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Sammanfattning 

Stereotyper är mentala föreställningar om exempelvis människor, grupper eller ställen. 

Stereotyper klassificerar individer till kategorier, vilka som tillhör den normala eller 

avvikande kategorin. En grupp i Sverige som betraktas utifrån fördomar och stereotyper är 

människor med en muslimsk bakgrund. Undersökningens syfte är att undersöka medelålders 

svenskars män och kvinnors bilder av muslimer och studiens forskningsfråga är; Vilken bild 

av muslimer har svensk medelålders män och kvinnor om muslimer? Studiens design är av 

kvalitativ art och den valda metoden är en fenomenologisk analys. Datainsamling har skett 

genom intervjuer och projektiv teknik.  

Studiens resultat visar att svensk medelålders män och kvinnors bilder av muslimer är 

återbekräftande och stereotyper av muslimer är att de är farliga och har en negativ kvinnosyn. 

Vidare visar studiens resultat att respondenter har ett etnocentriskt tänkande.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Stereotypes are mental representations of for example people groups or places. It has been 

argued that stereotypes are used to classify for example individuals in to normal and deviant 

categories. One group in Sweden who are being associated with strong stereotypes and 

prejudice are individuals of a Muslim background. This study aims at understanding Swedish 

middle-aged men and woman’s images of Muslims. The overall resarchquestion which the 

study seeks to answer is; what are Swedish middle-aged men and woman’s images of 

Muslims? The research design of the study is of a qualitative nature. The method employed is 

phenomenological analysis. The data collection techniques employed in the study are 

interviews and projective techniques. The study’s findings indicate that the Swedish middle-

aged men and woman’s images of Muslim are of a confirmatory nature. A typical stereotype 

of individuals of a Muslim background is, according to the respondents, that Muslims are 

dangerous and hold a female-hostile point of view. Furthermore, all of the respondents exhibit 

an ethnocentric way of thinking regarding Muslims.   
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Förord 

Arbetet med denna C-uppsats har varit en lärorik process, stundtals jobbig, men mycket 

intressant! Det finns några personer som på olika sätt bidragit till stöd och hjälp, men vissa 

förtjänar ett särskilt tack; 

 

 

Roger Donaldson Tack för visat intresse och för alla bra och rättvisa 

kommentarer.  

 

Cicki Stöttepelaren i alla väder. Osjälvisk och alldeles 

underbar! Morgon som kväll, och alltid finns du där. 

Bättre förebild finns inte!  

 

Ulla Du kommer alltid vara med i mina förord, för utan 

dig skulle inte mitt intresse för islam och muslimer 

finnas. Du är grunden till detta!  

 

Mormor    Min djupaste kärlek till dig.  

 

Losi  I’ll be there for better or worse till death do us part 

I’ll love you with every beat of my heart  

  

 

 

Ett sista tack vill jag rikta till samtliga respondenter! Tack för all er hjälp och tid, för  

er öppenhet och för att ni ville dela med er av era intressanta upplevelser och åsikter. 

Utan er hade inte denna uppsats funnits, och ni är ovärderliga!   

 

 

 

 

 



 

 

 

Inledning 

Bakgrund  

Människan är en social varelse som lever sida vid sida med sin omgivning. För att kunna 

tolka, bedöma och förhålla sig till andra människor tenderar människor att dela upp personer i 

olika grupptillhörigheter. I samband med kategorisering och gruppering av andra människor 

sker en generalisering som kan leda till fördomar och stereotyper (Nilsson och Waldemarson, 

1994).  

  

Fördomars grundkonstruktion ligger i negativa attityder och generaliseringar mot enskilda 

människor, vilket leder till att den enskilda individen döms utifrån dess tillskrivna 

grupptillhörighet. En fördom är en förutfattad mening om människor och grupper, där 

kognitiva scheman hjälper människan att snabbt bilda sig en uppfattning om andra och blir en 

guide till sociala omdömen (Rahimi, 2004).   

 

Giddens (1993) beskriver stereotyper utifrån en psykologisk tolkning och menar att fördomar 

fungerar primärt via stereotyper. Stereotyper associeras med försvarsmekanismen förskjutning, 

där vredes - och fiendekänslor riktas mot en grupp som i realiteten inte är den omedelbara 

källan till de negativa känslorna, det vill säga negativa känslor riktas mot en annan part än till 

källan som är grunden till känslorna.  Individer visar sin motsättning genom att utse en grupp 

till syndabock och människor som utsätts för syndabockstänkandet skiljer sig i allmänhet till 

det yttre.  

 

 Vidare menar Giddens (1993) att projicering kan tillhöra stereotyper och fördomars 

konstruktion.  Projicering ses som en omedveten process som tillskriver andra personer 

individens egen åsikt eller behov. När individen upplever en ständig frustration eller inte har en 

möjlighet att visa sina känslor och behov, sker en förträngning av individens känslor som 

projiceras på någon annan.  

 

 Ett kognitivt schema bestämmer hur individen tolkar intryck, vad denne ser, hör och 

uppfattar (Björkman 2007). Kognitiva scheman är mentala strukturer som används för 

sortering, kategorisering och utvärderande av betydelsefulla stimuli. Dessa scheman hjälper 

individen att organisera upplevelser på ett meningsfullt sätt (Perris, 1992).  



 

 

 

Kognitiva scheman innehåller individens kunskap om sig själv och omvärlden och 

aktiveringen av de kognitiva schemana bestäms av kulturella värderingar, exempelvis 

allmänna föreställningar om människor från andra kulturer (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

 Araya (2003) betraktar stereotyper som;  

 

”Kognitiva strukturer som innehåller en individs kunskap och föreställningar 

om olika sociala grupper och dess medlemmars beteendemönster”  

 

Stereotyper är en förenklad och generell mental föreställning som begränsar ett 

variationstänkande gällande människor. Stereotyper framställer simpla sociala kategorier, 

exempelvis vilka som tillhör ”vi och dom” (Rahimi, 2003).  

 

Genom ett ”vi och dom” tänkande ses ’vi’ som det normativa, och då en grupp ser sig som 

norm i jämförelse med en annan grupp kan begreppet etnocentrism uppstå. 

Nationalencyklopedin (1994, s.639) beskriver etnocentrism som; 

 

”Benägenhet att bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt 

i den egna kulturen, dess kriterier eller premisser. De flesta människor 

har genom sin enkulturation en medveten eller omedveten uppfattning 

om att den egna kulturens regler, värderingar och sedvänjor är de 

rätta och ”naturliga”. Etnocentrism är därför ett universellt element i 

alla kulturer, även om toleransen gentemot främmande kulturella 

fenomen varierar mellan olika kulturer och olika historiska perioder.”     

 

 Strangor (2000) menar att människan utsätts för en daglig påverkan av samhällets stereotyper 

vilka sänds ut genom exempelvis massmedial påverkan såsom tv, film, tidningar och reklam.  

I det individuella perspektivet ses stereotyper som ett inlärningsfenomen, där föreställningar är 

föränderliga i kontakt med andra. Genom social perception får människan information om 

sociala grupper och informationen tolkas och lagras, för att sedan användas i tolkningen och 

förståelsen av andra människor.  

 



 

 

 

Uppsatsen undersöker svenska män och kvinnors kognitiva scheman om muslimer och 

Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd, anser att muslimer porträtteras utifrån ett 

grupperspektiv i jämförelse med en individualistisk syn (Sundqvist - Arnell, 2006).  

 

Otterbeck och Bevelander anser (2006, s.16);  

 

”Att vara religiöst annorlunda än majoriteten i ett land innebär ofta 

en del extra belastningar. Man riskerar dels att bli utsatt för 

diskriminering som försvårar vardagslivet och ens chanser på 

bostads- och arbetsmarknaden, dels att bli utsatt för stereotypa 

föreställningar som avindividualiserar den enskilde”  

 

Otterbeck (2001) beskriver hur ’stereotypen: Muslim’ har förändrats över tid. Under 1960-talet 

porträtterades muslimer utifrån ett kollektivistiskt synsätt och under följande årtionden har 

islam och muslimer sammankopplats med en negativ kvinnobild. Vidare beskriver Otterbeck 

hur undersökningar gjorda under 1990 visar att 65 % av de tillfrågade har en negativ syn 

gällande islam, som kopplades samman med kvinnoförtryck. Utav de tillfrågade ansågs 

lågutbildade, landsortsbor, yngre människor och män besitta de mest negativa upplevelserna av 

muslimer. 

 

 På uppdrag av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet utfärdades en 

omfattande studie 2004 bland svenska elever, gällande fördomar mot muslimer. Studien visade 

övergripande att pojkar har en mer negativ inställning till muslimer i jämförelse med flickor 

och elever med svenskfödda föräldrar har en mer negativt synsätt gällande muslimer än andra 

elever (Otterbeck & Bevelander, 2006).   

 

 I anknytning till fördomar och stereotyper gentemot muslimer framkommer begreppet 

islamofobi, ett uttryck för rädsla för muslimer och islam. 1997 beskrev Runnymede Trust 

begreppet islamofobi (Otterbeck & Bevelander, 2006, s.9);    

 

”Termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den 

inkluderar även de praktiska konsekvenserna av sådan fientlighet vad 

gäller orättvis diskriminering av muslimska individer och 



 

 

 

gemenskaper, samt utestängande av muslimer från den allmänna 

politiska och sociala samvaron”  

 
Sejdevik (2004, s.18f) menar att svenska tidningsartiklar har följande återkommande drag 

beträffande bilden av islam och muslimer; 

o ”Islam framställs som en enhetlig religion och muslimer som en 

enhetlig grupp. 

o Islam och muslimer framställs som kvinnoförtryckande, medan Sverige 

och västvärlden framställs som föredömen när det gäller synen på 

människovärde och jämlikhet mellan könen. 

o Islam framställs som föråldrat och omodernt, medan västvärlden står 

för modernitet. 

o Västvärldens värderingar och levnadssätt framställs som lösningen på 

muslimers ”problem” med ”omoderna” idéer. Framför allt framställs 

västvärldens värderingar och levnadssätt som förtryckta muslimska 

kvinnors räddning.” 

 

Med bakgrund av diskussionen ovan fokuserar studien på medelålders svenska män och 

kvinnors bilder av muslimer.  

Syfte 

Uppsatsen syftar således till att undersöka medelålders svenskars bilder av muslimer.  

Hypotes/Frågeställning  

Den övergripande frågeställningen som uppsatsen söker besvara är; 

Vilken bild av muslimer har medelålders svenska män och kvinnor?  

Begreppsförklaringar 

I uppsatsen förekommer begreppet svensk, ett begrepp som kan ha vida 

definitioner. Uppsatsen definition av svensk är en människa med båda föräldrar 

födda i Sverige och en uppväxt i Sverige. Uppsatsens formulerade begrepp 

”svensk” är inte ett personligt påstående, då den valda formuleringen söker 

beskriva respondenternas svenska bakgrund. 

Vidare förekommer begreppet muslim/-er, vilket kan enligt Nationalencyklopedin 

(1994, s.528) definieras som; 



 

 

 

” muslim , den vanligaste benämningen för en som tillhör 

islam.”  

 Uppsatsen definition av muslim/er är människor med en religionstillhörighet i 

islam.  

 Rubriken 11 september syftar till de attentat som skedde mot USA den 11 september 2001. 

Två kapade passagerarplan kraschade in i byggnaden World Trade Center i New York. Strax 

därefter störtade ytterligare två passagerarplan, ett i Pentagons södra fasad, och det andra på 

en åker i Pennsylvania. Attackerna krävde 2 752 människors liv. Usama bin Ladin och al-

Quida utsågs som ansvariga till attentaten mot USA. (SVT, 2006)  

Disposition  

I avsnittet metod presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Där presenteras 

undersökningsdesign, datainsamlingsmetod, genomförande, databearbetning, dataanalys, 

reliabilitet och validitet samt etiska aspekter av undersökningen. Detta avsnitt följs av 

resultatdelen som presenterar respondenternas bild av muslimer. I diskussionsavsnittet 

besvaras uppsatsens forskningsfråga.  

Metod 

Urval  

Studien använder sig av ett bekvämlighetsurval, vilket är ett tillvägagångssätt som anses 

lämpligt då ett strategiskt urval sökes. Detta innebär att respondenten väljs ut på basis av dem 

som anses vara lämpliga för undersökningen. Urvalet är således inget sannolikhetsurval. En 

annan nackdel med bekvämlighetsurval är att det kan bli en självselektion (Trost, 1997). 

Studiens bekvämlighetsurval resulterade i en könsfördelning där två av respondenterna är 

män, resterande är kvinnor. På grund av ett bekvämlighetsurval har studien inget bortfall, 

dock bör nämnas att en intervju omfattar två respondenter, då med anledning av att två av 

respondenterna hade tidsbrist och resultatet av detta blev att intervjuerna med dessa två 

respondenter samkördes. Studiens empiriska undersökning grundas utifrån åtta respondenter, 

vilket är ett ändamålsenligt antal respondenter för den fenomenologiska analysen. 

(Norlander, Gård, Lindholm & Archer, 2003)  

Samtliga respondenter tillhör ålderskategorin 40-55 år. Motivet till den valda ålderskategorin 

har sin grund i ett personligt antagande om att människor i denna ålder har i sin barndom och 

tidig vuxenålder inte haft någon vidare kontakt med människor med muslimsk bakgrund.  



 

 

 

Dock antas respondenterna ha mött eller kommit i kontakt med muslimer i en vuxen ålder, 

exempelvis genom personliga eller yrkesmässiga möten.  

 

Nackdelen med att intervjua individer under 40 år är att dessa individer har växt upp i ett mer 

mångkulturellt Sverige i jämförelse med den valda ålderskategorin och har då erfarenheter av 

människor med muslimsk bakgrund från tidig ålder. Individer över 55 år har inte heller varit 

aktuella för denna studie. Detta då individer i denna ålderskategori inte antas ha mött 

människor med en muslimsk bakgrund förrän i ett senare skede i livet.  

 

De fastställda kriterierna innan urvalsprocessen var följande; 

– svensk bakgrund 

– yrkesverksamma  

– medelålders (inom ålderskategorin 40-55)  

Tabell 1. Översikt av respondenter som ingår i studien; 

 

Kön Ålder Yrkesverksam inom Hemvisit Total intervjutid Transkriberad mängd

Kvinna 45 Socialtjänst Landsbygd 80 minuter 12 sidor

Kvinna 42 Postcentral Landsbygd 63 minuter 11 sidor

Man 46 Industri Landsbygd 74 minuter 12 sidor

Kvinna 40 Hästsport Landsbygd 84 minuter 13 sidor

Man 42 Byggindustri Landsbygd 84 minuter 13 sidor

Kvinna 43 Socialtjänst Landsbygd 38 minuter 7 sidor

Kvinna 55 Omsorg Landsbygd 41 minuter 7 sidor

Kvinna 53 Industri Landsbygd 58 minuter 10 sidor
 
 

Undersökningsdesign 

Studiens undersökningsdesign är kvalitativ och den valda metoden är en fenomenologisk 

analys. (Kvale, 1997, s.54): 

 

”Fenomenologi har relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos 

den kvalitativa forskningsintervjun, som ju fokuserar den mening som den 

intervjuade upplever i sin livsvärld”  

 



 

 

 

 Kvale (1997) menar att fenomenologi studerar strukturer och dess variation i medvetandet, 

där varje sak, person eller händelse framkommer. Den fenomenologiska metoden söker 

beskriva, till skillnad mot att analysera och förklara, vilket innebär att undersökningen syftar 

till att beskriva respondenternas bild av muslimer. Under rubriken databearbetning 

presenteras den fenomenologiska analysen och dess tillvägagångssätt i sin helhet.   

 

Studiens design är utformad enligt tre komponenter; kvalitativa intervjuer, bilder och 

upplevelser av 11 september. Dessa tre komponenter kan vidare ses som tre angreppssätt för 

att hitta medelålders svenska män och kvinnors fördomar och stereotyper av muslimer.  

Datainsamlingsmetod  

Enligt Kvale (1997) finns det inom det samhällsvetenskapliga ämnet två verktyg med skilda 

användningsområden; kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden syftar till 

omfång, medan den kvalitativa metoden har en inriktning mot mönster och sammansättningar. 

Här tolkas respondentens beskrivning, dess fenomen och mening. 

 En av de valda datainsamlingsmetoderna är intervjuer, då intervjuer ses som en samtalsteknik 

där kunskap uppstår i samspelet mellan respondent och intervjuare. Intervjun ses som ett 

verktyg för att presentera information, åsikter, attityder och beskrivningar. Respondenten är 

intervjuarens informant. (Kvale, 1997)  

 Studiens intervjuer är av öppen karaktär, där intervjuerna inleddes med en öppen fråga; ”Vad 

är en muslim för dig”? Under intervjuerna har följdfrågor ställts, för att få respondenten att 

berätta mer omfattande om sin upplevelse och åsikt. En intervjuguide har inte utformats, dock 

har följdfrågor ställts under intervjun för att underlätta respondentens initiativ till att berätta 

om studiens aktuella ämnesområde.  

 

 Vid samtliga intervjuer har associationer används i form av bilder för att tydliggöra 

respondenternas upplevelse av muslimer. Denna metod är en projiceringsteknik som används 

exempelvis inom psykologins forskningsområde och har sitt ursprung inom psykoterapin 

(Sundström, 2004). Projektiva tekniker kan definieras som en situationsspecifik teknik som 

syftar att få fram information indirekt genom att be respondenter diskutera andra människors 

känslor och upplevelser. I metodlitteratur har fördelarna med att kombinera projektiva 

tekniker med andra datainsamlingstekniker betonats (Saire 2001). Respondenternas uppgift 

har varit att berätta vad de ser och upplever när de tittar på tre utvalda projektiva bilder. De 



 

 

 

valda bilderna bygger på personliga föreställningar kring 1) en traditionell muslim, 2) en 

modern muslim och slutligen 3) en muslim i en mer vardaglig situation. (Se Bilaga 1)  

 

Datainsamlingen har ljudinspelats för att möjliggöra en transkription. Datamaterialets 

transkribering har följt de transkriptionsregler som Johansson-Hidén (1994) rekommenderar.  

Genomförande 

Efter fastställande av studiens ämne kontaktades studiens respondenter. Då studiens urval är 

ett bekvämlighetsurval kontaktades människor utifrån de fastställda kriterierna och 

intervjutillfällen bestämdes. Intervjuerna ägde rum enligt respondenternas önskemål. En del 

av respondenterna önskade att intervjutillfället skulle äga rum i den egna bostaden, andra i 

intervjuarens bostad. Samtliga intervjuer genomfördes i en hemmiljö i enlighet med 

respondenternas önskan. Fördelen med att intervjua i en hemmiljö är att yttre buller och 

störningsfaktorer kan undvikas och att respondenten känner sig trygg i sin hemmiljö.  Dock är 

nackdelen med intervjuer i respondentens hemmiljö att intervjuaren inte har kontroll på vissa 

element, exempelvis oväntat besök. Intervjuernas störningsfaktorer har varit att respondenten 

fått oväntat besök, hört ljud ifrån ett närliggande rum, ringande mobiltelefon samt att under 

den intervju som på respondenternas begäran samkördes, fanns ett barn i närheten. Dock ses 

inte dessa störningsfaktorer som allvarliga faktorer, som påverkat respondenternas berättelser 

och beskrivningar. Intervjuerna genomfördes i avskildhet, i ett rum där endast respondent och 

intervjuare befann sig, med undantag för den samkörda intervjun där två respondenter, 

intervjuaren och ett barn befann sig.  

 

Intervjuerna har ett tidsperspektiv mellan 38 - 84 minuter. Det gick inte i förväg att bestämma 

en specifik tidsåtgång för varje respondent då respondenter berättar och beskriver sina 

upplevelser på olika tillvägagångssätt. Den sammanlagda transkriptionen har ett omfång på 72 

A4 sidor.  

Databearbetning  

Databearbetningen av det inspelade materialet har skett utifrån Johansson-Hidén (1994) 

transkriptionsrekommendationer. Då studien är en kvalitativ undersökning har en 

fenomenologisk analysmetod använts och resultatets kategoriseringar har skett enligt 

fenomenologisk analysmetod. Fenomenologisk analysmetod försöker belysa fenomenets 

psykologiska mening och utveckla implicit material till explicit. Vidare skall en 

generalisering ske för att undvika att det återgivna blir specifikt för en situation.  



 

 

 

 

Smith (2003) menar att den fenomenologiska analysen är en hermeneutisk process där urvalet 

är litet och homogent och begrepp som inte belyses är slumpmässigt urval och 

representativitet. Den fenomenologiska analysmetoden sker i följande fem steg; 

1. Transkription av materialet där marginalerna innehar en bredd på 4,5 – 5,5 cm. 

Genomläsning av materialet sker tills det är välkänt för forskaren. Under 

genomläsningen sker intresseanteckningar utifrån frågor i den vänstra marginalen. 

Anteckningarna omfattar summeringar, sammankopplingar och parafraserande.  

2. I den högra marginalen sker en översättning från det antecknade i den vänstra 

marginalen och i den högra marginalen antecknas psykologiska beteckningssätt och 

begrepp. Anteckningarna kan liknas med olika teman.   

3. Teman sammanförs på ett papper och ett samband mellan dessa sökes. Teman kan 

höra samman och för dessa bildas ett kluster. En kontroll av tolkningsriktigheten 

utförs utifrån transkriptionen.  

4. En tematisk förteckning sammanställs och ordnas efter samhörighet.  

5. Förteckningen omvandlas till fortlöpande text och de teman och kluster som 

uppkommit blir förståelig för läsaren. Förteckningen illustreras med citat.  

Dataanalys 

Miles och Hubberman ser den kvalitativa dataanalysens process i tre steg; reduktion, 

datavisualisering samt bekräftelse och avslutande av dataanalysen. Nedan följer en 

beskrivning av processens tre steg; (1994, s.10) 

Den första av dessa tre steg, reduktion, handlar om urval, fokus och abstrahering;   

 

”the process of selection, focusing, simplifying, abstracting, and transforming of data/…/ 

[it] occurs continuously throughout the life of any qualitatively oriented project”  

 

Det andra steget i den kvalitativa dataanalysen är datavisualisering. Med detta steg menas en 

organisering och visualisering av insamlad information; 

 

“designed to assemble organized information into an immediately accessible, 

compact form so that the analyst can see what is happening” 

 

Det tredje avslutande steget är bekräftelse och avslutande av dataanalysen.  

 



 

 

 

Utifrån Miles & Hubermans (1994) tankar om den kvalitativa dataanalysens process, 

transkriberades intervjuerna och därefter analyserades transkriptionerna enligt den 

fenomenologiska analysen. Kategorier skapades genom den valda analysmetoden, vilket kan 

likna Miles & Hubermans (1994) teori om datavisualisering.  

Reliabilitet och validitet  

Kvale (1997) menar att främst inom den kvantitativa forskningen förekommer begreppen 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet rör datas pålitlighet, medan validitet innebär ett 

ifrågasättande om undersökningen undersökte det som var avsett att undersökas.  

Stensmo (2002) menar att metodtriangulering är då datainsamling har skett genom olika 

metoder, det vill säga att olika metoder har används för att undersöka samma fenomen.  

Studiens metoder kan liknas vid metodtriangulering, då datainsamling har skett utifrån samtal, 

bilder och frågor kring 11 september. För att söka efter en bredare och en mer sammansatt 

bild av synen på muslimer, har en metodtriangulering tillämpats.   

 

Studiens intervjuer kan omfatta vissa felkällor; 

- Intervjuarens erfarenhet (intervjuaren saknar omfattande erfarenhet av intervjuer)  

- Störande moment (exempel; en ringande telefon, respondenten får oväntat besök, en 

intervju omfattar två respondenter, samt ett barn i bakgrunden)   

 

 Reliabilitet och validitet är begrepp som till största del hänförs till den kvantitativa 

forskningen och inom den kvalitativa forskningen finns andra centrala begrepp; tillförlitlighet, 

kongruens, precision, objektivitet och konstans. Trost (1997) menar att begreppet 

tillförlitlighet innebär att en mätning är stabil och inte utsatt för slumpinflytelse. Exempelvis 

skall situationen vara lika för alla respondenter och en upprepad mätning skall resultera i 

samma resultat. I begreppet tillförlitlighet finns fyra komponenter; kongruens, precision, 

objektivitet och konstans.  

 

Kongruens innebär att de frågor som avses mäta samma sak, finns en likhet, som uppnås 

genom att intervjuaren ställer frågor om samma fenomen för att kunna få en inblick i 

fenomenets nyanser. Precision handlar om hur svar registreras av intervjuaren.  

 



 

 

 

”Precision är vad jag t.ex. diskuterat i samband med att man inte skall 

tro att man som intervjuare förstår något förrän man är säker på att 

man förstått och även kontrollerat att man gjort det” 

(Trost 1997, s.112)  

 

 Objektivitet handlar om hur intervjuare skildrar det registrerade. En hög objektivitet uppnås 

om ett flertal intervjuare registrerar samma sak. Frågan om objektivitet handlar om hur 

exempelvis en läsares uppfattning om ett resonemang eller svar och om dennes uppfattning 

skiljer sig mot författaren. Konstans handlar om tidsaspekten och bygger på att faktorer och 

attityder inte har ändrats sig från ett intervjutillfälle till ett annat, vilket innebär att 

föreställningen om den intervjuade är att denne är stabil i åsikter, föreställningar och 

beteenden. Dock är människans föreställningsvärd föränderlig, vilket gör att en respondents 

svar inte är konstant, utan just föränderlig.  

Studien antas ha uppnått kongruens, eftersom respondenter har fått samma öppna fråga; Vad 

är en muslim för dig? Samtliga av studiens svar har registrerats på samma sätt, vilket leder till 

att det finns en precision. Studien har försökt uppnå objektivitet, genom att tydliggöra 

studiens resonemang. Konstans är ett begrepp som studien inte kan uppnå, eftersom då 

studien undersöker respondenters bild av muslimer, undersöks individers uppfattningar och 

attityder, något som inte ses som konstant.   

Då dessa begrepp är centrala i kvalitativ forskning är det viktigt att tydliggöra uppsatsens 

praktiska tillämpning av begreppen. Uppsatsens tillförlitlighet uppskattas som relativt lågt, då 

åsikter och attityder inte är konstanta, snarare föränderliga med tiden, vilket resulterar i att en 

upprepad mätning skulle kunna resultera i andra resultat än uppsatsens. Uppsatsens anses ha 

uppnått en kongruens då samma frågor har ställts om ett fenomen, det vill säga att studiens 

respondenter har fått samma frågor om samma fenomen. Uppsatsen precision och objektivitet 

kan endast bedömas av andra än just författaren, då studien omfattar en intervjuare. Vidare 

innebär objektivitet att respondenter ger samma svar i en upprepad mätning, vilket inte kan 

säkerställas eftersom respondenter har intervjuats om attityder och åsikter.  

Etiska aspekter av undersökningen 

Trost (1997) menar att intervjuer har etiska aspekter, vilket kan innebära att den intervjuade 

ger sitt samtycke till att bli intervjuad och att denne är informerad om intervjuns syfte.  

Följande punkter bör beaktas för att få en tillförlitlighet till undersökningens etik;  

o Vem, för vem och med vilket syfte? 



 

 

 

o Risker och sårbarheter 

o Rätten delta eller avstå från att delta 

o Rätten att dra sig ur och att läsa intervjun 

o Anonymitet 

o Hur studiens resultat kommer att spridas 

o Om barn är inblandade skall såväl barnet som en förälder (eller 

annan vårdnadshavare) ge sitt skriftliga samtycke (Trost, 1997 s.106). 

 

Innan intervjutillfällena sammanställdes kriterier för bekvämlighetsurvalet och med detta 

besvarades frågan vem, eller här; vilka? Vid den första kontakten med respondenterna 

förklarades syftet med intervjun; att undersöka stereotyper och attityder som finns mot 

muslimer. Vidare förklarades intervjuns användningsområde, vilket var för en C-uppsats i 

psykologi. Det klargjordes även att respondentens åsikt inte skulle dömas, utan att 

intervjuaren enbart var intresserad av respondentens åsikter. Samtliga respondenter fick 

möjligheten att tacka nej till intervjuerna, men samtliga respondenter tackade ja. 

Respondenten blev garanterad anonymitet, och innebörden av detta klargjordes. 

Respondenterna blev även lovade ett varsitt exemplar av den färdigställda C-uppsatsen och 

har även fått erbjudande om att få en kopia av sin respektive transkription. För att klargöra 

studiens syfte, anonymitet, spridning av uppsats, och för att ge respondenten en möjlighet att 

tacka nej repeterades de etiska aspekterna för respondenten i samband med intervjutillfället;  

 

”Ja / jag ska ju intervjua dig om stereotyper och attityder inför en C- 

uppsats i psykologi // och allt är konfidentiellt det vill säga total 

anonymitet / det går inte att relatera dina åsikter vem du är / eller vart 

du bor till dig eftersom vi använder fiktiva uppgifter // och den här 

intervjun är ju inför en C- uppsats och den kommer inte att användas i 

något annat syfte än just uppsatsen// och jag gör den här intervjun för 

att jag är nyfiken på hur du ser på muslimer / och jag kommer inte att 

döma dig -/ utifrån din åsikt utan det jag är intresserad av är dig och 

din åsikt //  är det okej” 

 

Vid intervjuplanerandet uppkom begreppen sårbarhet och risk. Dock ansågs inte studien 

omfatta ett känsligt område, men för att säkerställa att respondenten efter intervjun befann sig 

i ett ”normalt” tillstånd, stannade intervjuaren kvar en stund efter varje intervjutillfälle.   



 

 

 

 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras undersökningens empiriska del. De kategorier som framkommit ur den 

fenomenologiska analysen presenteras nedan och beskriver respondenternas upplevelser av 

människor med muslimsk bakgrund 

Rädsla 

Respondenter beskriver att det finns en generell rädsla för människor med muslimsk bakgrund. 

Respondenterna upplever oro i att diskutera islamsk tro, då de upplever att detta kan resultera i 

konflikter mellan ”svenskar” och muslimer; 

 

”Religion//  krig // eh / åsikter att det är väldigt farligt för oss att säga 

någonting om en muslim / eller om deras tro eller någonting för då /// 

då blir det liksom krig typ” 

 

Vidare kan det urskiljas att rädslan omfattar extremister inom islamsk tro och upplevelser av 

rädsla för att islam ska bli ett dominant inslag i det svenska samhället och den svenska 

kulturen;  

 

”Allt som har med fanatiskt fanatism att göra tycker jag är 

skrämmande” 

 

”Man blir rädd för vad som kommer att hända inför framtiden /// de 

har ju sagt att de skall ta över världen//”  

 

”Så det blir som det är i muslimska länderna”  

 

Avskildhet  

Respondenterna uttrycker en uppfattning om att människor med muslimsk bakgrund har 

aktivt valt en självisolering och ett avståndstagande från människor med svenskt ursprung; 

 

”Och det är det som försvårar eh /  situationen för dom och komma in 

i samhället för dom själva isolerar sig väldigt också” 

 



 

 

 

”Eller // de ska dom ska ha en egna/ en egen fil liksom inom ramar 

och regler för dom här i  vårat Sverige”  

 

Religiositet  

Flertalet av respondenterna utrycker att den religiösa tron är en viktig komponent i 

beskrivningen av en muslim. Respondenterna uttrycker en ovillkorlig koppling mellan att vara 

muslim och att tillhöra islam;  

 

”jag ser ju / en // djupt troende // person” 

 

”Som // bygger upp hela sitt liv och tillvaro eh med / religionen som 

grund då //” 

Aversion 

I undersökningen kan man urskilja att respondenterna upplever att det finns en aversion 

mellan ’svenskar’ och människor med muslimsk bakgrund. Respondenterna beskriver både 

sina egna och andras ogillande mot människor med muslimsk bakgrund; 

 

”För mig är en muslim eh någon religionsaktigt med väldigt eh fel -/ 

tankebanor jämfört med mig i alla fall det är fel i mina ögon i alla 

fall” 

 

”det är något som jag inte // gillar om jag säger” 

 

”jag tror inte att folk är speciellt positiva faktiskt” 

 

I kategorin kan man vidare urskilja en ömsesidig aversion då respondenterna beskriver hur de 

upplever muslimers syn på svenskar; 

 

”Jag tror att många av dom här verkligen tycker att svenska tjejer 

dom är horor” 

 

”Men de vill inte vara med oss // när de är lite mer” 



 

 

 

Påverkansfaktorer  

Respondenterna beskriver att det finns tre faktorer som påverkar deras känslor och visioner 

om människor med muslimsk bakgrund. Dessa faktorer kan delas in i tre grupper; massmedial 

påverkan, indirekt - och direkt påverkan. 

 

Några uttryck för den massmediala påverkan är;  

 

”Min bild är ju tidningar och tv och det en har /// fått uppfattningen 

om då det vill man inte ha med att göra” 

 

”Det är ju i tv och tidningar man sett // det visar väl en bild kanske”  

 

Ett uttryck för den indirekta påverkan är;  

 

”Ja det var ungefär de en hörde ifrån dem själva // -/ att som en läst i 

skola och hört att det ja är så”  

 

Ett uttryck för den direkta påverkan är;  

 

”När en // en en en mer kom i kontakt med specifika familjer eller 

mammor framförallt som // under skyddad identitet och så här va” 

 

Kvinnobild  

Respondenter beskriver att det finns en negativ kvinnobild inom islam, där kvinnan inte har 

något självbestämmande. Känslor kopplade till kvinnors huvudbonader är starkt negativa då 

respondenterna upplever att den muslimska kvinnan inte är självständig och mannen ses som 

kvinnans överhuvud. Respondenternas upplevelser av den muslimska kvinnan upplevs utifrån 

respondenternas bild av den muslimska mannens kvinnosyn.  

Studiens mest dominanta drag är respondenternas negativa upplevelse av den muslimska 

kvinnans situation;    

 

”Mm /// just det här att kvinnan inte har något värde” 

 

”att det är mannen som bestämmer och att det är dom som skall /// 

eller ja kvinnan skall göra som mannen ///säger till dom och” 



 

 

 

 

”Naturligtvis för det är ju killarna som blir upp -/ sönerna som blir 

uppfostrade av sina fäder som generation efter generation fortsätter 

och förtrycker dom här kvinnorna” 

 

11 september  

Respondenterna har fått berätta om sina upplevelser kring World Trade Center attentaten 

2001. Vissa respondenter upplevde rädsla och ser muslimer som ansvariga, andra anser att det 

var muslimska terrorister eller en muslimsk grupp som utförde attentatet. Här beskriver 

respondenterna att det primära ansvaret bärs av muslimer, medan det sekundära ansvaret 

ligger hos muslimer som grupp, då som muslimska terrorister eller en muslimsk grupp;  

 

 

”Och då blev en ju liksom att när man såg bilderna på på dom här 

terroristerna //  muslimska terroristerna som jag förmodar att de var 

eller ja som det var /// de hemska ögonen ”  

 

”Muslimska terrorister”  

 

”Och det här är ju otäcka människor alltså det /och jag antar att // det 

är en väldigt liten grupp för (host) för om muslimerna //generellt sett 

skulle ha de åsikterna så skulle de ta över världen när de vill” 

 

Respondenterna fick vidare berätta om 11 september ändrade deras bild av 

muslimer. Respondenter upplevde inte att synen på muslimer ändrades, dock 

beskriver respondenter upplevelser av rädsla;   

 

”Jag blev ju jätterädd” 

 

”Men efter det så blev det ju liksom jag blev ju rädd ” 

 

”Nej det har det inte / för jag tror inte alla muslimer //eh jag vet alla 

muslimer är inte lika”  

 



 

 

 

”Nej nej det -/ -/ blandar jag inte ihop liksom för jag menar de // de 

här terroristerna” 

 

Projiceringsteknik; Bilder  

Bild 1  (Se Bilaga 1) 

Två människor bär dräkten burka, vilken är den mest traditionella klädseln i mer strikta 

muslimska länder, ex. Egypten. Denna bild utlöste starka reaktioner som hos respondenterna 

upplevs som ett uttryck för kvinnligt förtryck. Respondenterna beskriver att klädseln är ett 

resultat av ett manligt bestämmande, där kvinnan inte tillåts ett aktivt självbestämmande; 

 

”jag blir illa berörd av sådana bilder”  

 

”det här känns ju så förnedrande” 

 

”Jag känner ett förtryck kvinnoförtryck direkt” 

 

”Valmöjligheten tror jag inte finns för dom”  

 

”Att det här känns som att /// så -/ -/ fånget” 

 

“Ja psykisk misshandel”  

 

Bild 2  (Se Bilaga 1)  

Bilden som visar en beslöjad kvinna, framkallade inte lika starka reaktioner hos 

respondenterna som bild 1. Kvinnan på bilden upplevs som förmögen med ett betydelsefullt 

yrke; 

 

”Det här är en /// välbärgad historia”  

 

Respondenterna upplevde en svårighet i att kategorisera kvinnan, då hennes religiösa 

tillhörighet upplevdes som diffus; 

 

”/// Jag kan inte påstå att jag tänker på islam när jag ser henne  



 

 

 

Jag tänker nog mer på något annat -/ /// västerländskt när jag ser 

henne”  

 

”Mycket väl absolut // men det första jag tänker på är kanske mer 

katolik eller något sådant där” 

 

”Ja jag tror ju inte att hon är muslim”  

 

Respondenter upplever sorg då de beskriver kvinnan; 

 

 ”Eh när jag ser på hennes ögon ser de väldigt dämpade ut på något 

sätt /// än vad /// ingen glädje uttryckslös på något sätt” 

 

”jag blir lite beklämd ändå för jag vet att det är nåt som säger att det 

inte är så fritt som det ser ut ” 

 

”hon ser inte så jättelycklig ut hon heller i och för sig fast hon -/ 

väldigt fin hon är väldigt (6 sek.) välbärgat hem /// kanske” 

 

Bild 3  (Se Bilaga 1)  

Bilden visar en person som befinner sig i en kajak. Personens ansikte är otydligt och i de fall 

där det finns en brist av kunskap hos respondenten om traditionell muslimsk klädsel kan det 

vara svårt att fastställa personens kön. I undersökningen upplevde respondenterna en 

osäkerhet rörande personens kön;  

 

” Jag ser -/ ärligt talat inte om det är en man eller kvinnan men 

förmodligen kvinna i och med huvudbonaden”  

 

”Tycker jag // men sen så har jag väldigt svårt att avgöra om det är en 

man eller kvinna” 

 

”Här ser jag en man eller om det är en käring jag vet inte fan /// som 

ror en// tävlingsroddbåt”  

 



 

 

 

Respondenter menar vidare att bilden är fiktiv;  

 

”Om såg jag den någonstans skulle jag bara skaka i huvudet (…) För 

den verkar oriktig” 

 

”Oj hoppsan // ja det var ju intressant (…) det ser ut som ett litet 

fotomontage”   

 

”Jag tycker det ser ut som ett fotomontage” 

 

Andra känslor som respondenterna upplever är frihet och självständighet;  

 

”Först och främst en typ av frihetskänsla” 

 

”Självständighet kanske till och med” 

 

“Den står för mer självständighet”  

 

I de fall där respondenterna uppgav att personen på bilden är en kvinna beskrivs kvinnan som 

uppoffrande;  

 

”Ja undra vad hon har uppoffrat för att nå dit”  

 

”Ja att hon kanske får göra saker då // utan mannen och barnen och 

/// fast ändå visa att hon är troende inom någonting då”  

 

I de fall där respondenterna uppgav att personen på bilden är en kvinna, beskrivs kvinnan med 

maskulina egenskaper, såsom stark och frigjord. Respondenten förklarar kvinnans utövande 

av aktiviteten med att hon fått chansen, vilket innebär att den muslimska kvinnan inte aktivt 

tar möjligheten till den aktuella aktiviteten, utan den muslimska kvinnan ges chansen;   

 

”riktigt kvinno kvinna som vågar sig på något sådant” 

 



 

 

 

”här är en tjej som får /// är duktig som får chansen kanske //  att 

resa”  

 

När respondenterna ser en man på bilden, framställs mannen tillsammans med frihet, i 

jämförelse till kvinnans osjälvständighet;  

 

”Han ser ut att göra något han tycker om”  

 

”Att han kan göra vad han vill och det kan inte hans fru” 

 

”Ja (12 sek) så att den känslan får jag väl att han har ett friare liv än 

vad hon har”  

 

Diskussion  
Uppsatsens syftade till att undersöka medelålders svenska män och kvinnors mentala bilder av 

muslimer. För att sammankoppla resultat med teori presenteras en analys utifrån intervjuer 

och upplevelser kring 11 september, vidare sker en redogörelse för den analys som 

framkommit utifrån bilder som projiceringsteknik. Därefter jämförs analyserna och senare 

övergår diskussionen till att beröra fortsatt forskning.  

 

För att framställa en presentation av de fördomar och stereotyper medelålders svenska män 

och kvinnor beskriver, användes tre angreppssätt; intervjuer, bild som projiceringsteknik samt 

upplevda känslor kring 11 september.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att de bilder som finns gällande muslimer är att människor 

med en muslimsk bakgrund är; 

o Religiösa  

o Skrämmande, då respondenter beskriver rädsla för muslimer 

o Människor med en negativ kvinnobild 

Vidare visar intervjuerna att det finns en ömsesidig aversion där svenskar ogillar muslimer 

och vice versa.  

 



 

 

 

Respondenternas upplevelser av muslimer är att muslimer är religiösa, vilket innebär att en 

muslim automatiskt förknippas med religiositet. Respondenterna förmedlar att muslimer är 

religiösa och inte tar hänsyn till att en människa kan vara muslim utan att vara religiös och 

inte behöver stå i enhet med den islamska religionen.  

Vidare menar respondenter att muslimer är skrämmande och respondenterna upplever en viss 

rädsla för människor med en muslimsk bakgrund. Rädslan för muslimer kan vara en 

förklaring till ett negativ synsätt gällande muslimer, eftersom rädsla kan resultera i ett 

avståndstagande. Det man är rädd för tar man avstånd ifrån och respondenterna pekar på en 

massmedial påverkanseffekt gällande synen på muslimer, vilket indikerar att den 

massmediala skildringen av muslimer är grunden till respondenternas rädsla.  

Respondenterna upplever ett ömsesidigt ogillande mellan svenskar och muslimer, vilket kan 

förklaras med att svenskars rädsla uttrycks i ett ogillande eftersom det finns en klar antydan 

till att ogilla det man är rädd för. Om så är fallet kan det egna ogillandet, som då bottnar i 

rädsla, godkännas med att den andra gruppen ogillar den egna gruppen. Dock bör man ta 

hänsyn till att om en grupp känner sig mindre accepterad eller omtyckt av en annan grupp kan 

ett ogillande från den andra gruppen uppkomma gentemot den gruppen.  

Respondenter upplever att muslimer är människor med en negativ kvinnobild, vilket kan 

förklara ett ogillande gentemot muslimer. Det intressanta här är att se vart upplevelsen om 

muslimers negativa kvinnobild har sin grund. Den massmediala påverkan tillsammans med en 

historisk syn om att muslimer har en negativ kvinnosyn kan ses som komponenter till 

respondenternas upplevelse av muslimers negativa kvinnosyn. Begreppet projicering kan 

kopplas samman med upplevelser kring den muslimska negativa kvinnobilden eftersom då 

man tillskriver en annan grupp den egna gruppens föreställningar uppstår en föraktelse 

gentemot den grupp som fått projiceringen tillskriven. Vidare kan upplevelsen av den 

negativa kvinnobilden ses som ett bekräftande i de fall respondenter har en negativ 

kvinnosyn. Genom att se muslimers kvinnobild som negativ finns det en förklaring till varför 

vissa respondenter upplever muslimer som människor med en negativ kvinnosyn och genom 

att se den negativa kvinnobilden kan ett ogillande gentemot muslimer ”godkännas”. Det finns 

då anledning till att ha ett ogillande gentemot muslimer.  

Utifrån detta kan bilden av muslimer förklaras med ett samband, där det ena ger den andra. 

Genom massmedial påverkan uppkommer rädsla och genom rädsla uppstår ett ogillande, 

vilket ”rättfärdigas” med muslimers eget ogillande gentemot svenskar. Genom att se muslimer 

som människor med en negativ kvinnosyn bekräftas den historiska synen på muslimer, men 

kan samtidigt vara en ”rättfärdigad orsak” till att besitta negativa upplevelser av muslimer.  



 

 

 

 

Resultatet från upplevelser kring 11 september visar att de bilder som finns gällande muslimer 

är att människor med en muslimsk bakgrund står för;  

o Fruktan 

o Fanatism  

o Makt  

Respondenter kopplar samman 11 september med upplevelser av rädsla och respondenter 

menar att deras bild av muslimer inte påverkats av attentaten.   

Återigen sammankopplas begreppet rädsla med muslimer och andra begrepp tillskrivna 

muslimer är fanatism och makt. Respondenterna upplever muslimer som fanatiska vilket kan 

kopplas samman med att det finns en upplevelse av att det finns en stark koppling mellan 

muslim och religiositet. Upplevelsen av makt kan kopplas samman med rädsla eftersom 

respondenterna uttrycker en rädsla för muslimers makt. Uppfattningen är att muslimer har 

makt att ta över världen, dock ger inte respondenter förklaring till hur makten ser ut i en mer 

praktisk form. Att uppleva att muslimer kan ta över världen kan förklaras med rädsla, 

eftersom respondenterna upplever muslimer negativt och vill då inte att världen skall styras av 

den grupp man ogillar.   

 

Resultaten visar att det finns stereotyper och fördomar om människor med muslimsk 

bakgrund och att upplevelsen av muslimer är kantad av negativa känslor. Respondenterna 

upplever varken positiva eller neutrala känslor gällande muslimer, då dessa känslor uttrycks 

som starkt negativa.  

Upplevelser kring 11 september är rädsla, fanatism och makt. Återigen framkommer rädsla 

som en bild av muslimer, och i samband med rädsla uttrycker respondenter upplevelser som 

kan hänföras till muslimers makt. Respondenter upplever att muslimer besitter makt för ett 

övertagande av Sverige och resterande länder i världen. Begreppet makt kan då kopplas 

samman med rädsla, vilket resulterar i att svenska medelålders kvinnor och män till stor del 

räds muslimer. Med andra ord kan man se ett uttryck för ett orsakssamband, vilket är rädsla.  

 

Resultatet från projiceringstekniken visar att de stereotyper och fördomar som finns gällande 

muslimer är att människor med en muslimsk bakgrund;  

 



 

 

 

o Direkt kopplas samman med en förtryckande kvinnosyn, där mannen är överordnad 

kvinnan. Detta gäller alla muslimska kvinnor, då en muslimsk kvinna med ett neutralt 

yttre anses vara sorgsen och hämmad.  

o Inte utövar sportaktiviteter, men om mot förmodan en kvinna utövar en liknande 

aktivitet tillskrivs hon en uppoffran samt att muslimska kvinnor inte tar en möjlighet 

till att utöva sport, utan kvinnorna får chansen.  

 

Genom intervjuerna framkommer en negativ kvinnobild, där den muslimska kvinnan saknar 

självständighet och valmöjlighet. Kvinnan upplevs vara underordnad den muslimska mannen.  

Respondenternas upplevelser av den muslimska kvinnan, utifrån bilderna, är en starkt negativ 

upplevelse, då utsatthet av förtryck, förnedring och psykisk misshandel tillskrivs den 

muslimska kvinnan. Den muslimska kvinnan är underordnad mannen, vilket uttrycker sig 

genom mannens bestämmande till kvinnans användning av burka.  

 

Vidare kan man se att respondenterna kopplar samman olycka/sorg med bilden av den 

muslimska kvinnan, och i de fall där respondenterna tillskriver kvinnan på bilden glädje, 

lycka eller självständighet, ses uppoffringar som ett resultat för att kvinnan skall kunna få 

vara i situationen.  

 

Genom att använda tre angripningssätt kan olika bilder framkomma av muslimer. Att använda 

bilder kan underlätta för eventuella spärrar som finns hos respondenten när denne berättar om 

den egna upplevelsen av muslimer, men genom att använda bilder som projiceringsteknik kan 

en annan bild framkomma. Uppsatsen visar att det primära i projektionstekniken är en 

upplevelse av kvinnoförtryck som är kopplad till muslimer, något som även framkom genom 

intervjuer.  

 

De tre angreppssätten visar att de stereotyper och fördomar medelålders svenskar har om 

muslimer är att de är farliga och att de har en negativ kvinnobild.  

 

Intressant är att se grunden till respondenternas fördomar och stereotyper, och enligt egna 

utsagor finns tre påverkansfaktorer; massmedial, indirekt och direkt påverkan. Strangor 

(2003) pekar på massmedias påverkan, utifrån tv, film, tidningar och reklam. Flertalet av 

respondenterna uttrycker att deras syn kommer just från massmedia, vilket bekräftar Strangor.  

 



 

 

 

Sejdevik (2005) beskriver massmedias påverkan utifrån tidningsartiklar, där Sejdevik bland 

annat menar att massmedia framställer islam och muslimer som kvinnoförtryckande. 

Undersökningen visar att respondenter ser muslimer som kvinnoförtryckare, dock 

framkommer det inte om massmedia i form av tidningsartiklar är respondenternas primära 

källa till upplevelsen av muslimer som kvinnoförtryckare.  

 

Giddens (1993) menar att fördomar och stereotyper sammankopplas med två 

försvarsmekanismer; förskjutning och projicering. Utifrån undersökningens resultat kan man 

se att Giddens antagande om sammankoppling mellan fördomar/stereotyper och 

försvarsmekanismer är ett antagande som i allra högsta grad är en förklaring till 

respondenternas upplevelser av muslimer. Respondenternas upplevelser av muslimer är 

kantade av negativa tankar och känslor, och att muslimer utsetts till syndabockar är inget 

svagt konstaterande, vilket tyder på att förskjutning är en försvarsmekanism som kan förklara 

de negativa tankarna och känslorna.  

Dock ses projicering som en stark försvarsmekanism i denna undersökning, då respondenter 

rent generellt tillskriver muslimer attityder och värderingar. Dock framkommer det inte i 

undersökningen om tillskrivningarna är individens egen åsikt. Om så är fallet skulle det 

innebära att svenskar själva ogillar andra svenskar, eftersom muslimer antas ha en aversion 

gentemot svenskar.  

 

Det mest tydliga i undersökningen är att samtliga respondenter tenderar i olika utsträckningar 

ha ett etnocentriskt tänkande, där svensken ses som det normativa. I samband med 

etnocentrism kan ett ”vi och dom” tänkande uppstå, och det presenterade tankesättet är 

otvivelaktigt en av studiens resultat.  

 

Samtliga respondenter ser sig själva tillhöra gruppen ”vi”, medan muslimer tillhör 

gruppen ”dom”;  

 

”Men de vill inte vara med oss // när de är lite mer”   

 

Vidare är återbekräftande av den egna stereotypen en viktig del i undersökningen, 

eftersom respondenterna tenderar att tolka upplevelser och erfarenhet av 

muslimska människor utifrån den grundstereotyp som redan finns hos 

respondenten. Den mall som respondenterna redan har utgör en bild för hur 



 

 

 

muslimers beteende och uppträdande tolkas. Incidenter som inte faller inom 

ramen ses som ett undantag, vilket följande exempel visar; 

 

”Jag tycker det ser ut som ett fotomontage” 

 

Ovanstående citat kan ses som ett undantag för vad som passar in i det kognitiva 

schemat/mallen för en muslims beteende eller uppträdande. När en upplevelse 

eller erfarenhet inte faller inom ramen, förklarats det med exempelvis 

fotomontage.   

De resultat som framkommit i studien är att stereotyper och fördomar om muslimer 

förekommer, där fördomar och stereotyper om muslimer är att människor med en muslimsk 

bakgrund är något man är rädd för och de har en negativ kvinnobild. Förklaringen till rädslan 

är ett maktperspektiv, där respondenter tillskriver muslimer att inneha en makt som kan 

resultera i ett världsövertagande och detta är respondenterna rädda för.  Upplevelsen av 

muslimers kvinnobild är negativ, då muslimer ses som kvinnoförtryckande människor. 

Vidare ses muslimer vara primärt ansvariga för de attentat som skedde 11 september, 2001.  

Studien visar att känslor hänförda muslimer är negativa, och orsaken till dessa känslor eller 

till de stereotyper och fördomar som respondenterna har om muslimer är oklart, dock finns 

tre påverkansfaktorer; massmedial, indirekt och direkt.  

 

Vidare menar studien att de stereotyper och fördomar svensk medelålders kvinnor och män 

har om muslimer beror till stor del på ett individuellt återbekräftande av den bild individen 

har av muslimer. Genom att tolka erfarenheter och upplevelser av muslimer utifrån den 

existerande bilden, blir denna bild bestående.  

 

Intressant för fortsatt forskning utifrån studiens ämne, vore att genom 

djupintervjuer få en mer djupgående bild av hur fördomar och stereotyper om 

muslimer ser ut, utifrån ett generationsperspektiv. Intressant vore att jämföra olika 

generationers bilder av muslimer, för att se om människor inom olika generationer 

har lika eller skiljda bilder av muslimer.  

 

Intressant vore om vidare forskning skedde utifrån denna studies begränsningar 

och felkällor vilka har varit att två intervjuer samkördes till en, intervjuarens 



 

 

 

saknad av intervjuerfarenhet samt en undvikning av yttre störande moment i 

intervjutillfällen.   
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