

tar till sig förändringen och reproducerar den. Massmedia har exempelvis här en stor påverkan. Att 

konkretisera är ofta mer effektivt än att bara prata; motståndet får större genomslagskraft genom att 

en person från en nedvärderad kategori tar plats i ett sammanhang där personer från den kategorin 

inte brukar ingå i och därmed fysiskt utmanar bilden av identitetspositionen (Lilja &Vinthagen 2009).  
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4. Metod 
 

4.1. Intervju 
 

För att få så djupgående beskrivningar som möjligt av informanternas upplevelser har jag valt att 

använda kvalitativ metod med hjälp av intervjuer. Det finns både flera fördelar och problem med att 

använda intervju som metod. Ahrne & Svensson (2015) menar intervju är ett mycket bra verktyg för 

att på relativt kort tid ta del av flera informanters berättelser ur deras perspektiv samtidigt som det är 

möjligt att få information om exempelvis normer, emotioner och även det som tas för givet. Det finns 

dock flera olika problem med att använda enbart intervju som metod eftersom det är svårt att veta vad 

det informanterna säger verkligen betyder. Det är inte alltid säkert att människor gör vad de säger att 

de gör och vilket kan avhjälpas genom att även observera informanterna. Ett annat problem kan vara 

om det som informanten verkligen menar kommer fram i en analys eller om forskaren uttolkar något 

annat vilket medför att tolkningen blir inkorrekt. Det finns också olika synsätt angående hur resultatet 

påverkas av forskarens inverkan i intervjusituationen. En rätt utformad och kontrollerad intervju kan 

minimera denna påverkan, samtidigt som ett förtroligt samtal kan få mer ärliga och genomtänkta svar 

genom tillit mellan de deltagande i intervjun. Ett annat sätt att se på intervjusituationen är att betrakta 

den utifrån dess sociala kontext eftersom intervjusituationen i sig är en social handling där 

informanten är en egen aktör med egna motiv och sätt att presentera sig själv och sin berättelse. Detta 

medför ytterligare en svaghetsaspekt då det som sägs därmed påverkas av situationen i sig (Ahrne & 

Svensson 2015). Ett alternativ för att involvera fler respondenter utan den påverkan 

intervjusituationen har hade varit att göra en kvantitativ studie med hjälp av enkäter. Dock valdes 

detta bort på grund av brist på möjlighet till djupgående förklaringar där respondenterna kan tala fritt. 

Andra anledningar till att inte använda sig av enkäter var svårighet med urval och att finna deltagare 

samt risk för missförstånd av frågorna på grund av språkliga svårigheter.  

 Att strukturera en intervju kan ske på olika sätt. Aspers (2007) diskuterar fyra olika sätt 

att strukturera en intervju: En strukturerad intervju lämpar sig för information som ska kvantifieras 

eller om det är många som intervjuar i samma studie. Den har fasta frågor med öppna eller slutna 

svarsalternativ och kan liknas vid en uppläst enkät. Aspers (2007) menar att det är mycket svårt att ta 

reda på hur människor tänker med denna metod. En semistrukturerad intervju innebär att ställa ett 

antal tydligt angivna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor. Forskaren har därmed tänkt ut de 

områden intervjun ska handla om vilket kan begränsa möjligheten för informanten att lyfta sina egna 

perspektiv. I en tematisk öppen intervju finns ett antal teman för utredning, men en passiv hållning 

hålls och den som intervjuar försöker utveckla samtalet med informanten. Styrning kan ske genom 
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att följa upp vissa trådar men inte andra. Teori som ligger till grund för intervjun läggs åt sidan i själva 

intervjusituationen för att undvika strukturering. I en helt öppen intervju talar intervjuaren om nästan 

vad som helst som informanten tar upp och frågor ställs helt utifrån vad som berättas. Samtidigt finns 

där en ändå viss struktur eftersom forskaren identifierat ett tema att diskutera. 

 Intervjuerna som genomfördes i denna studie är semi-strukturerade med en stark 

dragning åt den tematiskt öppna intervjun. Intervjuguiden utformades för att finna svar på slöjans 

betydelse för den som bär utifrån informantens eget synsätt vilket krävde öppna frågor med gott om 

utrymme för följdfrågor och för informanten att själv resonera. Samtidigt behövdes en viss struktur 

för att alla informanter skulle få möjlighet att resonera kring samma infallsvinklar. Intervjuerna 

inleddes med allmänna frågor kring anledningar att bära slöja och mer specifika frågor kring olika 

situationer ställdes senare under intervjun om inte informanten redan tagit upp detta. Några frågor 

som ställdes var: ”Varför klär du dig i hijab?”, ”Vad vill du säga genom att bära hijab?” och ” Vilken 

betydelse tror du hijaben har för hur människor ser dig och bemöter dig?” Dessa öppna frågor är 

utformade både för att kunna få spontana svar utifrån informanternas egen synvinkel kring identitet 

och självpresentation, och för att undvika påverkan från min egen förförståelse och förutfattande 

meningar. Intervjuerna varade mellan en till en och en halv timme vilket gav en sammanlagd 

intervjutid på fem timmar. För att de skulle kunna genomföras på ett lugnt och ostört ställe skedde 

två av dem i informanternas egna hem och de två andra hemma hos mig, enligt informanternas egen 

önskan och vilja. 

 

4.2. Urval 
 

Inriktningen var inledningsvis att omfatta kvinnor med bakgrund från liknande förhållanden. Därför 

fanns det fyra krav i början av urvalsprocessen: Studien skulle fokusera på kvinnor som 1) bär hijab 

i sitt dagliga liv, 2) hade vuxit upp i samma land där majoriteten av befolkningen är muslimer, 3) 

migrerat till Sverige för max fyra år sedan, 4) hade lärt sig svenska tillräckligt bra för att intervjuerna 

skulle kunna genomföras utan tolk. Kravet att informanterna skulle bära hijab i sitt dagliga liv berodde 

på att jag ville finna kvinnor som använder hijab på liknande sätt. Jag var också intresserad av att 

finna informanter med liknande samhällsbakgrund. Därför var jag angelägen om att de skulle ha vuxit 

upp i ett och samma land, med muslimsk majoritetsbefolkning, och levt max fyra år Sverige. Kravet 

att kunna genomföra intervjuerna på svenska, med stöd av engelska vid behov, gav möjlighet att 

samla in material utan påverkan av det filter som en tolk skulle innebära både i de frågor som ställs 

och de svar som ges. En annan aspekt av att undvika tolk är vikten av konfidentialitet, ju färre personer 
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som är inblandade desto bättre kan konfidentialiteten säkerställas. Då många människor migrerat från 

Syrien till Sverige de senaste åren såg jag det genomförbart att på kort tid bland dem finna informanter 

som uppfyllde urvalskraven. Det fanns en önskan och inriktning men inte ett krav att finna deltagare 

från samma stad för att undvika större bakgrundskillnader. Jag har förstått genom samtal med syriska 

personer att även om Syrien är ett muslimskt majoritetsland så kan de lokala kulturella skillnaderna 

vara mycket stora både mellan olika städer och olika stadsdelar i en och samma stad. 

 På grund av begränsat tidsperspektiv använde jag mig av egna kontakter för att finna 

deltagare som matchade urvalskriterierna. Det innebär att jag har använt mig av en kombination av 

bekvämlighetsurval och kvalitativt representativt urval. Bekvämlighetsurval används när tillgång inte 

finns till en hel population att plocka ut informanter från utan informanter tillfrågas bland de som är 

tillgängliga. Kvalitativt representativt urval används för att finna deltagare som har de kvaliteter som 

kriterierna innebär, för att kunna få fram så djupgående information som möjligt utan att fokusera på 

kvantitativa aspekter som exempelvis hur många som upplever vissa fenomen (Langemar 2008).

 Minst fyra deltagare var önskvärt. Två syriska kvinnor från Damaskus som jag hade 

vetskap om tillfrågades vilka tackade ja omgående. Detta medförde att Damaskus blev ytterligare en 

önskad utgångspunkt för fortsatt urval. Två personer tillfrågades om tips om fler möjliga informanter 

vilka tillsammans lämnade kontaktuppgifter till fem intresserade kvinnor. Kontakt togs med dem via 

sms och där det tydliggjordes vad studien handlar om samt med information om konfidentialitet och 

genomförande. Av dessa valdes tre ut på grund av att de matchade de två första intresserade 

deltagarna väl när det gäller utbildningsnivå, familjeliv, och tillvaro i Sverige. Av dessa kvarvarande 

fem intresserade var det fyra som deltog i studien då en valde att inte delta. 

 

4.3. Analys och kodning 
 

Intervjuerna transkriberades och resulterade i 58 utskrivna sidor material för analys och kodning. För 

att sortera och ordna materialet kodades det genom marginalanteckningar först genom öppen kodning 

och därefter genom fokuserad kodning. Enligt Ahrne & Svensson (2015) innebär detta sätt att koda 

att materialet först öppet läses igenom flera gånger och kommenteras så spontant det går och utan att 

tänka på helheten i materialet. Detta är viktigt för att kunna vara så öppen som möjligt för vad 

materialet innehåller. När den öppna kodningen börjar visa mönster har kodningen övergått till mer 

fokuserad kodning vilket innebär att selektera mer och låta kodningen fokusera på mönster eller något 

som bryter mönster. På detta sätt finns goda förutsättningar att bli väl förtrogen med materialet och 

få en bra överblick (Ahrne & Svensson 2015). Genom kodningen uppmärksammandes tre mönster i 
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informanternas utsagor vilket resulterade i tre teman för analys; identitet, självpresentation och 

motstånd. Kärncitat plockades ut från det transkriberade materialet för att belysa dessa tre teman och 

hela materialet analyserades ifrån de teoretiska utgångspunkterna social och personlig identitet, 

intrycksstyrning, stereotypering samt makt och motstånd. Tidigare forskning kring kvinnors 

slöjbärande också har använts för att fördjupa förståelsen kring kvinnornas upplevelser.

 Analysprocessen har genomförts till största delen med en induktiv inriktning i 

kombination med deduktion. Induktion kan beskrivas som en process där forskaren låter empirin 

avgöra vad som är värt att söka svar på och analys av exempelvis intervjuer sker därefter med hjälp 

av teorier i syfte att lyfta fram något generellt om de deltagande informanterna. Motsatsen till 

induktion är deduktion vilket innebär att generella teorier ligger till grund för vad som ska analyseras 

och hypoteser kan testas mot empirin för att falsifiera dem. En kombination av dessa metoder kallas 

abduktion; (Steinar & Kvale 2014). Analys av materialet har främst skett induktivt för att öppet kunna 

se mönster, likheter och skillnader, vilka sedan har prövats deduktivt för att stärka resultatet. En 

kombination av dessa metoder, abduktion (Ahrne & Svensson 2015) har därmed också använts. 

 Analys av materialet har skett i ett hermeneutiskt perspektiv. Detta innebär att tolkning 

av meningen med det som sägs är centralt samt att helhet och delar förstås i förhållande till varandra 

samtidigt som forskarens förförståelse ses som en naturlig del i processen (Aspers 2007). 

 

4.4. Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet och om en studies resultat kan återskapas vid andra 

tillfällen och av andra forskare. Inom kvalitativ forskning med intervju som metod handlar det om 

informanterna skulle ge samma eller olika svar till olika intervjuare samt om de under intervjuns gång 

ändrar sina utsagor. Kritik mot tillförlitligheten mot intervjuer som metod är ofta just att olika svar 

ges beroende på vem som intervjuar (Kvale & Brinkmann 2014). Kvale & Brinkmann (2014) 

diskuterar hur synen på forskning om sociala fenomen genom objektiva fakta oberoende av forskare 

blir problematisk. Istället förespråkar de att synen bör ändras till att se forskaren som en medspelare 

där kunskap skapas genom social interaktion. De menar också att det inte går att ställa upp fasta klara 

kvalitetskriterier för forskningsintervjuer utan att en intervju bygger på intervjuarens skicklighet att 

hantera intervjusituationen. Därmed handlar det inte bara om frågeteknik och kunskap om ämnet utan 

även om förmåga att samspela med informanten samt vara medveten om etiska aspekter och hur 

framställning av självet och attityder skapas i mötet mellan människor (Kvale & Brinkmann 2014).

 Enligt ovanstående resonemang skulle reliabiliteten i denna studie kunna ses som svag 
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om bedömning gjordes efter kriterier att samma svar skulle ges av informanterna vid en intervju vid 

annat tillfälle och med en annan som intervjuar. En aspekt till är att om jag själv skulle genomföra 

intervjuer med samma informanter vid ett senare tillfälle skulle svaren kunna skifta eller utvecklas på 

en del frågor, beroende på den nya intervjusituationen och att under tiden som gått sedan föregående 

intervju har reflektion skett, både av mig och informanterna, vilket påverkar både frågor och svar. 

Dock skulle reliabiliteten också kunna ses som stark och resultatet tillförlitligt enligt Kvale & 

Brinkmanns (2014) resonemang om intervjun som socialt situerad och kunskap som en produkt av 

social interaktion. Både jag som intervjuar och informanterna är delaktiga i vad som sägs och även 

om, eller på grund av, att svaren beror på intervjusituationen bör informanternas svar respekteras och 

deras framställan av sig själva ses som legitimt underlag för analys. 

 

4.5. Validitet 
 

Med validitet inom kvalitativ forskning menas om en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka, det vill säga om genererat material verkligen speglar de fenomen som är intressanta för 

studien så att resultatet kan anses giltigt. I likhet med reliabilitet finns det olika sätt att se på validitet 

utifrån synen på om det finns en objektiv verklighet oberoende av forskarens inblandning, eller om 

kunskap är socialt konstruerat i samspel med forskaren (Kvale & Brinkmann 2014). Kvale & 

Brinkmann (2014) menar att även om det är svårt att validera kvalitativ forskning så behöver det inte 

bero på att metoderna är bristfälliga utan kan ses som ett tecken på metodernas förmåga att fånga 

komplexa sociala fenomen. De menar att vilka metoder som används och hur forskaren tillämpar 

dessa är viktiga inom kvalitativ forskning är även forskarens person, dennes moraliska och etiska 

ståndpunkt samt medvetenhet avgörande vid bedömning av resultatets validitet. Det innebär att 

resultatet påverkas av forskaren genom hela forskningsprocessen och validering bör ske genom 

studiens alla stadier för att slutresultatet ska kunna anses giltigt. Det handlar om att se till att 

intervjumetoden passar undersökningens syfte, att studien ur ett etiskt perspektiv har goda avsikter 

och är till nytta för människor samtidigt som skadliga effekter minimeras. När det gäller själva 

intervjun ligger fokus på tillförlitligheten i informanternas utsagor och kvaliteten på hur intervjun 

genomförs med adekvata följdfrågor. Motsägelsefulla svar kan spegla förmåga hos den som intervjuar 

att fånga komplexiteten i social verklighet och måste inte bero på bristande intervjuteknik. Under 

transkriberingen är den språkliga stilen betydelsefull för nivån av validitet; hur översätts det talade 

språket med dess känslomässiga uttryck och tempoändringar till skriftligt material? I analysen handlar 

validiteten om frågorna som ställs till det transkriberade materialet är adekvata och att tolkningarna 
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är logiska och välgrundade, och när det gäller slutresultatet handlar validering om själva redogörelsen 

ger en giltig och korrekt bild av studiens resultat. Således handlar validering av en kvalitativ studie 

att genomgående kontrollera och ifrågasätta sin egen roll som forskare för att undvika att missa 

information på grund av bristande uppfattningsförmåga och göra felaktiga tolkningar. Även själva 

materialet behöver ifrågasättas eftersom när det gäller intervjusvar är det inte alltid en informant 

berättar den objektiva ”sanningen” om ett fenomen men utsagan är fortfarande en bild av 

informantens uppfattning om sig själv (Kvale & Brinkmann (2014).  

 Kontinuerligt i denna studie har hela ovanstående resonemang tagits i beaktning för att 

så långt det är möjligt säkerställa resultatets validitet. De metoder som använts har undersökt vad de 

var avsedda att undersöka och för att stärka validiteten har stor vikt lagts vid betydelsen av min egen 

tolkande roll och hur det påverkar resultatet. Även om medvetenhet finns om min egen påverkan så 

bör den ej bortses ifrån av en läsare utan istället tas med i beaktning. Studien bör ses som socialt 

konstruerad kunskap och bedömas utifrån detta. Värt att notera är att själva intervjun och 

informanternas utsagor bör ses som socialt situerade och berättade helt utifrån deltagarnas egen 

synvinkel. De talar inte för någon annan än sig själva om diskuterade fenomen och därför bör deras 

svar ses som valida då det är en bild av deras egen uppfattning just då. Noterbart är också att det finns 

risk för diskrepans mellan min egen tolkning av de transkriberade orden och läsarens uppfattning av 

citaten eftersom läsaren inte har möjlighet att ta del av information i form av exempelvis kroppsspråk 

och tempoändringar som uppfattas och tolkas på plats i intervjusituationen. Denna information 

påverkar oundvikligen tolkning av materialet, dock är det endast de transkriberade orden i citaten 

som en läsare kan uppfatta. 

 

4.6. Generaliserbarhet 
 

Generalisering av reliabla och valida resultat handlar om huruvida resultaten går att applicera på andra 

informanter, sammanhang eller situationer eller om resultaten bara gäller deltagarna i studien. Vissa 

föredrar att diskutera trovärdighet istället för validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, dock finner 

jag det vetenskapligt intressant att använda dessa termer då det ger nya perspektiv på studiens 

användbarhet. Inom kvalitativ forskning med intervju som metod brukar kritik ges på grund av att det 

anses vara för få deltagare för att resultaten ska kunna generaliseras (Kvale & Brinkmann 2014). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar dock att det inte alltid är nödvändigt att kunna generalisera resultat 

för att de ska anses vetenskapligt relevanta. Detta menar de beror på att kunskap om sociala fenomen 

i särskilda kontextberoende sammanhang är lika viktigt som generaliserbar kontextoberoende 
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kunskap. Om generalisering är en viktig aspekt i en studie menar Kvale & Brinkmann (2014) att 

frågan ska ställas hur något kan generaliseras. De tar upp tre former av generalisering: 1) den 

naturalistiska som bygger på personlig erfarenhet och tyst kunskap som kan verbaliseras till explicit 

kunskap, 2) statistisk generalisering som är formell och explicit och bygger på slumpmässigt utvalda 

deltagare från en population, samt 3) analytisk generalisering som handlar huruvida resultaten från 

en studie kan användas för att bedöma vad som kan hända i en liknande situation. 

 Genom det analytiska tillvägagångssättet kan viss generalisering göras av resultatet i 

denna studie vilket skulle kunna användas för att ge vägledning kring den betydelse en hijab har för 

den som bär den. Vissa mönster och diskurser framkommer tydligt och det finns en samstämmighet 

i informanternas svar, att slöjan har övergripande betydelse för identitet och självpresentation samt 

för motståndshandlingarnas kopplingar till dessa teman. Detta bör kunna generaliseras till kvinnor 

med liknande bakgrund och situation med stöd av tidigare forskning. Att de gett olika svar i många 

frågor inom dessa teman visar på komplexitet när det gäller betydelsen av att bära slöja, både inom 

dem själva men också genom att ingen informant resonerar helt lika någon annan. Denna aspekt är 

generaliserbar i sig och något som bör kunna användas för att bedöma liknande situationer – alla 

människor har sina egna utgångspunkter, tolkningar och sätt att se på sig själva och sin omgivning. 

 

4.7. Presentation av informanterna 
 

De fyra informanterna som deltagit i studien är alla från Damaskus, Syrien. Deras fiktiva namn är 

Khadija, Sahrah, Maysa och Leila. Kvinnorna är i 30–40-årsåldern, är gifta och har två till fyra barn. 

Informanterna har studerat två till fem år på universitet i Damaskus och har bott i Sverige i mindre 

än fyra år. De lever alla med sina familjer i mindre eller mellanstora orter i västra Svealand. Tre av 

kvinnorna har arbete i Sverige, den fjärde studerar fortfarande svenska och söker arbete. Alla 

informanter har således liknande bakgrund och liknande tillvaro i Sverige och ungefär samma goda 

svenska språkkunskaper. Vikt har inte lagts vid vilket område de kommer i Damaskus ifrån utan 

frågor har istället ställts kring upplevelse av familjens inställning. Alla informanterna tolkar Koranens 

skrift som att det är ett påbud från Gud att kvinnor bör bära hijab inför utomstående män som de i 

juridisk mening skulle kunna gifta sig med. De ser det som en viktig handling inför Gud men inte det 

viktigaste. De bär alla hijab som täcker hår, hals, nacke och öron. Alla fyra informanter upplever att 

de själva har valt om och när de skulle börja bära hijab. 
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4.8. Studiens avgränsning 
 

Under analysens gång uppkom många intressanta ämnen men för att kunna producera en uppsats 

inom givna utrymmesmässiga ramar behövdes tydliga avgränsningar göras. Att läsa analysen kan 

leda till många frågor och därför behöver några aspekter tydliggöras kring vad analysen inte kommer 

att behandla. Det första ämnet är huruvida det står i Koranen eller ej om en kvinna bör bära slöja och 

hur kvinnorna ställer sig till det maktperspektivet. Det är en tolkningsfråga och hur Koranen tolkas 

kring kvinnors klädsel är en egen uppsats i sig. Informanternas övriga tolkning av islam och relation 

till Gud kommer inte heller att utforskas. Religion ur ett socialt perspektiv förstås som en social och 

kulturell process eller företeelse, eller som Day (2011) beskriver så föreställer sig religionssociologer 

att religioner på olika sätt speglar samhället och samhällsförändringar. Jag kommer inte heller att 

utforska skillnader i hur slöjan ser ut eller deras upplevelser att vara utan slöja i miljöer där de inte 

brukar ha den. De maktperspektiv som diskuteras är de diskursiva maktanspråk som informanterna 

gör motstånd mot och som påverkar synen på identitet och självpresentation. Den här studien intar 

ett fenomenologiskt perspektiv och hanterar därmed inte på något sätt hur människor i omgivningen 

uppfattar informanterna utan utgår uteslutande från informanternas eget perspektiv; hur de ser på sig 

själva och sina upplevelser, hur de tror att omgivningen uppfattar dem och hur de anser att det 

påverkar dem. En sista aspekt är det fria valet och huruvida fritt val finns eller inte för människan 

som social varelse och produkt av historisk, kulturell och samhällelig kontext, då detta också är ett 

uppslag för en egen studie. Analys har således skett tydligt efter syfte och frågeställningar. 
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5. Etik 
 

5.1. Informerat samtycke 
 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Codex, 2017) har etiska aspekter tagits 

i beaktning. Genom informerat samtycke har deltagarna informerats om det allmänna syftet med 

studien, vad det innebär att delta, att deltagande är frivilligt och att de har rätt när som helst avsluta 

intervjun om de känner för det. De har också informerats om att de talar enbart för sig själva och inte 

för alla muslimer som bär hijab. De har även informerats om konfidentialitet, vem som kommer att 

få tillgång till materialet och hur materialet kommer att användas. För att värna kvinnornas integritet 

och konfidentialitet har detaljer som skulle kunna röja deras identitet elimineras som exempelvis de 

enskilda informanternas ålder, typ av utbildning, yrken, familjemedlemmars namn eller antal barn. 

Informanterna har även getts fiktiva namn. Konfidentialiteten kan eventuellt riskeras på grund av att 

kontaktpersoner har använts i urvalet. Dock vet inte kontakterna vilka som slutligen deltog i studien. 

 

5.2. Forskarens del i resultatet 
 

Informanterna har på ett öppet sätt berättat om sig själva och sitt val att bära hijab, och de uttryckte 

alla en önskan att få ta plats och bidra till kunskap och förståelse. Jag har genom hela processen varit 

mån om att se till helheten i kvinnornas berättelser och känner ett stort ansvar för att analysen på så 

bra sätt som möjligt ska spegla deras egen mening och syn på sig själva. Därför har jag exempelvis 

varit noga med att citat inte rycks ur sitt sammanhang och att de alla har fått tagit lika stor plats så 

långt det har varit möjligt. Johansson (2005) beskriver hur tolkning och redigering riskerar att det 

skapas en slags metaberättelse där olika berättelser sammanfattas till en enda. Det har därför varit 

betydelsefullt att visa att det är fyra olika kvinnor som har deltagit, dels av respekt för informanterna, 

dels för att säkerställa en korrekt analys. Det skulle vara lockande att hävda att studien ger röst till 

kvinnorna, men möjligheterna är små när materialet bearbetas och tolkas. Ahlbeck-Rehn (2010) 

diskuterar om det går att ge röst till människor som annars inte ges plats. Hon beskriver hur 

dominerande kunskapsformer och diskurser har makt genom anspråk på att definiera den ”sanna 

sanningen”. Ahlbeck-Rehn (2010) belyser även hur makten över kunskaperna ligger hos forskaren 

genom presentationen, exempelvis det som lyfts fram och det som sållas bort. Detta kräver en 

medvetenhet hos författaren för att respekt ska kunna upprätthållas mot de som studeras. Trots denna 

maktproblematik anser Ahlbeck-Rehn att det är viktigt att låta dem få ta plats inom forskningen för 
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att öka deras chanser till legitimitet. Utifrån detta synsätt vill jag istället rikta fokus på att 

informanterna ges utrymme för att synliggöra deras erfarenheter. Min uppgift har varit att ta reda på 

slöjans betydelse för de enskilda kvinnorna utan att varken försvara eller ifrågasätta deras sätt att klä 

sig. Det finns dock en dubbelhet i att göra en sådan här studie. Å ena sidan ges informanterna plats i 

forskningen, å andra sidan så ställs de också till svars för att de bryter normen. Dock verkar infor-

manterna inte bekymras av detta då de uttryckte behov och vilja av att medverka till ökad kunskap.

 Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv påverkas alltid en studies resultat av 

forskaren själv och Aspers (2007) anser att det empiriska materialet inte bör ses som insamlat utan 

genererat. Johansson (2005) beskriver hur hela forskningsprocessen innebär en selektiv och tolkande 

aktivitet, exempelvis innebär transkribering alltid informationsbortfall som kroppsspråk och sätt att 

tala, kommunikation som inte går att återge i skriven text. Även om jag har fokuserat på att koda 

materialet utifrån de transkriberade orden så finns upplevelserna kvar från intervjusituationerna, 

vilket påverkar hur berättelserna har tolkats. Förståelse, enligt Angelöw & Jonsson (2000), kräver att 

den som ska förstå har egna erfarenheter att relatera till, vilket gör att den som ska tolka en människas 

berättelse endast kan göra det utifrån sin egen referensram. Johansson (2005) diskuterar hur forskare 

genom att ha ett reflexivt förhållningssätt, det vill säga fundera över sitt eget tänkande, kan reflektion 

ske över det egna skapandet av kunskap. Utifrån detta resonemang blir det betydelsefullt utifrån 

vilken position en forskare talar och vem forskaren är eller anser sig vara. Mitt eget perspektiv och 

referensram påverkar därmed kunskapen jag producerar i denna studie. Exempelvis har det betydelse 

att jag inte är muslim eller invandrad utan svensk kvinna utan religiös tillhörighet, att jag är mamma, 

student, och alltid bott i mindre svenska städer utan särskilt många invandrade personer. Det har också 

betydelse att jag de senaste åren träffat många nyanlända muslimer vilket har ökat förståelsen för en 

del av den problematik det innebär att komma från ett land som kulturellt skiljer sig från Sverige. 

Denna förförståelse visade sig tydligt under intervjuerna då de flesta av frågorna i intervjuguiden 

besvarades utan att jag behövde ställa dem. Samtidigt fanns det några frågor som informanterna inte 

alls hade funderat över. Det kan tolkas som att intervjuguiden utformades på ett sätt som både lyfte 

fram det som de medvetet funderar över och det som är förgivettagna och accepterade synsätt som 

inte ifrågasätts. En fråga jag har reflekterat över är om jag som svensk har förmågan att se omvärlden 

tillräckligt mycket ur informanternas synvinkel. Hur eurocentriskt, det vill säga att ha det europeiska 

och västorienterade sättet som mall för världsåskådning, utveckling och modernism (Bhambra 2014), 

är mitt eget tänkande? Att vara medveten om den eurocentriska basen i tänkandet, gör det dock lättare 

att försöka kliva ur den i mötet med människor, men oavsett vilja att göra det kvarstår hur mitt eget 

sätt att tänka har formats genom uppväxt och liv i Sverige. Det innebär till exempel att när det blir 

svårt att förstå paradoxer eller tankesätt så ligger problemet hos mig, inte hos informanterna.   
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6. Analys 
 

Analysen är indelad i tre underkapitel. Kapitel 6:1 Det inre, behandlar hijabens betydelse för 

identiteten. I 6:2 Det yttre hanteras hijabens intrycksstyrande funktion och slutligen i 6:3 Kollision, 

analyseras hijabens betydelse för identitet och självpresentation i motstånd mot diskursiv och 

disciplinär makt. 

 

6.1. Det inre 
 

Att bära hijab hänger nära samman med och manifesterar informanternas sociala och personliga 

identiteter. Alla informanterna nämner religion och regler från Gud först på frågan varför de bär hijab 

och det finns en klar länk mellan hijaben och religiös identitet. Det finns dock skillnad i vilken tyngd 

de lägger vid religionen som anledning till att bära hijab och på flera andra sätt har hijaben betydelse 

för hur informanterna använder eller har använt sig av hijaben för att bekräfta både grupptillhörighet 

och sin egen unika person inför dem själva.  

 

6.1.1. En förenande handling 

Kärnan i begreppet social identitet är den uppfattning en individ har om sig själv utifrån upplevd 

social grupptillhörighet och de värderingar och känslomässiga betydelser som är kopplade till 

grupptillhörigheten (Hammarén & Johansson 2009). För tre av kvinnorna, Maysa, Sahrah och Leila, 

har handlingen att börja bära hijab haft stor betydelse för den sociala identiteten. 

 Maysas och Sahrahs berättelser visar tydligt på slöjans kulturella betydelse i Damaskus 

för att fullt ut kunna se sig själv som del av de sociala grupper de ville identifiera sig med. Den 

känslomässiga betydelsen för identifikationen med andra var stark, de kände glädje och stolthet och 

möttes av gratulationer av sina vänner. Sahrah var 18 år när hon började med hijab. Det var ingen stor 

sak utan något vanligt som till viss del förväntades och uppmuntrades. Sahrah uttrycker att det var 

något hon ville själv för att hon tyckte det var roligt och att det kändes som bra stil för kvinnor. En 

viktig anledning var också att hon ville känna sig lika som sina vänner. Vid den tidpunkten fanns 

också religiös anledning, vilket ändrades några år senare när hon kände hijaben inte längre hade någon 

betydelse för relationen till Gud. Genom att bära hijab stärktes hennes därmed sociala identitet som 

god muslimsk kvinna samt att hon kunde se sig själv som helt och fullt delaktig i vänskapskretsen. 

 Maysa berättar hur hon började tjata på sin mamma redan vid elva års ålder men 

mamman var bestämd och ville att hon skulle vänta eftersom Maysa ändå inte hade börjat få kvinnliga 
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former. Hon längtade efter att få känna sig som flicka då hon upplevde sig sen i sin fysiska utveckling 

till kvinna. På så sätt blev handlingen att börja bära hijab vid fjorton års ålder en viktig del i hennes 

utveckling av den sociala identiteten att kunna känna sig sedd som flicka, som en person som tar 

steget in i vuxenvärlden samt känna sig lika sina vänner: 

”Jag känner mig mycket glad! Nu jag samma som mina vänner!! Ja! /…/Jag nu samma som dom 

andra. Ja dom sa till mig hela tiden jag är pojke för att jag har ingen hijab, och jag känner mig att 

det är synd [skratt]…ja. Och sen jag är flicka, för att jag har hijab/…/Jag nu känner mig ”jag 

stor!” 

 

Maysas uttryck visar hur hijaben får en tydlig känslomässig betydelse inför grupptillhörighet med 

andra människor. I nästa avsnitt beskrivs hur valet att bära hijab också kan ha betydelse för att urskilja 

sig från andra.  

 

6.1.2. En urskiljande handling 

Det skulle vara lockande att påstå att eftersom det hijaben representerar för informanterna har 

utvecklats och förhandlats människor emellan under lång tid så borde den bara påverka synen på 

social identitet och inte synen på de inre personliga egenskaperna som skiljer individer från andra. 

Och ja, att bära hijab betyder något speciellt i kvinnornas sociala kontext, en symbol för något som 

är överenskommet i samhället som gör den möjlig att använda för identifikation med grupper och 

kategorier. Det vore dock att göra kvinnorna och deras val att bära hijab orättvisa att begränsa hijabens 

betydelse enbart till den sociala identiteten. Att bära hijab går också att koppla till hur informanterna 

ser på sig själva utifrån deras egna unika egenskaper och kvaliteter och det som skiljer dem från andra, 

det som Hammarén & Jonsson (2009) beskriver som den personliga identiteten. I Maysas fall verkar 

detta bland annat innebära att få urskilja sig från pojkarna, som en vuxen feminin varelse. Betydelsen 

som bärandet av hijab har verkar finnas även på andra plan, på ett svårdefinierat sätt riktas betydelsen 

in till deras själv och hijaben blir en manifestation för dem själva inför deras livsval och person. 

Genom att bära hijab bekräftar de på olika sätt inför sig själva den personliga identiteten när det gäller 

synen på sig själv med egenskaper och kvaliteter som fri människa med förmågan att själva styra och 

påverka sina liv. Det kan handla om att bekräfta inför sig själv att helt och fullt ta till sig religionen 

och dess regler eller att klä sig efter egen vilja trots upplevda fördomar från omgivningen. 

 Khadijas och Leilas berättelser beskriver på olika sätt hur det medvetna genomtänkta 

valet är nödvändigt för att bärandet av hijab ska kunna ha betydelse inför relationen till Gud. Utan 

eget val med förståelse för religionen förlorar hijaben en del av sin mening. Berättelserna tydliggör 

hur hijaben i sin tur blir en representation för självbestämmande, vilka de vill vara och vilka 

egenskaper och kvaliteter de har eller vill sträva efter att ha och därmed synen på sin egen personliga 
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identitet som deras egen unika person. Att börja bära hijab blev en slags konfirmering, i första hand 

för dem själva och för den inre känslan av antagandet av islam. Khadija började bära hijab vid 23 års 

ålder och menar att det inte går att ärva islam, utan att vara muslim är något en människa måste förstå. 

Att bära hijab är för henne en högst personlig handling som ingår i det som hon kallar för islam som 

system som hon vill följa så bra hon kan. Hon förklarar vikten av eget val på det här viset: 

”Det är inte ok här i Sverige att man tvingar nån och det är inte ok också i Syrien, man kan inte 

acceptera att nån, jag kan inte acceptera att nån annan ska tvinga mig att bära hijab, eftersom 

jag tror att bara jag, Khadija, som ska träffa Gud. Han frågar mig om hur jag gjorde i det här 

livet, men han ska inte, Gud ska inte fråga min omgivning, mamma eller pappa, bror eller man. 

Det är jag. Var och en ska ha sitt eget ansvar.”  

 

Leila var 15 år när hon började bära hijab. Hijaben hade en stor betydelse för hur hon började se på 

sig själv och blev en tydlig symbol för förmågan att kunna driva igenom och ta ett genomtänkt beslut 

med dess konsekvenser för henne som person. Hon kunde i högre grad identifiera sig själv som en 

vuxen, troende person som vet vad hon vill och som inför sig själv står för de värden hur en god 

människa ska vara, dessutom med makt över sitt eget liv. 

”Det beror på att när jag växte upp så var jag i en islamisk miljö och jag var inte tvungen att 

bära hijab utan jag var övertygad om att det här vill jag och det är rätt. /…/Jag var jättestolt den 

dagen när jag bestämde mig. Jag sa till min mamma att jag vill bära hijab, sen sa hon om du får 

bära den du måste vara övertygad för det går inte att bära och sen ta av. Det blir inte ett bra liv 

för dig som en person som är tveksam och inte vet vad man vill. Hon sa du får tänka några 

månader innan du bär den. Och sen det blev några månader sen sa jag att jag vill bära min hijab. 

/…/jag var helt övertygad och stolt när jag gick till skolan nästa dag och visade mina vänner och 

dom alla gratulerade mig”.  

 

Alla informanterna beskriver hur hijaben är en självklar del av dem som de inte kan tänka sig eller 

har mycket svårt att tänka sig att vara utan. Nilssons (2015) resonemang kring människans inre, där 

många lager av vanor, beteendemönster och roller i socialt samspel påverkar människans personlighet 

och själv, beskriver väl hur en hijab kan få stor betydelse för det innersta inom den som bär den: 

”Ja jag känner att min hijab är en del av mig. En del och det är jätteviktigt, och ja jag tycker om 

min hijab. Ja jag tycker om och jag kan inte...jag känner att den är samma som min…en del från 

min kropp. Ja det är viktigt för mig/…/Inte för att jag vill visa att jag är muslim, nej aldrig. För 

att det är min, det är mitt liv också. Den är min, min. En del från mig, /…/Ja min man sa till mig 

när jag först kom hit, han sa till mig, kanske om du vill du kan ta av din hijab, det sa han till mig. 

Nej jag ville inte. Han sa här behöver inte kvinnor hijab. Jag sa nej jag vill inte” (Maysa). 

 

I handlingen att bära hijab har det under årens lopp investerats i känslor och relationer till 

omgivningen, Gud och till sig själv. För Maysa har hijaben med tiden förlorat sin mening för att 

identifiera sig med andra. Kvar finns en stark och viktig betydelse för hennes eget inre dit ingen annan 

når, som en naturlig och väl integrerad del av hennes eget jag. 
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I sociala sammanhang uppstår alltid möten med människor vilket påverkar hur individen förhåller sig 

till andra. Följande avsnitt hanterar hur identiteten kopplad till att bära hijab förhandlas utifrån den 

forskning som beskrivits i kap. 2.  

 

6.1.3. Identitet i förhandling 

Av kvinnornas berättelser kan intressanta kopplingar kring social och personlig identitet göras till 

både Wagner et al:s (2012) och Rahmath et al:s (2016) studier. I studierna framkommer det att 

muslimska kvinnor i minoritetssamhället behöver mer aktivt engagera sig identitetsskapandet. 

 Ett liknande mönster kan skönjas bland de fyra informanterna. Alla har vuxit upp i 

ett muslimskt majoritetssamhälle men utifrån kvinnornas resonemang kring skäl att börja bära 

hijab verkar deras utgångspunkter vara olika. Leilas och Khadijas utgångspunkter skiljer sig från 

de andra genom att bärandet av hijab och dess betydelse för identiteten verkar ha fått förklaras och 

förhandlats inom dem själva, kanske på grund av omgivningens ifrågasättande om och när det är 

lämpligt att börja bära hijab. Det liknar i viss mån situationen för muslimer i minoritetssamhällen, 

och de framhåller också personliga och religiösa anledningar jämfört med Sahrah och Maysa som 

berättade mer om kulturella skäl. Sahrah och Maysas uppväxter, som mer kan liknas vid 

majoritetssamhällens utan ifrågasättande av deras tro, verkar mer ha följt kulturen och religionen 

i identitetsarbetet medan Leila och Khadija verkar aktivt ha valt det.  

 I likhet med Wagner et.al (2012) och Chapmans (2016) resonemang kan mönster 

skönjas angående hur identiteten förhandlas och definieras inom dem själva på grund av 

kollisionen mellan den egna synen på hijab och de fördomar som kan existera gentemot 

hijabbärande kvinnor i ett muslimskt minoritetssamhälle. Minst märks det hos Khadija då hon inte 

uttrycker att hon känner sig ifrågasatt även om hon är medveten om situationen i Sverige. Sahrah 

och Leila visar däremot att hijabens betydelse för den egna identiteten tydligt förstärkts. Att bära 

hijab har blivit en mycket viktig representation för bilden av sig själv som fri människa med samma 

rättigheter och skyldigheter som andra i samhället samt för grupptillhörighet bland annat som 

muslimsk kvinna, vilket även följer Rahmath et. als diskussion kring muslimska kvinnor i Kanada. 

Till skillnad från Sahrah och Leila beskriver Maysa hur den sociala och kulturella betydelsen 

hijaben haft minskat markant och istället fått desto tydligare definierad betydelse för bara henne 

själv, hennes personliga identitet och för hennes relation till Gud. Hon beskriver flera gånger under 

intervjun hur hon slits mellan att få vara sig själv med sin hijab och att få kunna smälta in i det 

svenska samhället utan att människor oavsett religiös tillhörighet bryr sig om vad hon har på sig 

och utan att behöva känna sig annorlunda. Samtidigt visar det hur hon genom detta ifrågasättande 

tvingats förhandla och definiera sin egen identitet och hijabens betydelse för den.  
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6.2. Det yttre 
 

Intrycksstyrning handlar om hur en individ genom självpresentation på olika sätt försöker få 

omgivningen att uppfatta personen eller situationen på ett särskilt sätt och därmed kunna påverka de 

inblandade personernas reaktioner och behandling av vederbörande (Goffman 2014). Som beskrivits 

i föregående kapitel har hijaben stor betydelse för informanternas identiteter. Hijabens symbolik, eller 

vad samhället har förhandlat fram vad den representerar, gör att både den personliga och sociala 

identiteten kan uttryckas med hjälp av den. Hijaben kan därmed fungera som ett praktiskt redskap för 

att förmedla något så att inga verbala förklaringar behövs. Budskapet kan i vissa fall gå fram även 

om mottagaren i fråga är ovan att möta hijabbärande kvinnor och inte vet just någonting om hijabens 

betydelse. Samtidigt ger informanterna flera exempel på när intrycksstyrningen inte fungerar. I båda 

fallen handlar det om att budskapet förstås eller missförstås i enlighet med Goffmans (2014) 

diskussion om nödvändigheten av att utsänt uttryck behöver överensstämma med överfört uttryck för 

att konsensus om definition av situationen ska uppstå. Gemensamt för alla informanterna är att 

hijaben har eller som vi ska se i ett fall, har haft, stor betydelse för intrycksstyrning och 

kommunikation och därmed är eller har varit på olika sätt en viktig del i deras självpresentation. 

 

6.2.1. Jag är människa 

Den främsta anledningen till att Khadija beslutade att följa det hon tolkar som en order från Gud var 

att hon ansåg att det gav henne möjlighet att få bli sedd främst som människa. Något hon funderade 

på mycket var utseendefixeringen hon upplevde och fortfarande upplever i samhället. Genom att 

täcka över sitt yttre vill hon styra människors fokus bort från ytan till hennes inre så att hennes 

personliga kvaliteter och kompetenser istället blir mer framträdande. Det ger henne en känsla av 

rättvisa, att bara få vara Khadija: 

”Jag tror att frågan inte ska vara ”varför ska man ha hijab” utan ”varför inte?” Varför inte ha 

hijab? Eftersom på mig själv jag tror att när jag har hijab ute, jag tror det är mycket rättvist på 

mig som människa. Jag är ute, jag är lärare till exempel. Vilka krav ställer människor för att bli 

lärare? Rätt utbildning, rätt erfarenhet, engagerad, att ta ansvar, så att det är helt ok. Så att alla, 

när jag jobbar med hijab, jag tror att alla tänker på mig som människa. Precis som jag är/…/ 

Med hijab ibland jag tänker på hijab som uniform, när jag går det är jag, [namn], jag vill inte 

att nån fokuserar på mitt utseende, fokus bara på mig själv, som lärare, som vän.” 

 

Intrycksstyrningen fungerade dock inte alltid som det var tänkt i Syrien då flera av hennes vänner 

motsatte sig hennes val av klädsel med kommentarer om att hijaben inte var snygg, att hon förstörde 

sitt utseende och var inte samma Khadija som förut. Hennes vilja att styra bort fokus från det yttre 

fick paradoxal effekt vilket irriterade henne och hon fick förklara sig för att försöka få dem att förstå. 
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Vännernas reaktioner är ett tydligt exempel på Goffmans (2014) diskussion om nödvändigheten att 

villkoren för intrycksstyrning måste vara uppfyllda för att intrycksstyrning ska kunna fungera. 

Khadija hade brutit mot vänkretsens normer om hur man samspelar och talar till varandra genom 

klädsel och de förstod inte budskapet. I Sverige upplever hon stor skillnad. Khadija uttrycker förtjust 

i intervjun hur hon känner att hennes egen muslimska beteendenorm även råder i Sverige och att hon 

upplever att hennes ickeverbala budskap med slöjan fungerar: 

”Det…kanske du ska bli förvånad. Jag är mycket bekväm här i Sverige. Det…ah…jag tror att här 

följer islams system! [skrattar] /…/Jaaa…eftersom jag är mycket bekväm här, alla respekterar 

mig som…som jag är. Precis som jag vill, att dom tittar på mig vad jag är och vad jag har, inte 

vad jag bär på mig eller vad jag klär på mig.”  

 

Hennes beskrivning tyder på att hennes utsända intryck upplevs samstämma med överfört intryck 

och hon behöver inte anstränga sig för att försöka få dem hon möter att dela samma definition av 

situationen som hon själv. Medan Khadija fokuserar i sitt resonemang att använda hijaben för att 

få bli sedd i första hand som människa beskriver de andra tre informanterna istället hijaben som 

ett slags väl fungerande symboliskt skydd, vilket Khadija inte nämner alls. Dessa resonemang 

beskrivs och analyseras i följande avsnitt.  

 

6.2.2. Stopp! 

Leila, Sahrah och Maysa uttrycker hur de genom att bära hijab, i kombination med anständiga kläder 

och ett icke utmanande rörelsemönster, vill ge en signal om att de är respektabla, oförförbara kvinnor 

och förväntar sig respektabelt beteende tillbaka. Budskapet är tydligt: ”Vänd bort din blick från min 

kropp, du får inte titta, kommentera eller röra vid den. Jag är otillgänglig.” Med det menar de inte att 

kvinnor utan hijab inte är respektabla, tvärtom, alla förtjänar att behandlas respektfullt, men hijaben 

ger så gott som aldrig missförstådd signal om sexuell otillgänglighet till omgivningen. Goffmans 

(2014) diskussion om hövlighets- och anständighetsnormer kommer väl till pass här, beteende-

normerna och det en hijab representerar i det samhälle de vuxit upp i upplevs allmänrådande och 

förstås av alla oavsett religion eller kultur. De tre kvinnorna menar att detta resonemang betyder också 

att den som går utan hijab skulle kunna antas signalera tillgänglighet. Detta förstärker också deras 

inställning att den behövs för deras egen skull, en pålitlig trygghet mot mäns blickar och närmanden. 

”Och sen det är bättre för att stoppa dom som bara spela med henne, förstår du? Ja jag tycker att det 

är bra. Därför har jag hijab men ingen tvingar mig, min syster, för att ha den” (Sahrah). Det är dock 

inte nödvändigt att ha förståelse för ovanstående resonemang för att signalen och intrycksstyrningen 

ska lyckas. Leila och Sahrah nämner att avvisningsfunktionen fungerar utmärkt bland svenska män 

också. ”Även om han inte vet någonting om vad den betyder, men det är mer bekvämt för honom att 
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försöka med en invandrare som är utan hijab än med en kvinna med hijab” (Leila). 

 Även om dessa tre ser hijaben som skydd är deras anledningar till att skyddet behövs 

olika. Leila skiljer sig från de andra med inställningen att med hijab skyddas något hon värdesätter 

högt; henne själv som kvinna. Hon menar att kvinnan skyddas från sig själv, från sin lockande 

förmåga bara genom att vara kvinna och därmed riskerar att vara en orsak till olämpligt beteende: 

”Kvinnan är någonting som männen, kvinnan är det som män alltid tänker på. Jag vet att om en 

man till exempel tittar på hennes bröst eller hår och hur vacker hon är blir det en större chans 

att han vill ha en relation med henne eller nånting och jag vill skydda mig mot detta, inte vara en 

orsak till att trigga känslor hos männen. /…/Inte för att skydda mig mot männen, dom är inte 

monster som kommer och attackerar mig utan för att inte vara en orsak till dom att tänka 

på/…/Det visar andra att du får inte försöka leka med mig, du får bara respektera mig och jag 

får respektera dig och vi får jobba med varandra utan att tänka på att du får göra vad du vill.” 

 

Maysa och Sahrah har en helt motsatt åsikt och menar att män har ansvaret och att beteendekulturen 

är olika mellan Syrien och Sverige, även om Sahrah ser att hijaben fungerar väl som stoppsignal till 

svenska män också. Maysa uttrycker stor frustration att hijaben ska behövas som skydd och menar 

att som kvinna i hemlandet måste hijab användas för att undvika risken att utsättas för verbala 

och/eller fysiska närmanden från män. Hon menar att det beror på bland annat ett rätts- och 

polisväsende som underhåller bilden av att kvinnor är tillgängliga när de inte klär sig i vad samhället 

anser är tillräckligt anständiga kläder. Hon upplever stor skillnad i Sverige och anser att hijaben inte 

behövs i syfte att skydda kvinnan, på grund av starkare lagstiftning och ett annat sätt att bete sig mot 

kvinnor utan hijab.  

”I mitt land den kvinna hon behöver mest hijab tycker jag. För hijaben skyddar kvinnan/…/För 

att kvinnan i mitt land hon har inte rätt. Hon har inte rättigheter, finns ingen som kan, finns ingen 

regel som kan skydda kvinna som här, här i Sverige. Jag tror om hon har hijab också hon har bra 

kläder, inte korta kläder, med stora kläder hon skyddar kvinna från mannen. För att i mitt land 

jag tycker finns, finns kanske 30 procent från mannen dom tänker andra tänk på kvinna. Om de 

ser en kvinna utan hijab dom tror, dom tror hon är jättefri, nej inte jättefri men kanske ”ja 

varsegod du kan ta”  

 

Detta ger ännu ett exempel på Goffmans (2014) diskussion om rådande beteendenormer. Eftersom 

Maysa upplever att hijaben inte alls längre behövs som skydd i Sverige har också hijabens primära 

intrycksstyrande syfte eliminerats. Därmed har en viktig anledning till att bära hijab också försvunnit. 
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6.2.3. Jag har ändrat mig 

Alla informanter menar att det är förståelsen för religionen och hur man bör vara som människa som 

gör en person till muslim. Att bära hijab eller inte gör en människa till varken mer eller mindre muslim 

eller till en bättre eller sämre människa. De är alla mycket bestämda med att valet att bära slöja är helt 

upp till var och en och ingen har rätt att ifrågasätta någons val. Trots deras inställning märks det en 

problematik kring att sluta bära hijab. Om handlingen att bära hijab har betydelse för kommunikation 

och intryckstyrning så borde omvänd handling också ha det i enlighet med Goffmans (2014) 

resonemang kring samspelet enligt existerande beteendenormer, så jag ställde frågan hur de tror att 

omgivningen skulle reagera om de av någon anledning skulle välja bort den.  

 Svaren på denna tankeövning var liknande från Leila, Maysa och Sahrah. På samma sätt 

som bärandet av hijab signalerar en respektabel kvinna till omgivningen så betyder handlingen att 

sluta bära hijab att kvinnan vill något annat, avsäger sig något eller på annat sätt har ändrat sig som 

person. Detta gäller framförallt inom muslimsk kontext men kan även ha betydelse i ickemuslimska 

sammanhang. Det är själva förändringen som berättar något särskilt till omgivningen och blir ett 

uttryck för något nytt som inte skulle uppmärksammas om kvinnan aldrig hade börjat bära hijab.  

”Hon har ändrat sig, hon vill inte tillbaks till, jag vill skilja mig från dom, att jag visar att jag är 

en helt annan person, jag är flyttad och alla mina åsikter och ni får inte…ja…du har blivit svensk 

som inte respekterar mitt origin” (Leila). 

 

”Jag sa till dig att jag känner att det är en del av min identitet, det är från min kultur och i 

mitt…eem…för dom andra muslimer, jag har haft hijab, men om jag vill inte ha den de direkt ska 

tro att jag inte bra kvinna, jag vill göra någonting, därför jag har hijab. Till exempel min dotter, 

jag tror det är bra om hon har hijab när hon blir vuxen, om hon vill, men om hon vill inte, det 

spelar ingen roll. Hon ska inte bli bättre [med hijab]. /…/Om jag inte har hijab från början, ”nu 

jag är utan hijab och jag är muslim” de säger ingenting. Jaha hon har inte hijab. Men. Om jag 

har hijab och sen vill ta av hijab de säger hon ska bli en dålig kvinna. Hon tänker på nånting, 

hon tänker på annan man och så vidare” (Sahrah).  

 

Leilas citat visar att hon tror att en sådan handling skulle få konsekvenser för hur både hennes 

muslimska och svenska omgivning skulle uppfatta henne, men också hur hon skulle uppfatta sig själv 

medan Sarah tänker mest på den muslimska omgivningen. Deras resonemang belyser också hijabens 

intrycksstyrande betydelse för både social och personlig identitet, att välja bort slöjan skulle påvisa 

både annan grupptillhörighet och personlighet. Att tydliggöra muslimsk grupptillhörighet genom att 

bära hijab är för två av informanterna en viktig funktion vilket hanteras i nästa avsnitt. 
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6.2.4. Jag är muslim 

Att bära hijab betyder för de flesta att personen ifråga är muslim. Ibland är det praktiskt och ibland är 

det problematiskt. Även om Khadija bär slöja först och främst för sin egen skull inför Gud så beskriver 

hon också slöjan som ett slags SMS eller CV, ett praktiskt meddelande till människor om att hon är 

muslim. Det underlättar för henne så hon inte behöver berätta så mycket om sig själv, till exempel att 

hon inte äter fläsk, men hon menar också att ibland är hon rädd att folk ska döma alla muslimer efter 

vad hon gör och att det känns som ett för stort ansvar hon känner att hon inte har rätt att ha. Att bära 

hijab är enbart en representation för henne själv som muslim, inte för andra muslimer. 

 Efter migrationen till Sverige bär Maysa enbart för sin egen skull eftersom avvisnings-

funktionen mot män inte längre behövs. Till skillnad från de andra kvinnorna vill hon helst inte att 

människor, oavsett religiös tillhörighet, ska veta vilken religion hon har. Dels anser hon det är hennes 

personliga ensak, dels känner hon sig obekväm med att bli kategoriserad och bedömd utifrån sin 

religion. Från att ha upplevt både stolthet och bekvämlighet med att bära hijab i Syrien, känner hon 

att den ofta symboliserar hot och terrorism i Sverige och att hon själv ibland upplevs som hotfull. Det 

tydliggör än en gång Goffmans (2014) teorier om vikten av samstämmighet mellan utsänt och 

överfört intryck för att intrycksstyrning ska fungera vilket kräver att hijaben symboliserar samma sak 

för avsändare och mottagare. I detta fall går symboliken starkt isär.   

 Leila och Maysa berättar att hijaben inom islam symboliserar bland annat att visa att 

kvinnan åtagit sig att försöka vara en så ärlig och god människa som möjligt och som följer islams 

budskap. För Leila är slöjan en tydlig och mycket viktig representation för de religiösa värden hon 

står för, både för henne själv och för att omgivningen ska förstå vilken sorts person hon är och 

försöker att vara. Symboliken representerar därmed på ett tydligt sätt hennes identitet: 

”Hijab är min identitet, först och främst, inte bara att jag vill skilja mig från dom andra utan att 

jag vill visa att jag som är muslim är stolt över min hijab. När folk ser att jag bär min hijab dom 

behöver förvänta en kvinna som är ärlig, som inte ljuger, som du kan lita på, så är det för mig 

med hijab/…/och för att jag tror på dom här saker som jag representerar med hijab för att jag 

tror på Koranen som säger att folk måste vara så och så och så.”  

 

Det tydliga muslimska budskapet hijaben sänder ut, i kombination med upplevda fördomar mot 

muslimer har gjort att Sahrah och Leila anser att bära hijab har blivit en absolut nödvändig del av 

självrepresentationen både för deras egen och andra muslimers skull. De skiljer sig därmed tydligt 

från både Khadija och Maysa genom att uttrycka vilja att representera islam och andra muslimer 

sedan de migrerade till Sverige. Genom att visa sig som goda samhällsmedborgare vill de förändra 

intrycket av hijabklädda kvinnor som antingen förtryckta och maktlösa eller som hot och terrorister, 
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vilket de upplever att många i västvärlden anser om muslimska hijabbärande kvinnor. Utan hijab som 

symbol för islam anser de att budskapet inte skulle gå fram lika effektivt.  

Jag tycker att det är bra sak för jag tycker att hijab visar att jag är muslim, jag är god kvinna, jag är 

bra människa, jag kan arbeta, jag kan lära mina barn goda saker, dom ska bli bra människor och jag 

är muslim så jag visar en bra bild för muslimer. Därför jag kan inte tänka mig att inte ha hijab (Sahrah). 

 

Sahrahs och Leilas resonemang kan tydligt kopplas till Rahmath et. al (2016), Wagner et. al (2012) 

Chapmans (2016) olika studier, där resultaten visar att slöjan många gånger är en viktig del av 

självrepresentationen för att uttrycka religionstillhörighet och att kvinnan ifråga står för viss moral 

och ideal. Även den förändrade symboliska betydelsen i muslimska minoritetssamhällen samstämmer 

liksom informanternas upplevelser att känna sig sedda som bakåtsträvande, outbildade, förtryckta 

offer som dessutom förknippas med terror och hot. Dessa reaktioner kommer av möte med upplevd 

makt som utmanar och ifrågasätter kvinnorna som hijabbärande muslimska människor. I nästa kapitel 

diskuteras denna makt och hur kollisionen med den kan påverka informanternas syn på personlig och 

social identitet samt vilken betydelse hijaben har i denna kontext. 

 

6.3. Kollision 
 

Motstånd uppstår där makt existerar. Disciplinär makt är kopplad samhällets eller gruppens diskurser 

och normer. Dess funktion är att få människor att följa och reproducera det sociala samspelets regler 

och därmed skapa konformitet. Den som inte underkastar reglerna riskerar straff i form av disciplinära 

åtgärder från omgivningen, exempelvis låg status, nedvärderande omdömen och/eller uteslutning 

(Lilja & Vinthagen 2009). Informanterna möter på olika sätt disciplinär diskursiv makt som de inte 

accepterar. De har på olika sätt upplevt att människor både missförstår hijabens betydelse och gör 

anspråk på att ifrågasätta deras val. Den djupa betydelse hijaben har för social och personlig identitet 

samt intrycksstyrande funktion blir kontroversiell i vissa sociala sammanhang. För att skapa djupare 

förståelse för kvinnornas motståndshandlingar genom att bära hijab diskuteras först hur makten de 

möter kan se ut och därefter hur informanterna resonerar kring motståndet mot dessa makter.  
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6.3.1. Utsida eller insida 

Khadijas berättelse skiljer sig från de andras på två sätt utifrån makt och motståndsperspektiv; att 

bära hijab var till viss del en reaktion mot makt redan från början i Syrien, samt att hon beskriver en 

diskurs som de andra kvinnorna inte nämner alls; samhällets utseendefixering och fokus på 

människors yta. Hon menar att omgivningens fokus på utseendets betydelse begränsar och krockar 

med hennes eget fokus på sitt inre och utveckling som människa: 

”Vi ska aldrig titta på varandra som utseende, vi ska aldrig bedöma varandra enligt utseende, vi 

har mer faktiskt. Jag har rätt så tänker bara för mig själv jag blir besviken att …ah…vi är inte 

så…hur kan man säga…inte så...ah...civiliserade människor utan vi har gamla tankar.” 

 

Kraften hos denna diskursiva makt blev tydlig genom negativa reaktioner från en del av vännerna 

samt svårighet att få arbete där hon tidigare varit välkommen. Hennes resonemang kring utseendets 

betydelse sammanfaller till viss del med Wagner et. al (2012) Rahmath et.al (2016) samt Chapmans 

(2016) studier vilka diskuterar upplevd makt hos vissa deltagare gällande utseende-fixering och 

västerländska ideal samt vikten av att få bli sedd för inre kvaliteter och kompetens. Likheten med 

studierna är Khadijas upplevelse av diskurs kring utseendeideal som tenderar att förminska hennes 

egentliga värde som människa, skillnaden är i vilken kontext det skett. Trots att hon är medveten om 

utseendefixeringen i Sverige har hon inte upplevt samma negativa bemötande och disciplinära 

åtgärder, vilket också leder till att maktanspråken från omgivningen känns mindre.   

 

6.3.2. Människa eller muslim 

Något som informanterna upplever är negativ och fördomsfull diskurs om muslimer i västvärlden 

vilket följer samma mönster som det Wagner et al (2012) och Rahmath et. al (2016) samt Chapman 

(2016) beskriver i sina studier om muslimska kvinnors upplevelser i muslimska 

minoritetssamhällen. Khadija upplever inte att hon själv påverkas särskilt negativt av denna 

diskurs men förklarar att hon förstår att människor kan bli fördomsfulla när de får en ensidig bild 

av muslimer kopplat till krig och terrorism, eftersom hon anser att ögonblicksbedömning hör till 

människans natur. Till skillnad från Khadija upplever de andra tre kvinnorna personligen 

disciplinär makt i Sverige på grund av att de bär hijab. För Leila, Sahrah och Maysa utmanar denna 

makt både deras personliga och sociala identiteter som hijaben har betydelse för eftersom det 

hijaben symboliserar för dem blir ifrågasatt. De har alla tre känt sig fördomsfullt bemötta på grund 

av att de bär hijab och är mycket bekymrade för hur samhället i stort ser på muslimer. I enlighet 

med Hintons (2003) resonemang om stereotypering känner de att de blir tillskrivna egenskaper de 
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inte har på grund av förutfattade meningar och antimuslimsk diskurs som upplevs spridas i 

samhället människor emellan och genom massmedia. 

”Med mitt beteende, jag försökte visa dom jag handlade, jag hjälpte många det med enkla saker, 

och sen det var en gammal kvinna som hade jättestarka ögon mot mig, och sen hon var 

jättegammal, och sen hjälpte jag kvinnan med att sätta sina saker i påsen och hon blev jätteglad 

och hon hade tacksam och dom enkla saker kan visa folk/…/Det gjorde jag med många gamla 

och de var ovana att nån hjälper dom och det var en som var självklart för oss, på bussen eller 

om en kvinna om du har ingen granne, det var inte konstigt för mig om jag såg en sån gammal 

kvinna och ingen hjälpte henne. Så är det i vårat samhälle, jag tänker att folk hjälper 

varandra/…/Ja sen märkte jag att det gjorde att hon ändrade sitt beteende och sen förstod jag att 

allt beror på att man inte vet om andra. Okännedom. ” (Leila).  

 

När de tittar på mig jag ser deras ögon att de tycker att jag är tvungen att ha hijab, att jag kan 

inte prata med andra, min man har tvingat mig och så vidare. Jag ser det. Och dom blir lite…de 

pratar inte som vanligt/…/Men när de känner mig spelar det ingen roll och dom blir bättre efter 

kanske två tre möten/…/Jag tycker om hijab och jag vill säga till alla att ni kan inte döma andra 

bara för att de har hijab eller har inte, eller de är muslimer eller de är kristna. Man kan tänka på 

en människa som en människa, bara är han bra eller dåligt eller ja…” (Sahrah).  

 

På grund av att de bär hijab upplever de sig kategoriserade av en del av omgivningen som bland 

annat terrorist, förtryckt kvinna som behöver befrias, dum, maktlös eller rentav från en annan 

planet. Leila uttrycker att hon är orolig att dessa strömningar gör att muslimska kvinnor börjar 

tro det om sig själva. Makten hotar Leila, Sahrah och Maysas vilja att existera som fullvärdiga 

människor vilket skapar stor frustration. Som nästa avsnitt visar så kan motstridiga maktanspråk 

upplevas från omgivningen vilket kan göra situationen ännu mer komplex.  

 

6.3.3. Damn if you do, damn if you don´t 

Att det krävs makt för att motstånd ska finnas och att det är frustrationen mot upplevd makt som ger 

näring till motståndshandlingar (Lilja & Vinthagen 2009) blir tydligt kring frågan om disciplinär makt 

som existerar bland delar av kvinnornas muslimska omgivning gällande symboliken i att sluta bära 

slöja. Här märks stor skillnad hur informanterna förhåller sig till frågan. Leila och Sahrah nämner 

problemet som skulle kunna uppstå med omgivningen men verkar inte personligt berörda av det. 

Kanske kan det bero på att de finner det är nödvändigt att bära hijab för dess muslimska budskap och 

därför inte upplever att denna makt begränsar dem. Khadija hade aldrig funderat på frågan om att 

sluta bära slöja men är medveten om problematiken. Dessa disciplinära krafter från omgivningen har 

dock inget grepp om henne och hon verkar inte uppleva någon makt kring denna fråga att acceptera 

eller göra motstånd mot. Till skillnad från Sahrah och Leila har hon heller inget stort behov av att 

visa att hon är muslim utan uttrycker tydligt att det är för hennes egen skull inför Gud som hon bär 
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hijab. Khadija hänvisar tillbaka till det egna valet och att hon förväntar sig respekt av omgivningen 

vilka val hon än gör, precis som hon respekterar andras val: 

”Dom har inte lagt sig ifrån början så varför ska dom göra någonting nu, det är mycket…det är 

mitt val, jag tror dom måste respektera det. Det är jag i alla fall/…/Det är deras problem. Inte 

mitt problem. Det är dom som måste…vi ändrar oss hela tiden vi måste respektera det. Jag vet 

inte när man tittar på runtomkring det finns variation hela tiden så vi måste acceptera det. Och 

jag önskar det, jag önskar att vi är olika, så jag vill gärna att vi är olika för att berika varandra. 

Till exempel jag har ingen familj här i Sverige. Jag har bara min man och barnen och jag tror 

att han ska respektera det eftersom vi brukar respektera varandra, han respekterar vad jag vill, 

jag respekterar vad han vill. Varför ska han bestämma det? Det är jag som bestämmer.” 

 

Maysa är den enda av kvinnorna som uttrycker stor frustration kring motstridiga krav från 

omgivningen och upplever därmed paradoxala disciplinära makter som gör det omöjligt för henne att 

existera utan att bli kritiserad. Hon berättar om aggressivt rasistiskt hot uttalat mot henne själv och 

hon är också den enda av informanterna som har övervägt att sluta bära hijab på grund av fördomar i 

samhället. Maysa är orolig för sin egen skull men framför allt för barnen, vilket betyder att den 

disciplinära makten hon upplever sträcker sig längre än mot bara hennes egen person. Hon är rädd 

för att hennes barn ska utsättas för fördomsfullt bemötande på grund av att hon själv bär hijab. Det 

sker en krock mellan att hijaben behövs för att kunna ses som en bra muslimsk kvinna i muslimska 

sammanhang och att behöva sluta bära hijab i ickemuslimsk kontext för att kunna ses som fullvärdig 

människa och inte som ett hot och terrorist. En tredje parameter är hennes egen känsla för hijaben 

som en integrerad del av hennes personliga identitet och en fjärde viljan att följa religionens bud och 

kärleken till Gud. Båda dessa parametrar kan också ses som exempel på disciplinär makt från henne 

själv och från hennes religiösa övertygelse. Som beskrivits i tidigare kapitel har hijaben minskat i 

betydelse för Maysas sociala identitet och dess intrycksstyrande funktion är inte nödvändig i Sverige. 

Kvar finns värdet av hijaben som en naturlig del av identiteten och betydelsen för relationen till Gud. 

”Det är jättejättesvårt att bestämma vad jag vill för jag tycker det är jättesvårt med hijaben mot 

dom andra som tänker koppla ihop muslim med terrorist. Och jag vill stanna kvar med min hijab 

för att det är en del av mig. Och det jättejättejobbigt, och jag kan inte bestämma, aldrig, för att 

det är också svårare om jag vill ta av min hijab men mina känslor och mina, ja jag känner mig 

inte nöjd om mig. Jag känner mig här inne, jag känner mig ont i hjärtat/…/Ja det är jättekonstigt, 

jag vet inte vad jag känner, ibland jag vill ta av den för att jag vill sluta…jag vill känna mig som 

andra, inte bara dom titta på mig. Jag vill känna mig som en vanlig människa, inte bara som en 

konstig människa. Dom tittar här eller dom är rädda kanske, jag vet inte hur dom tänker, kanske 

dom är rädda, kanske dom är rädda dom tror nu jag ska ha med mig…eller för att…finns en…ja 

han sa till mig, när han ser en kvinna med hijab han tror det ska bli bomb nu.”  

 

Maysa slits mellan omgivningens och hennes egna motstridiga krav samtidigt som hon 

uttrycker att Gud förstår henne då hennes välbefinnande är viktigast. Maysa känner en längtan 

att bara få vara som alla andra och få känna sig fri och accepterad av andra människor oavsett 
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hur hon väljer att klä sig. Denna längtan efter frihet och acceptans handlar i grunden om en vilja 

att omfattas av rättigheter som alla andra, vilket behandlas i följande avsnitt.  

 

6.3.2. Rätten till rättigheter 

Något som förenar i de fyra informanternas berättelser är disciplinära makter som på olika sätt gör 

anspråk på att begränsa och förändra deras sätt att vara och se på sig själva. Deras personliga och 

sociala identiteter utmanas och i förlängningen är det deras önskan att omfattas av grundläggande 

friheter och rättigheter till egen identitet och livsval som hotas, bortom religion och hijabens betydelse 

för kommunikation och grupptillhörighet. För att ställa frågan kring slöjans betydelse på sin spets 

fick de frågan om hur de skulle uppleva ett förbud mot att bära hijab, ett tydligt maktanspråk från 

samhällets sida. Trots så skiftande resonemang i andra frågor så samstämde nu svaren.  

”För att jag känner att hijaben är en viktig del av mig. Ja. Och jag känner det är orättvist för att 

det är inte viktigt. Man måste inte titta på hijaben eller om varför man har på sig, och man måste 

tänka, dom måste tänka på hur jag jobbar, hur jag gör mina uppgifter, mina uppdrag, om jag gör 

allt rätt, om jag är bra människa eller inte bra. Om jag har hijab eller inte det spelar ingen roll, 

det gör ingenting tror jag, för jobbet/…/Men jag tror om…nu jag tänker, min chef säger till mig 

du kan inte fortsätta för att du har hijab kanske jag tror jag ska bli mycket, mycket ledsen jag ska 

känna mig inte som alla andra, jag ska känna mig mindre än dom andra kvinnorna” (Maysa). 

 

”Rätt att vara människa. Alla, alla, inte bara kvinnor som har hijab, måste ha plats i samhället, 

plats i livet. Dom har rätt till det. Jag tror att jag är en del av det svenska samhället och jag har 

rätt att andra bedömer mig här [pekar på hjärtat] inte bara hjärta utan vad jag gör för samhället, 

eller vilken roll spelar jag i samhället, inget annat. Jag tror att man inte ska tänka så mycket på 

hijab, det är bara ett val, det är viktigt även för mig som bär hijab, men det är inte det viktigaste” 

(Khadija). 

 

Även om inte förbud mot att bära hijab råder i Sverige så märks en tydlig inställning i frågan. 

Informanternas resonemang visar hur ett hijabförbud skulle betyda ett hot mot både deras identiteter 

och existens som fullvärdiga människor och därmed innebära att de inte skulle känna samma rätt till 

rättigheter som andra människor i samhället.    

 Lilja & Vinthagens (2009) resonemang om att finns det makt finns det motstånd 

tydliggörs i kvinnornas berättelser där de beskriver den disciplinära makten från samhället och 

omgivningen i form av diskurser de känner frustration gentemot och inte vill underkasta sig. I nästa 

avsnitt beskrivs hur informanterna på olika sätt hanterar och gör motstånd mot de disciplinära makter 

som beskrivits.  

 



34 
 

6.3.3. Motståndet mot makten 

Informanterna skiljer sig åt genom att positionera sig mot eller följa olika diskurser. Maktens 

konstruktion styr hur motståndet kan ske, och eftersom diskursiv makt handlar om kulturella och 

samhälleliga föreställningar normer och regler så sker motståndet genom att försöka underminera 

makten på sätt som dekonstruerar och omskapar diskursen (Lilja & Vinthagen 2009). Informanternas 

berättelser följer också Lilja & Vinthagens (2009) ståndpunkt att motståndshandlingar inte behöver 

vara en konkurrerande makt då de inte gör anspråk att bestämma över andras val av religion och sätt 

att klä sig och leva, utan motståndshandlingarna sker, medvetet eller omedvetet, i syfte att utmana 

och försvaga makten för att kunna omdefiniera och uppvärdera sina egna och ibland andras 

identitetspositioner. Dessutom konkretiserar de motståndet genom att bära hijab och samtidigt ta plats 

i samhället. De fyra informanternas motstånd mot makt kan delas in i två olika utgångslägen, Khadija 

och Maysa uttrycker motstånd för sin egen skull medan Sahrah och Leila även uttrycker solidariskt 

motstånd för både muslimer och andra minoriteters rätt att accepteras och existera. 

 Att bära hijab för att inte bli bedömd efter utseendet kan tolkas som en paradoxal 

handling; det drog omedelbart blickarna till sig i Syrien och disciplinära krafter bekräftade omgående 

den diskursiva makten. Det ledde till att Khadijas beslutsamhet till motstånd ökade för att försöka 

förändra synen på utseendediskursen i vardagen och arbetslivet så att människors inre kvaliteter och 

kompetens kan värdesättas högre. 

”Vi fortfarande säger hela tiden vi respekterar varandra och vi skriker frihet och jämställdhet, 

när det sitter på prov det var inte så hela tiden. Så det är något som stör mig, bara jag som...bara 

jag som människa. Att vi måste gå upp högre nivå till högre grad att inte tänka på varandra som 

en sak.”  

 

Sahrah och Leila beskriver båda klart och tydligt bärandet av hijab som en medveten, genomtänkt 

motståndshandling mot den fördomsfulla diskurs de upplever i mot muslimer. De ser sig själva som 

representanter för islam med primärt syfte att förändra den västerländska synen och för rätten till sin 

kultur och identitet, men även för att öppna för tolerans och acceptans av andra minoritetsgrupper. 

Genom att bära hijab och samtidigt visa att de är goda samhällsmedborgare vill de vara goda 

muslimska kvinnliga förebilder. För Sahrah och Leila har hijaben blivit ett nödvändigt verktyg för 

självrepresentationen i motståndshandlingen mot denna disciplinära makt, och de menar att utan hijab 

blir det mycket svårt att verka för förändring eftersom den muslimska symboliken är tydlig. Hijabens 

symbolvärde har därmed ändrats för Leila och Sahrah från ett okontroversiellt klädesplagg i Syrien 

till självklar symbol utåt för rätten till rättigheter som människa: 
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”För svenskarna visste jag att det finns många fördomar om en kvinna med hijab, så jag var ännu 

mer bestämd att bära min hijab, för att visa att ni måste ändra dina åsikter om andra folk. /…/…Vi 

[kvinnor] är verkligen dom som representerar islam, och det är inte som andra säger att vi är 

under förtryck, det är helt annorlunda. Vi är starka, vi kan representera oss, vi kan visa oss i 

samhället utan att vara skämda. /…/Det kommer att bli så om det finns många som jag som jobbar 

och kämpar och visar att vi är lika, vi kan bygga Sverige tillsammans utan att ha något problem 

med hijab eller med en cross eller jewish som har nånting som visar religionen. Vi får inte säga 

”förhindra alla saker som visar religion”, utan vi får respektera varann utan att tänka på vad vi 

representerar” (Leila). 

 

Jag tycker att det är en bra sak för jag tycker att hijab visar att jag är muslim, jag är god kvinna, 

jag är bra människa, jag kan arbeta, jag kan lära mina barn goda saker dom ska bli bra 

människor och jag är muslim så jag visar en bra bild för muslimer. Därför jag kan inte tänka mig 

jag har inte hijab. /…/Till exempel här i Europa när jag träffar någon, den första gången kanske 

de har sett dåliga exempel i livet, eller de tittar på nyheter, Isis, de mördar varandra jag känner 

ont. /…/Jag tycker om hijab och jag vill säga till alla att ni kan inte döma andra bara för att de 

har hijab eller inte” (Sahrah).  

 

För Maysa, som slits mellan både paradoxala disciplinära makter utifrån och inre känslor för hijaben, 

är frågan känslofylld och svår. Hon vill helst bara smälta in i samhället precis som hon är, klädd i 

hijab. Den disciplinära makten från en del av den muslimska omgivningen påverkar inte lika starkt 

som den från icke-muslimsk omgivning. Hon uttrycker inte motståndstankar mot det muslimska 

maktanspråket genom att vilja sluta bära hijab, även om frustrationen är tydlig. När det gäller makten 

från icke-muslimska sammanhang pendlar Maysa mellan att böja sig för den fördomsfulla diskursen 

hon upplever och därmed underkasta sig disciplineringen för att skydda sig själv och sina barn 

samtidigt som hon i nästa andetag visar kraft och vilja att genom att fortsätta bära hijab visa för de 

som skräms av henne att hon inte är farlig: 

”Min man han sa du måste ta av din hijab för att DU vill, inte för att du har träffat en dålig 

människa, eller en dum människa/…/Ja jag känner att han har rätt. Han har rätt. För man måste 

bestämma själv, inte för att dom andra tror eller vad dom tänker eller/…/Jag ville ta av den [efter 

rasistiska hotet]. För jag gillar den men jag vill…nu tänker jag andra tankar… jag vill ta av min 

hijab för att jag vill, inte vilken religion jag har. Bara. Men inte för att den stör mig, nej/…/Jag 

känner det är svårt för dom [barnen] också, jag kan inte varje gång förklara till människor vem 

är jag och jag inte terrorist eller. Jag kan inte säga…eller…en gång vet du vad jag tänkte, jag 

vill skriva här [pekar på tröjan] ”Muslim – inte terrorist” [skrattar] jag vill skriva jaa!” 

 

Maysa kommer tillbaka till hijabens betydelse som en del av hennes kropp och framhäver och rätten 

att som fri människa som är kapabel att ta egna beslut få avgöra huruvida hon ska bära hijab eller 

inte. Samtidigt som hon helst vill slippa konfrontation så blir ändå att bära hijab en motståndshandling 

mot diskursiva makter som ifrågasätter hennes identitet och självbestämmande.  

 I nästa och avslutande kapitel följer diskussion och slutsats kring slöjans betydelse 

utifrån analysens tre teman identitet, intrycksstyrning och motstånd.   
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7. Diskussion och slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor som bär slöja resonerar kring sitt slöjbärande, 

varför bär de slöja samt vilken betydelse har slöjan för dem. Uppsatsen har delats in tre analytiska 

teman, identitet, intrycksstyrning samt motstånd, vilka avser att besvara frågeställningarna som lyder: 

1. Har slöjan betydelse för informanternas identitet och i så fall på vilket eller vilka sätt? 

2. På vilket eller vilka sätt har en slöja betydelse för informanternas självpresentation i relation 

till andra? 

3. Hur skiljer sig upplevelserna åt mellan informanterna och hur kan detta tolkas? 

Nedan följer en diskussion kring resultatet i varje analytiskt tema och avslutas med studiens slutsats. 

 

7.1 Identitet 
 

Det visar sig tydligt i analysen att slöjan har stor betydelse för och bekräftar informanternas 

identiteter. Det kan handla om att förstärka den sociala identiteten och fullt ut kunna identifiera sig 

med olika kategorier som exempelvis flickor, en del av vuxenvärlden, vänner eller muslimer. För den 

personliga identiteten och synen på sig själv som unik och egen person med egna kvaliteter och 

egenskaper, kan hijaben ha betydelse för exempelvis känslan av femininitet, religiositet eller som en 

manifestation inför kvinnan själv som självständig, fri och tänkande människa kapabel att ta egna 

beslut. Att bära hijab kan också få djupare betydelse för identiteten genom att integreras som en del 

av jaget och bli en naturlig och del av personens existens och självbild.  

 Det som skiljer informanterna åt när det gäller hijabens betydelse för identiteten är bland 

annat att Maysas och Sahrahs framhållande av grupptillhörighet som anledning till att börja bära slöja 

respektive Khadijas och Leilas religiösa anledningar och betydelse för synen på sig själv som 

självständig individ. Detta resultat visar likheter med tidigare forskning av Wagner et. al (2012) samt 

Rahmath et. al (2016) hur kvinnor som inte konfronteras kring valet att bära hijab mer följer det 

kulturella sättet att klä sig, medan de som ifrågasätts och behöver förklara sitt val först och främst 

framhåller religiösa skäl och mer aktivt väljer att bära hijab. Anledningarna till att kvinnorna 

framhåller olika anledningar till att börja bära hijab kan bero på just denna skillnad i omgivningens 

bemötande. Skillnad märks också angående hur betydelsen för personlig och social identitet ändras i 

mötet med det svenska samhället. Både Sahrah, som framhöll grupptillhörighet i Syrien och Leila 

som inte gjorde det särskilt tydligt, framhåller vikten av att kunna kategoriseras som muslimer i 
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Sverige och därmed har slöjan behållit eller ökat sin betydelse för social identitet. Maysa, som så 

gärna ville bära hijab som de andra vännerna som barn och tonåring, och Khadija, som valde att bära 

hijab för sin egen skull inför Gud, ser båda hijaben mest som en personlig ensak och därmed har 

betydelsen för social identitet fortsatt varit låg eller minskat drastiskt medan betydelsen för personlig 

identitet ökat. Vad som påverkar denna skillnad i betydelse för identiteten kan bero på hur 

informanterna reagerar på den diskurs de upplever förs angående muslimer och kvinnor med hijab 

och vilka identitetspositioner de ställer sig själva i. Leila och Sahrah arbetar aktivt och medvetet mot 

denna diskurs, i solidaritet med andra muslimer och minoriteter, vilket gör att identifikationen med 

den egna gruppen förstärks. Maysa och Khadija uttrycker tydligt att de bär hijab endast för sin egen 

skull. Det är tydligt hur informanternas identiteter förhandlas, slipas och definieras inom dem själva 

i mötet med omgivningen, vilket leder till att slöjans betydelse för identiteten ökar vilket 

sammanfaller med Wagner et al (2012), Rahmath et al. (2016) samt Chapman (2016) studier. 

 

7.2 Intrycksstyrning 
 

För självpresentationen har studien visat att informanterna har eller har haft stor nytta av att bära 

hijab och att det fungerar väl i sammanhang där budskapet förstås av mottagaren i enlighet med 

Goffmans (2014) teorier om intrycksstyrning. Hijaben används för uttryck av identitet och kan 

signalera bland annat religionstillhörighet, ärlighet samt otillgänglighet, eller kan användas för att 

styra fokus från det yttre till inre kvaliteter, vilket också sammanfaller med Wagner et. al (2012), 

Rahmath et al (2016) samt Chapmans (2016) resultat. Maysa, Leila och Sahrah beskriver hur 

hijaben har en avvisande funktion mot utomstående män som ett slags skydd för kvinnan mot 

fysiska och verbala närmanden. Maysa och Sahrah menar att det gäller främst i hemlandet och i 

muslimsk kontext i Sverige, även om Sahrah i likhet med Leila anser att den avvisande funktionen 

fungerar utmärkt även bland svenska män. Dock skiljer sig Leila från de andra två då hon menar att 

kvinnan skyddas från att vara en orsak till dåligt beteende hos män, medan Maysa och Sahrah anser 

att bära hijab är ett skydd för kvinnan mot de män som inte beter sig respektfullt. Det kan vara en 

anledning till att Maysa och Sahrah anser att den inte behövs i samma utsträckning i Sverige medan 

Leila inte nämner det. Alla tre menar att sluta bära hijab kan innebära att kvinnan signalerar 

tillgänglighet eller förändring, vilket också tyder på det kan symbolisera identitetsförändring både 

personligt och socialt. Khadija nämner inte alls hijaben som skydd för kvinnan mot män, men 

framhåller som enda informant funktionen att styra omgivningens fokus bort från ytan till henne 

själv i första hand som människa.      
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 Även om informanterna resonerar olika kring anledningar att styra omgivningens 

blickar bort från deras kroppar framgår det av informanternas svar hur de själva tar ansvar för hur 

omgivningen ser på, sexualiserar dem och bemöter dem istället för att lägga ansvaret på dem som 

betraktar dem. Samhällen i både öst och väst präglas av liknande könsmaktsordningar. Bordieu 

(1999) anser att denna makt utövas på ett slags omärkligt och symboliskt plan där kvinnan 

underställs mannens dominans utan att hon reagerar över det. Detta sker genom kommunikation, 

underskattning av vissa och erkännande av andra uppfattade kvaliteter och egenskaper. Tseëlon 

(1998) diskuterar denna könsmaktsordning där kvinnan definieras av och genom män och hur 

kvinnans ansvar vuxit fram att inte bara gälla henne själv utan även ansvar för de blickar som ser 

henne och uppfattar henne som ett sexuellt objekt. Därmed ges männens sexualitet prioritet att 

förhålla sig till och styr på vilket sätt kvinnors beteende ses som anständigt eller inte. Detta 

resonemang innebär samtidigt att kvinnan i detta underställda läge, anses besitta makt över mannen 

genom möjlighet att använda sitt feminina väsen för att styra hans reaktioner (Tseëlon, 1998). 

 Sedan migrationen till Sverige har hijabens betydelse för intrycksstyrning förändrats för 

alla informanterna men på helt olika sätt. Att bära hijab har för Maysa mestadels förlorat sin betydelse 

för självrepresentationen. Det beror dels på att hon anser att hijaben inte behövs på grund av att 

kvinnors rättigheter bättre skyddas av svensk lagstiftning, dels för att hon känner att budskapet om 

att hon är muslim gör att hon kan bli fördomsfullt bemött vilket i sin tur förhindrar henne att känna 

sig som en fullvärdig människa. Samtidigt känner hon också att det kan kännas viktigt att ha den just 

på grund av att motarbeta fördomar. Att bära hijab används av Leila, Sahrah samt i viss mån Khadija 

för att signalera att de är muslimer. Khadija nämner att det är främst praktiskt att människor vet att 

hon är muslim, men för Leila och Sahrah har denna funktion för självrepresentation i relation till 

andra blivit absolut nödvändig i Sverige för att göra motstånd mot upplevelser av fördomsfull 

stereotypering och diskurs mot muslimer. Därmed har hijabens betydelse för självrepresentation ökat 

drastiskt för både Leila och Sahrah och blivit en av de allra viktigaste anledningarna till att bära hijab, 

något som samstämmer med de resonemang Wagner et. al (2012), Rahmath et al (2016) samt 

Chapman (2016) för. 
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7.3 Motstånd 
 

På grund av den betydelse slöjan har för identitet och självrepresentation gör de disciplinära makterna, 

som gör anspråk på att bestämma över huruvida informanterna bör bära hijab eller inte, även anspråk 

på rätten att ifrågasätta och förändra deras sociala och personliga identiteter och i förlängningen deras 

önskan att existera som fullvärdiga människor med rättigheter som alla andra. Något som tydliggörs 

i analysen är att kollisionen med disciplinära makter leder till att slöjans betydelse för identitet och 

intrycksstyrning gentemot andra blir ännu större. När informanterna inte vill underkasta sig makt 

uppstår frustration vilket leder till att motståndstankar i enlighet med Lilja & Vinthagens (2009) 

teorier om makt och motstånd. Kvinnornas resonemang kring att använda hijab som 

motståndshandling mot dels utseendefixering, dels fördomar och stereotypering kan kopplas till de 

resultat Chapman (2016) Rahmath et al. (2016) och Wagner et al. (2012) presenterar i sina studier i 

muslimska minoritetsländer. Där visar sig slöjan vara ett viktigt verktyg i självrepresentationen i 

motståndet mot fördomar mot muslimer och utseendefixering i kampen om rätt till identitet och frihet.  
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7.4. Slutsats 
 

Av analysens resultat kan slutsatser dras att: 

 

1) Slöjan har betydelse för informanternas identiteter genom att den används dels för identifikation 

med sociala grupper av människor och därmed för utveckling av social identitet, dels för att urskilja 

sig från andra och därmed för att utveckla den personliga identiteten. Slöjan kan med tiden bli en så 

väl integrerad del av personligheten att den känns som en naturlig del av kvinnans eget fysiska och 

psykiska jag. Disciplinära makter som ifrågasätter informanternas slöjbärande kan förstärka slöjans 

betydelse för identiteten. 

2) Slöjan har betydelse för informanternas självpresentation genom att signalera någon eller flera av 

följande egenskaper: ärlighet och hederlighet, religionstillhörighet, otillgänglighet och ointresse för 

utomstående män eller vilja att bli sedd som människa istället för att bli bedömd efter utseende. I 

möten med disciplinära makter som ifrågasätter informanternas slöjbärande förstärks slöjans 

betydelse för självpresentationen eftersom den blir ett nödvändigt verktyg i motståndet mot makten. 

3) De individuella upplevelserna skiljer sig åt på flera sätt, samtidigt som en del också är liknande. 

Slöjan har generellt sett stor betydelse för identitet och självpresentation, men betydelsen har 

förändrats i olika utsträckning för informanterna på ibland paradoxala sätt över tid och i olika 

samhälleliga kontexter. Detta kan tolkas som att trots att informanterna har liknande bakgrund och 

nuvarande situation, och har därmed formats och påverkats av liknande diskurser kring slöjan, så 

uppfattar och tolkar de sig själva olika i mötet med omgivningen och förhåller sig därmed också olika 

till slöjans betydelse för identitet och självpresentation. Medan en av informanterna helst obemärkt 

vill smälta in, möter två andra på ett aktivt sätt ifrågasättande omgivning och den fjärde informanten 

ställer sig lugnt utanför och låter inte makten få grepp om henne utan använder det medvetet till 

reflektion och inre utveckling.  

  



41 
 

Referenser 
 

 

Litteratur 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000) 2. uppl. Introduktion till psocialpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 

Bhambra, G. (2014). Connected Sociologies. London: Bloomsbury Academic. 

Bordieu, P. (1999). Den manliga dominansen. Uddevalla. Daidalos. 

Day, A. (2011). Believing in belonging: Belief & Social Identity in the Modern World. Oxford: 

Oxford University Press. 

Goffman, I. (2014) Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 6. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hammarén, N. & Johansson, T. (2009) Identitet. Malmö: Liber. 

Hinton, P. (2003) Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, A. (2005) Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) 3. uppl. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Langemar, P. (2008) Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

Lilja, M. & Vinthagen, S. (2009). Motstånd. Malmö: Liber. 

Nilsson, B. (2015). Socialpsykologi. Teorier och tillämpning. Stockholm: Liber. 

Persson, A. (2012) Ritualisering och sårbarhet. Malmö: Liber. 

Tseëlon, E. (1998) Kvinnan och maskerna. Lund. Studentlitteratur. 

 

Tidningsartiklar 

Björkman, A. (2015) Hijab är var mans symbol. Dagens Nyheter, 2 oktober.  

http://www.dn.se/arkiv/ledare/hijab-ar-var-mans-symbol/ [2017-07-15] 

Borggren, I. (2016) Här skildras vårt mest laddade plagg. Dagens Nyheter, 15 september. 

http://www.dn.se/arkiv/scenhost/har-skildras-vart-mest-laddade-plagg/ [2017-07-15] 

 

 



42 
 

Artiklar 

Chapman, M. (2016). Feminist dilemmas and the agency of veiled Muslim women: Analysing 

identities and social representations. European Journal of Women´s studies, vol. 23(3),522-541. 

Wagner, W., Sen, R., Permandeli, R., Howarth, C. (2012). The veil and Muslim women´s identity: 

Cultural pressures and resistance to stereotyping. Culture &Psychology, 18(4) s. 521-541. 

Rahmath, S., Chambers, L., Wakewich, P. (2016). Asserting citizenship: Muslim women´s 

experiences with the hijab in Canada. Women´s Studies International Forum, vol. 58 s. 34-40. 

Ahlbeck-Rehn, J. (2010). Underkuvade kunskaper och genealogins möjligheter. Sociologisk 

Forskning, 47(2) s.25–48. 

 

Webbsidor 

Codex (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2017-09-08] 

 

  



43 
 

Bilaga 
 

Intervjuguide  

 

Uppsatsens syfte: Att undersöka hur kvinnor som har migrerat från ett muslimskt land resonerar 

om sitt slöjbärande– varför bär de slöja och vilken betydelse har slöjan för dem? 

 

Frågeställningar: 

1. Har slöjan betydelse för informanternas identitet och i så fall på vilket eller vilka sätt? 

2. På vilket eller vilka sätt har en slöja betydelse för informanternas självpresentation? 

3. Hur skiljer sig upplevelserna åt mellan informanterna och hur kan detta tolkas? 

 

 

 

Inledning 

Varför ville du vara med i den här studien? 

När började du bära hijab? 

När bär du den och när är du utan? 

Vilka modeller föredrar du i olika sammanhang? 

 

Med hijab 

Varför klär du dig i hijab? 

Vad fick dig att börja och hur var det? 

Upplevde du någon skillnad hos dig/din omgivning då? 

Vad vill du säga genom att bära hijab? 

För vem/vilka är det viktigt att visa detta? 

Vilken betydelse tror du hijaben har för hur människor ser dig och bemöter dig? 

Har du känt dig ifrågasatt/obekväm p g a reaktioner mot att du eller andra kvinnor använder slöja? 

Hur påverkar det dig? 

Hur reagerar du när någon börjar bära hijab? 
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Utan hijab 

Hur känns det att ta av slöjan när du känner att du kan/vill det? 

Varför behöver du den inte då?  

Vad förändras i mötet med människor då? 

Har du någon gång velat vara utan där du brukar ha hijab, och i så fall varför? 

 

Tänk dig en situation utan hijab där du annars brukar ha den, hur skulle det vara? 

Hur skulle din omgivning reagera tror du? 

Om du tänker dig tillbaka till samma situation där du nu återigen har hijab, hur upplever du det i 

kontrast till känslan utan? 

 

Om en vän till dig skulle sluta täcka hår, hals, nacke, hur skulle du reagera? 

Vad skulle du göra om ett förbud på något sätt mot hijab skulle införas? 

 

Avslutande reflektion 

 

Kan du sammanfatta vad din hijab betyder för dig? 

Något annan du skulle vilja säga? 

 


