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Sammanfattning 

Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att 

hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation 

resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den 

misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. 

Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som 

menade att slöjan är anti-feministisk och representerar ett kvinnoförtryck som inte borde 

normaliseras i det svenska samhället. Detta fick gensavar från muslimska feminister som 

menade att deras erfarenheter blev exkluderade i debatten kring kvinnlig jämställdhet. Syftet 

för denna studie är att utifrån den teoretiska referensramen black feminism och postkolonial 

feminism problematisera denna påstådda exkludering, och att anlysera hur dessa kvinnor 

motiverar en lyckad kombination av att vara muslim och feminist i ett västerländskt samhälle. 

Med totalt 13 debattartiklar, krönikor och intervjuartiklar med muslimska kvinnliga feminister 

och andra icke-muslimska feministiska aktörer, har en kritisk diskursanalys genomförts. Med 

hjälp av Faircloughs tredimensionella analysverktyg har diskursiva praktiker tolkats och 

kopplats till skapandet av sociala praktiker. Studien förhåller sig till vetenskapstraditionen 

kritisk realism då fokus ligger på att finna bakomliggande mekanismer som har 

förklaringsvärde till de sociala fenomen som undersöks. Analysen visar ett resultat där 

jämställdhetsdiskursen tolkas definieras av en hierarkisk social dominans, där den svenska 

kvinnorörelsen reproducerar en normativ feminism designad efter den vita 

medelklasskvinnans behov. Bedömningen görs att det existerar en exkludering av 

marginaliserade grupper inom kvinnorörelsen där minoriteten antas behöva anamma 

majoritetsgruppens värderingar vad gäller attityder till kvinnliga rättigheter och definition av 

frihet. Det existerar med andra ord en invärtes maktkamp inom den svenska feministiska 

rörelsen där idén om en universell feminism där samhällets samtliga kvinnor strävar efter 

unisona mål är problematisk.          
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1. Inledning 

År 2013 genomfördes hijabuppropet i Sverige som respons till att en muslimsk kvinna blivit 

utsatt för misshandel i en förort till Stockholm. Genom att bära och uppmana andra till att klä 

sig i slöja skapade initiativtagarna bakom hijabuppropet en manifestation för att visa 

solidaritet med muslimska kvinnor i det svenska samhället. Uppropet innebar att 

initiativtagarna ville normalisera användandet av slöjan och uppmärksamma exotifieringen av 

muslimer i Sverige. Denna manifestation fick stor uppmärksamhet i media och genomsyrades 

av debattartiklar om hur uppropet indirekt stöttar kvinnoförtryck, då slöja och hijab ofta 

speglar ojämlikhet och könsdiskriminering i det västerländska samhället menade man.  

 

Den offentliga diskussionen kring denna händelse kom med tiden att sluta handla om den 

ursprungliga manifestationen för solidaritet med muslimska kvinnor och kom mer att handla 

om en feministisk diskussion. Ett argument enligt en ledare i Aftonbladet var tillexempel att 

slöjan som attribut är provocerande, och att detta upprop för kvinnliga rättigheter var 

kontraproduktivt och anti-feministiskt (Aftonbladet, 2013). Detta kan ha att göra med att 

uppropet sågs som ett religiös-politiskt ställningstagande och därför problematiskt för den 

svenska självbilden som bygger på en idé om att Sverige är ett av de mest sekulära samhällen 

i världen (Tomasson, 2002). I en kartläggning av attityder till etnisk mångfald i Sverige 

redovisade att andelen positiva till mångfald över 18 år är 73,5 % av den svenska 

befolkningen (Mångfaldsbarometern, 2014). Utredningen visar dock på en ökande andel 

extremt negativa vilket kan kopplas till motstånd till kulturell och religiös mångfald.  

 

Mångfaldsbarometern visar också att en majoritet av de som medverkat i undersökningen 

anser att muslimska kvinnor är mer utsatta för förtryck än andra kvinnor 

(Mångfaldsbarometern, 2014). Finns det då utrymme för kvinnor i den politiska debatten att 

vara feminist i kombination med att praktisera islam, samt att bära slöja eller hijab? Debatten 

om slöjan är därför intressant att studera eftersom en rådande diskurs om kvinnors rättigheter 

är ifrågasatt. Tolkningsföreträdet i den offentliga debatten av vad slöjan och hijaben sägs 

representera i samhället verkar till stora delar innehas av icke-muslimer, vilket har lett till att 

denna studie ämnar till att utreda och förstå den paradox som den feministiska muslimska 

kvinnan utgör som politisk aktör i dagens samhälle. Studien är viktig att genomföra ur en 
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sociologisk ståndpunkt då dessa kvinnors politiska engagemang ofta verkar göras till icke-

frågor som resultat av en svensk normativ feminism som kanske inte är öppen för att 

inkludera alla kvinnor. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av att studera hur muslimska kvinnor tar plats i den 

feminsitiska offentliga diskussionen, utreda hur de själva i text motiverar kombinationen 

mellan att vara feminist och muslim. De frågeställningar som studien förhåller sig till är:  

 

 På vilket sätt uttrycker muslimska kvinnor upplevelser av exkludering från den 

svenska kvinnorörelsen i den offentliga debatten? 

 

 På vilket sätt beskrivs slöjan eller hijaben av icke-muslimska politiska aktörer och 

feminister? 

1.2 Avgränsningar 

Islam kommer inte att studeras utifrån en fördjupad teologisk aspekt, då fokus ligger på hur de 

muslimska kvinnorna förhåller sig till feministiska normer. Studien avser också att redogöra 

för hur dessa kvinnors sociala och politiska position som grupp definieras i det offentliga 

rummet snarare än beskrivningen av individuella livshistorier.  

2. Teori 

Denna studie har en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i kritisk realism som i grunden beskrivs 

som emancipatorisk, där syftet är att ha ett kritiskt förhållningssätt till de föreställningar som 

existerar om att samhället styrs av objektiva naturlagar (Sohlberg & Sohlberg, 2009:245). 

Feminismen är en kritisk ideologi där perspektiv som black feminism och postkolonial 

feminism utgör studiens teoretiska referensram. Teoretiska begrepp som intersektionalitet och 

outsider within är centrala för studien i problematiseringen av marginaliserade sociala 

positioner i relation till strukturellt förtryck baserat på kön, etnicitet och sexualitet.  
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2.1 Kritisk realism 

Den kritiska realismen som ontologisk ståndpunkt menar att det är möjlig att nå kunskap om 

verkligheten representerat av mänskliga sinnen, och hur det mänskliga sättet att uppfatta och 

dra slutsatser utifrån biologiska och sociala mekanismer tillåter identifieringen av kausala 

samband (Sohlberg & Sohlberg, 2009:70). En tryckpunkt för denna vetenskapsteoretiska 

tradition är betoningen på att just försöka finna bakomliggande mekanismer som har 

förklaringsvärde till de sociala fenomen som undersöks. Enligt Bryman betyder den kritiska 

realismen att den sociala verkligheten reproduceras och omformas i vardagen där sociala 

företeelser då kan studeras efter sina effekter (Bryman, 2011:541). Synen på verkligheten 

enligt kritiska realister är att den är subjektiv, och antar en position mellan positivism och 

postmodernism. Förekomsten av generativa strukturer som exkludering och xenofobiska 

attityder inom den svenska kvinnorörelsen kan därför bäst förstås utifrån det 

vetenskapsteoretiska perspektivet kritisk realism.     

2.2 Black feminism och oustider within  

Outsider within är ett teoretiskt begrepp som avser en statusposition som innehas av en 

marginaliserad grupp i relation till en auktoritär social grupp. Begreppet härstammar från 

black feminism och beskriver en hierarkisk relation som medför specifika ställningstaganden 

för rasifierade kvinnor vid identitetsskapande, och används vid analys för problemområden 

inom etnicitet, klass och kön (Hill Collins, 1986:14-15). Outsider within är även ett generativt 

begrepp som producerar olika sätt att förstå verkligheten genom att individen tillhör olika 

sociala grupper samtidigt med olika positioner i samhället. Att inneha rollen som en outsider 

within kan därför bidra till att utveckla den moderna sociologiska diskursen om en dold 

strukturell verklighet. Identitetsskapandet för rasifierade kvinnor innebär vikten av att utmana 

den externt definierade stereotypa bilden av den marginaliserade gruppens kvinnlighet 

(Ibid:16). Det är betydelsefullt att analysera dessa stereotyper då de erbjuder insikt i en 

subjektiv egendefinition. Exempelvis spelar de stereotyper som representerar afro-

amerikanska kvinnor en central roll i avhumaniseringen av denna sociala grupp och beskrivs 

som en controlling image (Ibid:17). En fördjupning av vad dessa stereotyper betyder i ett 

samhälle måste förstås som ett kontrollerande verktyg från samhällets dominerande grupper. 

Vertikala hierarkiska skillnader mellan vita och svarta kvinnor gör att controlling images 

skiljer sig markant i sin natur mellan dessa grupper, där stereotypens funktion är att 
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kontrollera. På grund av detta portärtteras den svarta kvinnan som ett avvikande släkte från 

den vita kvinnan. Detta kan illustreras med detta citat som beskriver denna relation:  

 

[…] black women is the white man’s mule and the white woman is his dog. […] we do all the heavy 

work and get beat whether we do it or not. But the white woman is closer to the master and he pats 

them on the head and lets them sleep in the house. (Hill Collins, 1986:17) 

Den roll som stereotyperna har i samhället kopplas till vikten av att kunna misskreditera och 

kontrollera de individer som bryter mot de samhälleligt dominerande normerna och rutinerna. 

När den patriarkala definitionen av femininitet utmanas används dessa controlling images i 

socialiseringssyfte för kommande generationer, och benämner dessa utmaningar som 

okvinnliga egenskaper och attribut (Hill Collins, 1986:18). Problematiken av att inneha 

statusen outsider within har att göra med den socialiseringsprocess som marginaliserade 

grupper måste genomgå. Denna process fungerar som en omvandling där beteendemönster 

ändras för att kunna passa den normativa samhällsbilden. Det betyder att individen per 

automatik måste acceptera en viss social hierarkisk ordning. Ordningen betyder att det finns 

en social grupp som tar för givet att de kan generalisera sina erfarenheter och upplevelser till 

resterande population, vilket har en direkt koppling till den enhetliga bilden av vad som är- 

och vad som förväntas av en kvinna enligt västerländsk feminism (Ibid:27). Outsider within är 

ett begrepp destinerat till att skapa en viss social spänning då begreppet bygger på 

identitetsförändring. Detta är en förändring som kan gå obemärkt förbi av den grupp som 

utgör majoriteten i ett samhälle där det strukturella förtrycket förblir dolt.  

2.3 Postkolonial feminism och intersektionalitet 

Vad avser den postkoloniala feminismen och begreppet intersektionalitet härstammar det från 

kvinnors fragmenterade erfarenheter och problematiken för hur de ska behandlas kollektivt 

för att nå en representativ och homogen uppfattning av kvinnan. Då det existerar olika 

könsmaktsordningar kan faktorer uppfattade som frigörande av en social grupp vara 

förtryckande för en annan. Feministisk analys av kvinnors erfarenheter måste därför alltid ta 

hänsyn till lokala och kulturella normer (Mohanty, 2006:12-13). En tvådelad problematik för 

den västerländska feminismen är anspråket på privilegier och den etnocentriska universalitet 

som råder, samt den västerländska forskningens inverkan på tredje världen med en 

förförståelse som kommer från ett världssystem som är dominerat av västcentrerade 

värderingar. Att definiera förhållandet mellan kvinnan som en kulturell konstruktion, och 
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kvinnor som fysiska subjekt med historisk förankring kan därför bli problematisk utan att ta 

hänsyn till intersektionalitetsbegreppet (Mohanty, 2006:35). En transnationell och 

mångkulturell feminism som söker att vara anti-rasistisk måste avveckla inrotade mytologier 

ur ett etnicitetsperspektiv för att bryta hegemoniska styrningsprocesser. Det intersektionella 

perspektivet kräver en tillbakablick på kvinnligt arbete och den kapitalistiska ideologin, där en 

tydlig sexualpolitik gör naturaliserade antaganden om arbete och arbetare till den grad att det 

uppstår en dominansprocess som grundas på kön och etnicitet. Feminismen är i ständig kamp 

mot reproduktionen av det sociala arvet från kapitalistisk underordning och exploatering som 

drabbar marginaliserade grupper hårdare och i större utsträckning än den resterande 

populationen (Ibid:167-168). Enligt det postkoloniala feministiska perspektivet är det 

omöjligt att hitta en form av kvinnligt förtryck som går att förenas kring, perspektivet 

synliggör även hur en global implementering av västerländska könsmaktsordningar medför en 

blindhet inför den problematik som existerar för olika kvinnogrupper. Könsskillnaderna 

används istället till konstruktionen av klyftor mellan grupper där kvinnan och hennes plats i 

det sociala samhället inte är en produkt baserat på egna handlingar, utan bygger på hur 

samhället värderar kvinnliga aktiviteter genom social interaktion och socialisering (Ibid:42). 

Normaliseringsprocesser och maktrelationers förhållande till intersektionalitetsbereppet är att 

kvinnlighet och kvinnor benämns som de kulturella andra i relation till de explicit uppfattade 

könsidentiteter och levnadsvillkor som existerar med utgångspunkt från mannen (Fahlgren & 

Sawyer, 2005:95). En fördjupning av de kulturella andra separerar relationen mellan män och 

kvinnor för att istället koncentrera sig på gemenskapen inom de olika grupperna. Det 

västerländska idealet av kvinnlighet definierar två motpoler där den vita 

medelklasskvinnligheten dominerar rasifierade arbetarklasskvinnor. Processen kallas för de 

andras andra vid konstituerandet av normativ kvinnlighet. Motsättningar uppstår då genus 

bara definieras som maktförhållanden mellan män och kvinnor, när istället sociala problem 

och avvikelser utifrån genusperspektiv är djupare och mer mångfacetterade än vad som 

beskrivs som den primära problematiken (Ibid:96). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras relevant tidigare forskning för denna studie som berör det problemområde 

som ska undersökas. All forskning som tas upp under denna rubrik ligger i förgrunden för den 

avslutande analys som kommer att göras. Den tidigare forskningen bygger på feministisk 

litteratur där både kvinnorörelsen i väst och öst analyseras kritiskt. Forskningen fokuserar på 
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meningsskillnader mellan västerländsk- och muslimsk feminism för att belysa den kulturella 

problematik som kan tillkomma i de forum där kvinnans rättigheter diskuteras. I ”Women in 

islam – the western experience” skriver Anne Sofie Roald att den muslimska närvaron i 

Europa ofta ses som en homogen massa där ideologiska ståndpunkter och värderingar antas 

delas av samtliga inom denna grupp. Vad gäller uppfattningen om genusrelationer och 

ojämlikhet inom islam utifrån en europeisk kontext använder Roald exempel om klädsel för 

att förtydliga hur kvinnoorganisationer i väst anser att muslimska kvinnor förtrycks (Roald, 

2001:254). I sin forskning drar Roald paralleller mellan den västerländska nunnan och den 

muslimska kvinnan som båda bär slöja. I väst är den kristna nunnan synonym med religiös 

renlighet och fred, där istället den muslimska kvinnan blir en symbol som förkroppsligar 

förtryck (Ibid.). I slutet på 1980-talet framfördes i Skandinavien den teoretiska idéen om 

veiling the brain, där detta anti-slöjbegrepp menade på att det inte går att finna några bevis i 

Koranen till varför kvinnor har en skyldighet att använda slöja, och utifrån en västerländsk 

kultur anses den muslimska slöjan härstamma från ett patriarkalt förtryck. Med hjälp av 

genomförda intervjuer med muslimska kvinnor bosatta i Skandinavien har Roald 

uppmärksammat problematiken av skillnader i kulturella seder mellan väst och öst som ofta 

skapar konflikter i jämställdhetsdiskursen. Roald menar att det föreligger en kulturell 

dissonans mellan muslimska och europeiska länder där kulturella koder står i vägen för 

förståelse för andras uppfattningar och erfarenheter, vilket förstärker en ”vi mot dem” känsla 

(Ibid:128). Roald argumenterar också för att den västerländska socialforskningen kring den 

muslimska slöjan exkluderar den kulturella motiveringen till varför muslimska kvinnor väljer 

att beslöja sig, och tolkar slöjan enbart som en konsekvens påtvingad av religion (Ibid:257). I 

sin forskning lyfter Roald fram argumentet att slöjan är en kulturell artefakt som i arabvärlden 

har kopplingar till hög social status. Många muslimska feminister anser att hijaben och slöjan 

är ett pre-islamistiskt fenomen som inte är obligatoriskt att bära, och härstammar snarare från 

kulturella seder än från religion. Med hjälp av genomförda intervjuer med kvinnor som är 

medlemmar i det europeiska muslimska brödraskapet görs det tydligt att slöjan är viktig, dels 

ur ett religiöst syfte men också som en social markör, då slöjan bärs av respektfulla kvinnor 

som är jämställda mannen (Ibid:289).  

 

Avslutningsvis beskriver Roald hur hon i sitt forskningsprojekt har kommit fram till att de 

attityder som råder i väst vad avser kvinnan och hennes roll i samhället är den som är mer 

föredragen, även bland majoriteten av muslimer som lever i västvärlden och Europa (Roald, 

2001:300). Hon tillägger också att andra och tredje-generationen muslimer som växer upp 
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inom Europa påverkas av det västcentrerade perspektivet till den grad att detta kommer att ha 

ett stort inflytande på islam och hur religionen kommer att praktiseras i framtiden i europeiska 

länder. Roalds studie går i linje med annan vetenskaplig forskning som också beskriver 

demoniseringen av islam. Haideh Moghissi har i sin studie ”Feminism and islamic 

fundamentalism” försökt att utreda den socialkonservatism som tillkommer från utövandet av 

en fundamentalistisk islamsk tro, och hur detta tvingar kvinnor till systematisk underkastelse. 

Fundamentalismen inom islam fick en genomslagskraft främst i arabvärlden under slutet av 

1970-talet, och låg till grund för den islamofobi som går att identifiera i nutida väst (Moghissi, 

1999:36). Moghissi problematiserar i sin forskning de argument som menar att slöjan och 

hijaben är ett tecken på kvinnlig frigörelse och menar att kvinnliga förespråkare till slöjan helt 

utelämnar i sin argumentation faktorer som våld, hot om våld eller politisk och kulturell press 

att tvingas skyla sig. Som exempel beskriver Moghissi att kvinnor i Palestina som inte 

använder slöja utpekas ofta som israeliska kollaboratörer och kan utsättas för fysiskt våld. I 

Iran kan kvinnor få rättsliga påföljder om de inte använder slöja och i Algeriet mördas även 

kvinnor som inte vill klä sig i slöja (Ibid:42-43). Hon menar också att rättfärdigandet av slöjan 

och hijaben är en politiskt konservativ åsikt och den fundamentalistiska islamistiska ideologin 

är en av de tuffaste utmaningar för den moderna feminismen att överkomma när det kommer 

till tolerans och kvinnans rätt till individuella ställningstaganden (Ibid:46). I sin forskning 

beskriver Moghissi hur fundamentalistiska islamska stater diskuterar feminismens fokus på 

jämställdhet och kvinnors lika rättigheter genom försök till misskreditering, där argumenten 

som framförs beskriver hur islamsk feminism handlar om bevarandet av sociala traditioner 

och aktivt motstånd till kulturell transformation (Ibid:134-135). Misskrediteringen sker 

genom att jämställdhetskampen beskrivs som sekulär, elitistisk, västorienterad och vit. Den 

muslimska individens sociala trovärdighet kräver därför ett bejakande av islam och 

muslimska värderingar i identitetsskapandet innan frågor kring jämställdhet kan tas på allvar. 

Med detta menar Moghissi att dagens intellektuella muslimska feminister hanterar 

jämställdhetsfrågor utifrån en skev grund med utgångspunkt i en indoktrinerad islamsk 

ideologi (Ibid). Avslutningsvis menar Moghissi att en feministisk kamp för jämlika 

förhållanden mellan könen inte kan förekomma i religiösa stater, då kvinnan aldrig kommer 

kunna opponera på de förutbestämda identiteter, intressen och behov som de blivit tilldelade. 

Religiösa stater förnekar dessa viktiga aspekter för jämlikhet och dikterar en social ordning 

där religionen är auktoritär i relation till de icke-konforma (Ibid:147). Moghissis kritiska 

granskning över problematiken med en fungerande feminism i fundamentala muslimska stater 

leder in på den problematik som existerar för västvärldens kvinnorörelse. Diane Fowlkes har 
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studerat diskriminering, exkludering och privilegierade positioner inom den västcentrerade 

feminismen, och i ”White political women – paths from priviege to empowerment” diskuterar 

hon den vita kvinnans världsliga dominans. Fokus ligger på reproduktionen av en hierarkisk 

moralisk politik som i grunden bygger på den vita identiteten och dennes sociala position i 

USA. Fowlkes menar att den individuella identiteten som kvinna i relation till den 

dominerande politiska kulturen betyder att kvinnor alltid måste socialt omförhandla 

könsföreställningar. Omförhandlingarna blir komplexa och innehar flera lager som måste 

beaktas. Detta lagerperspektiv blir en problematisk realitet om den berörda individen inte är 

vit, heterosexuell eller tillhör medelklassens sociala skikt (Fowlkes, 1992:96). Kvinnor 

karaktäriseras med andra ord efter olika sociala kombinationer. Fowlkes lyfter fram begreppet 

feminist consciousness som behandlar förståelsen för hur epitetet kvinna formar olika 

uppfattningar om feminism (Ibid:98). Begreppet förklaras genom en uppdelning i process och 

content där processen av ökad medvetenhet om dagliga konflikter, möjligheter till förändring 

och framtida visioner om vad som ska ske görs i samband med önskad social förändring. Vad 

som är utmärkande för content är att dessa processer synliggör de motsättningar om kvinnans 

icke-jämställda roll i en social verklighet dominerad av den vita medelklassmannen. Först när 

förståelsen för sin sociala position uppmärksammas, är det möjligt att bryta mot en 

vilseledande social verklighet. Denna uppenbarelse kan enligt Fowlkes leda till att den vita 

kvinnan inser sin privilegierade position i jämförelse med kvinnor och män med annan etnisk 

bakgrund, sexualitet och social klass. Poängen med begreppet är den problematik som uppstår 

efter att individen har nått en feminist consciousness. Denna fas beskrivs som complex 

domination och innebär insikt i en feministisk paradox där den könsbaserade dominansen 

producerar en utmaning för den vita kvinnan att hantera det förtryck som upplevs utanför den 

egna gruppen, och svårigheterna att inkludera behovet från minoriteter i jämställdhetsdebatten 

(Ibid:98-99).  

 

Med detta begrepp i minne argumenterar Fowlkes för att en normativ västerländsk feminism 

är svårfångad då de personer som förespråkar denna typ av feminism inte alltid är 

representativa och inte befinner sig i samma sociala verklighet som den marginaliserade 

gruppen. Olika problem kräver olika lösningsmetoder som en homogen feminism inte kan 

ansvara för att lösa (Fowlkes, 1992:128). Ett konkret exempel på vad Fowlkes menar med 

detta hämtas ur hennes intervjustudie med vita kvinnor som representerar den amerikanska 

kvinnorörelsen. Enligt kvinnorna anses könsdiskrimineringen vara ett problem ”för kvinnan” 

medan diskriminering bottnad i etnicitet eller hudfärg beskrivs som ett ”svart problem”. 
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Utöver att detta feministiska perspektiv är svårfångat, menar Fowlkes också att en enhetlig 

definition av den feministiska ideologin till stora delar heller inte är önskad (Fowlkes, 

1992:128). Detta på grund av vilken typ av medvetenhet som kommer att styra riktningen för 

den politiska dagsordningen. I Fowlkes diskussion kring den feministiska medvetenheten 

hänvisar hon till Dorothy Smith för att förklara uppkomsten av en feministisk ideologi. Smith 

argumenterar för att medvetenhet kan skapa en ideologi i respons till subjektiva erfarenheter 

och behovsdefinitioner. En ideologi om hur samhället ska organiseras är alltså till för en större 

population där skapandegruppens erfarenheter måste delas i relation till den hierarkiskt styrda 

sociala verklighet dessa individer befinner sig i (Ibid:129). Detta yttrar sig alltså i en feminism 

där den vita kvinnan i respons till den vita mannens varande som norm kvalificeras som den 

dominerande inriktningen för kvinnoorganisationer i västvärlden. Är det då möjligt att hitta 

liknande forskning i Sverige som den som Fowkles genomförde om problematiken med en 

priviligierad vit feminism?  I ”Challenging the myth of gender equality in Sweden” studerar 

Paulina de los Reyes sociala rörelser som mobiliseras i respons till rådande strukturella 

förhållanden i Sverige.  

 

Om den svenska feminismen skriver de los Reyes att historiskt sett har den betonat 

uppmärskammandet av en homogen grupp kvinnor och deras intressen för strukturell 

frigörelse (de los Reyes, 2016:25). Hon menar att det alltid har förekommit delade intressen 

inom den svenska kvinnorörelsen som systematiskt uteslöt och kvävde de socialt 

marginaliserade kvinnornas behov. Hon menar även att det var de neoliberala reformerna vid 

början av 1990-talet som förde med sig stor arbetslöshet, avveckling av sociala skyddsnät och 

en osäker arbetsmarknad som fick den svenska kvinnorörelsen att vilja inkludera och 

behandla kvinnors livssituationer oberoende av klass, etnicitet, religion och sexualitet. Här 

menar de los Reyes att den moderna hegemoniska kvinnorörelsen är en produkt av både 

privilegierade sociala positioner och föreställningar om specifika typer av ojämlikhet, vilket 

leder till att maktförhållanden utmanas inom gruppen (Ibid:25). Hon skriver också att den 

svenska mainstream feminismen fått kritik från black feminism och postkoloniala feminist-

teoretiker som menar att det går att identifiera en tyst rasism som behöver överlappas av en 

ideologi som kritiskt granskar praktikerna inom den feministiska organisationen med hjälp av 

intersektionalitetsbegreppet (Ibid:38). de los Reyes visar samtidigt att kritik har riktats mot ett 

premierande av ett intersektionellt perspektiv, då detta kan förminska arbetarklassens 

perspektiv. Motiveringen till denna kritik menar hon kommer från åsikter om att 

intersektionalitet definieras som identitetspolitik, vilket inte anses som en konkret utmaning 
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till den levnadsstandardsproblematik som drabbar arbetarklassen i ett neoliberal kapitalistiskt 

samhälle (de los Reyes, 2016:39). Med denna kritik blir det alltså svårare för rasifierade 

kvinnor att få representera sig själva i den feministiska debatten.  

 

Siv Fahlgren och Lena Sawyer diskuterar också intersektionell feminism utifrån 

välfärdsstaten och de maktrelationer som tar form i det sociala arbetet i Sverige (2005). I sin 

forskning beskriver Fahlgren och Sawyer hur olika kvinnoprojekt vad avser arbetsmarknaden 

och integrationspolitiken skapas utifrån västerländska föreställningar över vilka behov som 

existerar för gruppen invandrarkvinnor i förhållande till andra kvinnor. Problematiken av 

detta är att kvinnan som aktör benämns som skaparen av ett beteende som ligger utanför 

accepterade normer, snarare än att fokusera på de sociala system som reproducerar dessa 

tydligt definierade skillnader mellan olika samhällsgrupper baserat på kultur och etnicitet 

(Fahlgren & Sawyer, 2005:99). I sin studie lyfter Fahlgren och Sawyer fram exempel där 

rasifierade betingade sociala maktordningar upprätthålls i statens behov av att hantera 

befolkningen. Denna rasifierade normalisering menar de sker i samband med att vissa 

självklara sätt att handla, agera och vilka värderingar individen har benämns som normala och 

det mest eftersträvansvärda (Ibid:97). De menar vidare att välfärdsstaten på så sätt måste 

förstås som en viktig aktör i reproduktionen av normaliserade praktiker och maktförhållanden 

som bygger på en uppdelning i in och utgrupper.  

 

Jämställdhetspolitiken i Sverige kan också problematiseras utifrån ett intersektionellt 

perspektiv där kvinnor som härstammar från minoritetsgrupper ofta ses som i behov av att 

räddas av en majoritet som inte kan relatera till den marginaliserade gruppens erfarenheter 

och upplevelser (Fahlgren & Sawyer, 2005:99). Den sociala integreringen i samhället för 

kvinnor enligt Fahlgren och Sawyer förhåller sig till generella antaganden som existerar kring 

traditionell kvinnlighet och ”kvinnosysslor”. Förändringsstrategierna som diskuteras är att 

inkludera intersektionella forskningsfrågor till att utveckla djupare resonemang kring vilka 

sociala fenomen som anses vara normala, och varför dessa föreställningar premieras. De 

maktförhållanden som upprätthåller fixerandet vid homogena kategoriseringar och 

grupperingar bör enligt dem brytas ned i mindre beståndsdelar. Detta för att analytiskt kunna 

behandla de olika sammanlänkningarna mellan samhällsstrukturer, institutioner och enskilda 

aktörer vid redogörelsen av skapandet av identiteter eller gruppegenskaper som nu benämns 

som problematiska (Ibid:101).            
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3. Metod  

För att studera den offentliga diskursen kring muslimska feminister och deras politiska 

position och erfarenheter kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp av kritisk 

diskursanalys. Analysverktyget utgörs av Faircloughs tredimensionella modell där fokus 

ligger på tolkning av diskursiva och sociala praktiker som förmedlas utifrån de 

tidningsartiklar som utgör studiens datamaterial.  

3.1 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen, vilket förkortas CDA är en inriktning av diskursanalysen som 

anknyter till en samhällskritisk tradition. Studien kommer att förhålla sig till Faircloughs 

diskursiva analytiska ramverk som analysverktyg. Detta ramverk kallas även för Faircloughs 

tredimensionella modell. Den kritiska diskursanalysen är influerad av marxismen i metodens 

förhållningssätt till upprätthållandet och reproduceringen av rådande sociala maktstrukturer. 

Metoden är också kopplad till den vetenskapsteoretiska traditionen kritisk realism som menar 

att det finns en verklig domän oberoende våra sinnen, och en empirisk domän som utgår från 

vad våra sinnen kan uppfatta (Bergström & Boréus, 2012:374). Detta i sin tur leder till 

generativa mekanismer som trots att de inte är observerbara förutom genom dess effekter, ger 

förklaring till de regelbundenheter och sociala praktiker som uttrycker skeva sociala relationer 

mellan olika grupper i samhället. Exempelvis ojämställdhet mellan könen eller över och 

underordning relaterat till hudfärg och etnicitet. Enligt Ahrne och Svensson handlar den 

kritiska diskursanalysen om att analysera underförstådd betydelse genom grammatik och 

ordval för att kunna uttala sig om subjektpositioneringar. Språket uppfattas som en stor del i 

hur sinnena upplever den värld individen befinner sig i. Att analysera grammatik och ordval 

har att göra med hur språket anses tillhöra ett system av kategorier, vilket skapar regler som 

tas för givet av populationen (Ahrne & Svensson, 2015:167-168). Den process som definierar 

den kritiska diskursanalysen utgörs av begreppen handling, deltagare och agenter. I 

beskrivningen av att någonting händer är detta ett exempel på handling från individer. 

Handlingen kräver också oftast deltagare eller agenter som får saker att hända. I en 

diskursanalys förekommer även begreppet normaliseringar vilket beskrivs som ett 

sammanfattande uttryck för en process som är kopplad till en specifik handling (Ibid:168). 
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Dessa begrepp är alla en del i processen för att nå det underförstådda, och Fairclough menar 

att den kritiska diskursanalysen ska systematiskt undersöka de okända och bakomliggande 

förhållanden mellan diskursiva praktiker. Exempel på detta skulle kunna vara offentliga 

texters förekommande i dagstidningar, och hur dessa texter rent ideologiskt skapas i 

relationen till en social maktkamp. Att förstå hur diskursen förhåller sig till samhället kan 

därför vara ett sätt att belysa de sociala faktorer som leder till hegemoniska samhällen och ett 

säkrande av social makt (Fairclough, 1992:93). Fairclough menar också att samhällssystemets 

inneboende motsättningar är vad som legitimerar kritik, och där diskursen anses vara en 

konsekvens av en viss typ av samhälle. Så länge som dessa samhälleliga motsättningar finns 

så kommer alltid samhällskritiska teorier och metoder att existera (Bergström & Boréus, 

2012:374).  

3.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Den tredimensionella modellen består av text, diskursiv praktik och social praktik. Modellen 

är framtagen för att analysera sociala praktiker i relation till sociala strukturer på makronivå 

(Fairclough, 1992:68). Texten har en utgångspunkt i lingvistik och inriktar sig på texters 

grammatiska struktur, exempelvis bestämmelser kring syftet för varför vissa ord används och 

hur dessa tillämpas eller binds ihop. Den diskursiva praktiken avser att behandla hur texter 

produceras, distribueras och konsumeras. Mycket fokus läggs på att förstå varför texten 

framställs så som den gör, och hur den är menad att tolkas. Genom den sociala praktiken 

menar Fairclough att det erbjuder förklaringsvärde i att utröna hur diskurser påverkar eller 

påverkas i ett större socialt sammanhang, politiskt som ideologiskt. Med hjälp av dessa 

begrepp kan relationerna mellan diskurser och sociala strukturer undersökas (Bergström & 

Boréus, 2012:375-376). Trots att Faircloughs tredimensionella modell baseras på tre begrepp 

kommer fokus i denna studie att läggas på den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. 

Detta för att studiens intresse ligger i att tolka hur den politiska och sociala positionen 

tillhörandes muslimska feminister ser ut. Men också även hur de offentliga samtalen som 

förmedlas utifrån dessa diskurser beskrivs. Den textuella meningsbyggnaden och diskursens 

transitivitet som avser beskriva grammatisk uppbyggnad, och vad som i sammanhanget 

används för att beskriva verbala processer, deltagare och omständigheter är något som 

bedöms vara problematiskt i relation till arbetets omfång och tidsram. Den sociala- och 

diskursiva praktiken lämpar sig istället bra för att studera reella och faktiska konsekvenser för 

den grupp som studeras utifrån hur debatterna ser ut på en övergripande samhällsnivå.    
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3.1.2 Diskursiva praktiken  

Den diskursiva praktiken antar tre olika teman- produktion, distribution samt konsumtion. 

Produktionstemat är centrerat till att undersöka bakomliggande syften till varför texten har 

producerats samt hur dessa texter kan relateras till varandra inom samma kontext. Dessa 

inbördes textuella relationer kallas för intertextualitet och beskriver hur texter ofta ingår i 

större sammankopplade nät för specifika kontexter där jämförelser kan göras mellan utvalda 

texter. Skrivningar kan på så sätt ofta refereras tillbaka till en grundtext i syfte att legitimera 

vad som uttrycks (Bergström & Boréus, 2012:376). Inom den diskursiva praktiken kan även 

texter innehålla interdiskursiva inslag vilket menas att det kan inom en text finnas olika typer 

av diskurser som kan leda till social förändring (Ibid:377). Interdiskursiviteten blir viktig för 

denna studie då olika diskurser kan finnas representerade i det insamlade materialet om 

muslimska feministers position i den svenska jämställdhetsdebatten. Vid distributionen och 

fördelningen av en text menar Fairclough att det är möjligt att dela upp begreppet i simpel 

eller komplex form, där den simpla formen avser interaktion på mikronivå och är på så sätt 

situationsbundet. Den komplexa formen är istället en textuell distribution inom olika 

institutionella domäner som antingen reproducerar eller transformerar den producerade texten, 

vilket är värdefullt vid studier om hur sociala förändringar förekommer (Fairclough, 1992:79). 

Konsumtionen av text har en nära relation till produktionen i avseendet att de båda präglas av 

ett socialt kognitivt perspektiv, där den kognitiva processen av att producera och tolka text 

baseras på internaliserade sociala strukturer och konventioner. Fairclough menar även att när 

de inneboende ideologierna som förmedlas via text följer de diskursiva praktikerna skapas en 

social naturalisering och en common-sense status, vilket leder till en automatisering av sociala 

praktiker (Ibid:87).  

3.1.3 Sociala praktiken     

Den sociala praktiken som begrepp beskriver tillträdet till en verklighet utifrån en samhällelig 

kontext som förmedlas genom den diskursiva praktiken. Den sociala praktiken avser att bidra 

till en samhällsanalys i syfte att analysera institutionella maktförhållanden baserat på 

diskursiva praktiker vad gäller tolkningar, konventioner och normer. Den sociala praktiken 

kan alltså sägas vara till viss del konstituerad av den diskursiva praktiken (Fairclough, 

1992:71). I teoretiseringen av den sociala praktiken menar Fairclough att ideologin anses vara 

en viktig faktor för den sociala orienteringen, och hur den hjälper till att reproducera och 

transformera diskurser. Att studera den ideologiska förankring i de texter som utgör studiens 
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empiriska material kan vara ett sätt att nå förståelse kring vad som uttrycks av både 

muslimska feminister och andra aktörer som diskuterar islam och feminism ur ett politiskt 

perspektiv. Enligt Fairclough är ideologier inneslutna i diskursiva praktiker och antar ofta ett 

common-sense värde i dess betydelse för sociala relationer. Att producera och upprätthålla 

eller alternativt ändra maktrelationer gör att ideologi är viktigt för den sociala praktiken 

(Fairclough, 1992:87-88). Enligt Fairclough handlar till sist hegemoni om integrering av 

underlydande klasser till ett system som är i konstant motsättning mot sociala institutioner 

som skola/utbildning och familjen (Ibid:92). Hegemonin i politisk mening handlar alltså om 

idéer och diskurser som har en dominerande ställning i samhället som kräver integrering av 

semi-autonoma institutioner med hjälp av intressestyrda diskurser (Ibid:94). Hegemonin för 

med sig autonoma diskurser som ofta bygger på etablerade politiska idéer och intressen.  

3.1.4 Möjligheter och begränsningar 

Fördelar med att använda diskursanalys som metod är att samhällsforskningen gynnas av att 

analysera språkets diskursiva betydelse. Diskursanalysen lägger också stort fokus på sociala 

maktförhållanden och hur detta uttrycks genom bild och text, vilket gör att detta är en metod 

som är viktig ur ett sociologiskt perspektiv. Den diskursiva makten kan analyseras med hjälp 

av diskursanalys i hopp om att synliggöra de sociala praktiker som konstituerar och 

reproducerar specifika maktförhållanden (Bergström & Boréus, 2012:399-400). 

Diskursanalysens möjlighet att också närma sig en grupp eller organisation som är svår att få 

direktkontakt med kan bidra med en nyanserad förståelse för ett samhällsfenomen tolkat 

genom publicerad text.  

 

Diskursanalysens metodologiska begränsningar lyfts fram av Bergström och Boréus som 

menar att metoden inte har möjlighet att lyfta fram subjekten i form av fysiska individer och 

innehåller på så sätt inga individualistiska perspektiv och förklaringsmodeller. Förståelsen för 

hur kollektiva identiteter produceras med hjälp av text betyder därför att det inte går att uttala 

sig på individnivå (Bergström & Boréus, 2012:402). Problematik existerar också över hur 

diskursanalysen behandlar det dialektiska samspelet, vilket gör att det kan vara svårt att 

avgränsa det diskursiva från det icke-diskursiva där de konstituerande faktorerna riskerar att 

hamna i en gråzon som undgår analys. En avslutande begränsning med diskursanalysen är att 

denna metod är beroende av andra kvalitativa metoder för sammanställningen av det material 

som utgör empirisk data (Ibid:403).  
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3.2 Material och urval 

Artiklarna som utgör studiens datamaterial är hämtade från Expressen, Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Svenska dagbladet, Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad. Artiklarna som används 

för denna studie är publicerade mellan 2006 och 2016. De artiklar som utgör studiens 

datamaterial valdes ut på grund av att de delar vissa utmärkande egenskaper där exempelvis 

samtliga är intervjuartiklar, debattartiklar eller krönikor som utgår från hur de anser att 

jämställdhet bör praktiseras. Genom att använda dessa artiklar är det möjligt att analysera 

skapandet av social mening och uppmärksamma den ideologi som producerar eller 

reproduceras med hjälp av dessa texter. Att analysera dessa artiklar syftar därför till att 

beskriva hur de muslimska kvinnorna tar plats i den svenska debatten om feminism, 

jämställdhet och ställningstaganden kring uppfattningen om vad som definierar 

kvinnoförtryckande metoder. Valet av att söka efter artiklar i de utvalda nyhetstidningarna har 

att göra med deras storlek i antal läsare och hur detta kan tänkas påverka det sociala samspelet 

mellan människor i skapandet och reproduceringen av diskurser och sociala praktiker. 

Argumentet för detta är att tidningar som har många läsare konsumeras och påverkar 

diskursen på ett sätt som inte är möjligt av alternativ media. Det var även viktigt att ha med 

artiklar från trovärdiga nyhetsbyråer för att undvika felaktigheter och förvrängningar i 

förmedlingen av meningsfulla diskurser. För att kunna nyttja så många trovärdiga 

tidningsartiklar som möjligt använde jag mediearkivet på Stockholms stadsbibliotek som en 

plattform i sökandet. Sökningen begränsades till tidningsartiklar från svenska nyhetsbyråer 

daterade 1990 och framåt. Efter att ha genomfört sökningar i Stockholms stadsbiblioteks 

artikeldatabas fattades beslutet om att en ny avgränsning behövdes göras då majoriteten av de 

artiklar som var publicerade från 1990 till tidigt 2000-tal ansågs vara föråldrade, och inte av 

intresse för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Att istället avgränsa studien 

till att utgöras av artiklar från 2005 till 2016 erbjuder mer samtida diskurser och debatter. En 

annan motivering till denna avgränsning är att de diskursiva och sociala praktikernas 

utveckling på 10 år är nog för att kunna göra adekvata ideologiska och historiska antaganden i 

ett analytiskt syfte. Urvalsprocessen utgörs alltså av målstyrt urval då artiklarna inte är 

slumpvis utvalda. Debattartiklarna är strategiskt utvalda för dess relevans för 

forskningsfrågan, och det är alltså forskningsmålet som står i fokus (Bryman, 2001:392). 

Nyckelord som användes i sökningen var: slöja, islam, feminism, Sverige, kvinnoförtryck, 

muslim, femen, förtryck, islamofobi och hijab. Totalt valdes 13 artiklar ut som studiens 

datamaterial i syfte att möjliggöra en analys över de diskursiva praktiker som framförs i de 
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texter som debatterar den feministiska politiska ideologin. Motiveringen bakom att studien 

använder 13 debattartiklar är på grund av den teoretiska mättnad som har uppstått i samband 

med datainsamlingen. Teoretisk mättnad betyder att inget nytt tillskott av data är nödvändigt 

efter en viss punkt för att kunna analysera forskningsfrågan på ett sätt som bedöms vara 

heltäckande (Bryman, 2001:394–395). De artiklar som valdes bort tillförde inga nya 

argument, innehöll många upprepningar samt att artiklar med många bilder valdes bort då 

fokus ligger i vad som förmedlas genom text och inte bild.  Deduktiva teman som har 

identifierats vid genomläsning av texterna är Den universella feminismens gråzon och Den 

korrekta kvinnligheten. Med utgångspunkt i dessa teman ställde jag senare kontrollfrågor om 

diskursiva och sociala praktiker. Modellen för kontrollfrågorna är hämtad från Kristel 

Torgrimsson (2013) och hennes studie om muslimska feminister i Sverige, och har 

modifierats för att passa in i denna uppsats. Att använda modellen är ett sätt att förhålla mig 

på samma sätt till samtliga artiklar som analyseras. Viktigt är dock att påpeka att samtliga 

frågor från modellen inte kommer att redogöras för då fokus främst ligger på analysen av den 

sociala praktiken i form av uttryckta ideologiska och politiska intressen.  

 

 

 Modell över kontrollfrågor rörande den diskursiva- och sociala praktiken 

3.3 Forskarroll och förförståelse 

I egenskap av att vara en vit västerländsk man är det inte möjligt att hävda att denna studie 

sägs representera muslimska kvinnliga feminister, utan det handlar om att förmedla 

erfarenheter från en marginaliserad grupp i det svenska samhället. Jag är väl medveten om att 

min subjektsposition skiljer sig från de jag ämnar undersöka. Med mitt ursprung måste jag 

problematisera min egen roll för studien i relation till dessa kvinnor -inte enbart utifrån 
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könstillhörighet men också utifrån etnicitet, kultur, frågor om tillhörighet samt betydelsen av 

social inkludering och exkludering. Min förförståelse är avgörande för att studien ska kunna 

genomföras och förmedla en trovärdig beskrivning av forskningssyftet. Studien har även varit 

tvungen till att byta metod för datainsamling från semistrukturerade intervjuer till kritisk 

diskursanalys av tidningsartiklar. Anledningen till varför metodbytet behövde genomföras var 

på grund av att de tillfrågade kvinnorna inte ville ställa upp på intervjuer, trots många lovord 

om mitt ämnesval och att de tyckte om studiens syfte. Detta kan ha att göra med den jag är 

och min sociala position. Detta kan ha medfört en oro från de tänkta intervjudeltagarna att jag 

inte skulle förstå deras erfarenheter, och att de därför avböjer att medverka i studien. I frågan 

om att kunna relatera till andras erfarenheter utifrån skilda bakgrunder menar Dorothy Smith 

att detta är problematiskt. Bedömningar och uppfattningar som beskrivs som objektiva är i 

grunden alltid baserade på egenupplevda sociala praktiker och bias, vilket gör det omöjligt att 

förstå den verklighet man själv inte befinner sig i (Smith, 1974). Att förhålla mig till detta i 

resultatredovisningen medför att stor vikt läggs vid att argumentera och resonera utifrån teori 

och tidigare forskning än från egna åsikter, då min egen subjektivitet riskerar att leda till 

reflexiva problem. Den förförståelse jag har med mig angående hur muslimska kvinnliga 

feminister tar plats och beskrivs i den offentliga debatten är att många av dessa kvinnor 

befinner sig i en mångkulturell paradox (Wikström, 2009). Detta betyder att samtidigt som 

dessa kvinnor har rätten att behålla sin identitet och behandlas jämlikt i ett land som anses 

vara mångkulturellt, finns det ändå en majoritetskultur som står för de allmänna värderingarna 

i samhället. Många gånger leder detta till konflikter då exempelvis den västerländska liberala 

feminismen relaterar till andra kvinnogrupper utifrån koloniala stereotyper och ser dessa 

kvinnor som en homogen grupp. Min förförståelse säger mig också att den västerländska 

kvinnans syn på sig själv i relation till ”tredje världens kvinnor” är att de är mer frigjorda, och 

att det är deras uppgift att befria dessa andra kvinnor utifrån den västerländska definitionen av 

kvinnoförtryck. Återigen måste jag här poängtera att jag inte kan förstå varken de 

subjektspositioner som innehas av den västerländska kvinnan eller den hos muslimska 

kvinnor. Min roll är att analysera den feministiska diskursen utifrån studiens teorier och 

tidigare forskning.      

3.4 Tillförlitlighet och äkthet  

Inom den kvantitativa forskningen anses validitets och reliabilitetskraven vara viktiga för 

kvalitetssäkringen av en studie. Även för den kvalitativa forskningen behövs liknande 
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begrepp för att stärka kvaliteten av en utförd studie där innebörden av validitets och 

reliabiltetsbegreppet behöver omförhandlas för att passa den kvalitativa mallen menar 

Bryman (2011). I min studie har tillförlitlighetskriteriet använts för att försäkra mig om detta. 

Kriteriet består av fyra subkategorier som anses beskriva validitet och reliabilitet på ett mer 

kvalitativt sätt. Den första kategorin är trovärdighet som menar att en redogörelse ska göras 

för de kvalitativa processer som har genomarbetats för att studiens slutsatser ska vara rättvisa. 

Jag uppfyller kravet om trovärdighet genom att konstant problematisera hur jag själv bidrar 

till den kunskap som produceras och förmedlas. Genom att vara medveten om att mina 

tolkningar påverkas utifrån min identitet, och att jag tydligt måste argumentera för de 

slutsatser som dras så visar jag på en reflexiv förmåga. Den andra kategorin benämns som 

överförbarhet och fokuserar på generaliserbarheten av studien. Praxis för kvalitativa studier är 

att generaliserbarhet inte eftersträvas då denna vetenskapsform istället behandlar kontextuella 

fenomen (Bryman, 2011:355). För denna studie kan möjligtvis redovisade strukturella 

dominerande praktiker vara överförbara till andra sociala grupper än muslimska feminister. 

Vanligtvis blir överförbarheten inom kvalitativ forskning problematisk då dessa typer av 

studier ofta bygger på begränsade och specifika urval (Ibid:352). För studien är 

överförbarheten och generaliseringen av resultaten bundna till tydliga beskrivningar av 

exempelvis västerländsk kultur och feministiska normer. Denna täta beskrivning som har 

gjorts över ett dominerande västerländskt synsätt på kvinnlighet och kvinnors rättigheter, där 

en över- och underordning kan observeras kan möjliggöra att detta maktförhållande går att 

överföras till andra samhällsgrupper. Även teoretiska begrepp som outsider within beskrivs på 

ett sätt som inte limiterar fenomenet av utanförskap enbart till Afro-amerikanska kvinnor. 

Pålitlighet är det tredje trovärdighetskriteriet och motsvarar reliabilitetsbegreppet och kravet 

på god transparens. Hur beskrivningen av urvalsprocessen och datainsamlingen har gått till 

kan medföra bedömningar om resultaten är överförbara till andra sociala miljöer.  

Forskningsprocessens samtliga delar ska redogöras för på ett fullständigt sätt för att en studie 

ska vara replikerbar. För att lyckas med detta kan man utnyttja peer-reviews och ta hjälp av 

andra forskare eller kollegor för att fastställa en helhetsbedömning (Ibid:355). I 

arbetsprocessen av att sammanställa denna studie har kontinuerlig feedback från handledare 

och andra kurskamrater tillkommit i syfte att hantera interbedömarreliabiliteten och för att nå 

överensstämmelse mellan tolkningar. Genom att hänvisa till den grundliga redogörelsen för 

urvalsprocessen och att studien använder ett beprövat kvalitativt analysverktyg i form av 

Faircloughs tredimensionella modell, kan replikerbarheten tänkas öka (se även Bergström & 

Boréus, 2012:405). Avslutningsvis bedöms tillförlitligheten utifrån en objektiv möjlighet att 
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styrka och konfirmera avsaknad av bias eller påverkan av teoretiska inriktningar. Att förhålla 

mig objektiv till studiens analys och resultat medför att de slutsatser som redovisas kommer 

att stärkas med citat från artiklarna. Citaten är en del i processen av att öka studiens 

tillförlitlighet och äkthet då läsaren har möjlighet att bedöma de tolkningar som har gjorts.  

3.5 Etik 

De etiska huvudkrav som ställs i samband med kvalitativ forskning som presenteras av 

Vetenskapsrådet inriktar sig främst på forskning där fysiska och enskilda personer undersöks, 

exempelvis med hjälp av intervjuer. För denna studie där det empiriska materialet utgörs av 

offentliga tidningsartiklar måste förhållningen till etiska aspekter behandlas annorlunda. Då 

datamaterialet utgår från tidningsartiklar där författarna inte har tillfrågats om att deras verk 

kan ingå i min studie eller inte, har etiska reflektioner gjorts över skribenterna som fysiska 

personer. Syfte har aldrig varit att granska dessa individer utan att analysera de diskurser som 

existerar för ämnesvalet. Det är alltså artiklarna som analyseras och inte författarna.   

4. Resultat och analys 

I denna del kommer resultat och analys att presenteras i relation till den feministiska debatten 

och muslimska kvinnors erfarenheter. Resultaten kommer att bygga på återkoppling mellan 

teori och tidigare forskning. Detta för att redogöra för ett resultat som stämmer överens med 

studiens syfte och som kan besvara frågeställningarna.  

4.1 Den universella feminismens gråzon 

Att den västerländska kulturens idé om den moderna och frigjorda kvinnan skulle vara ett 

ideal för världens alla kvinnor är en faktisk problematik som ofta resulterar i konflikt mellan 

olika kvinnorättsorganisationer. En uppfattning vad gäller den liberala feminismen verkar 

vara att slöjan inte kan ses som vilket plagg som helst. Vad som verkar utelämnas från 

diskursen om slöjans roll i det västerländska samhället är dess förhållande till det individuella 

identitetsskapandet och hur kvinnlighet faktiskt manifesteras på olika sätt.  
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Slöjan är inte vilket klädesplagg som helst. I många muslimska länder som Iran, Saudiarabien och 

Afghanistan är det ett brott att inte bära slöja, hijab eller burka. (Avci, Aftonbladet 2015) 

Citatet ovan är en reaktion på när Hennes & Mauritz (H&M) och Åhléns marknadsförde sina 

höstkampanjer under 2015 och då använde modeller iförda slöja. Citatet förmedlar synen på 

slöjan som ett plagg som enbart upprätthåller kvinnoförtryck, samt att det uttrycker ett 

oroande över risken för en radikal islamistisk utveckling i Sverige. Ytterligare ett citat från 

denna debattartikel stärker denna tolkning där slöjan enligt artikeln inte borde tillåtas att 

normaliseras på grund av dess förtryckande betydelse.  

 

Hur ska vi hantera den här utvecklingen, som strider mot demokratins grundvärderingar om rätten 

till sin frihet? Ska vi ha en låt-gå mentalitet och passivt se på medan förtrycket pågår i det tysta? 

(Avci, Aftonbladet 2015) 

Avcis artikel i Aftonbladet följer samma inriktning som debattartikeln som skrevs av 

riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (2005). I artikeln debatterar Ohlsson för att det är 

feministernas skyldighet att ta kampen mot islamismen, och enligt henne den konservativa 

syn på kvinnlighet som tillkommer med islamska värderingar. Enligt Ohlsson ”fegar” den 

svenska feminismen ur när det kommer till att fördöma fundamentalism i rädsla av att detta 

ska missbrukas av främlingsfientligt inställda organisationer och partier.  

 

De flesta muslimer i Sverige respekterar jämställdhet. Många har flytt hit för att få en fristad från 

förtryck och patriarkat. […] Vi kan aldrig kompromissa bort jämställdhet. Nolltolerans krävs mot 

lagar som innebär kvinnoförtryck. (Ohlsson, Expressen 2006) 

Ohlsson menar att nyckeln till jämställdhet går att finna i liberala samhällen, och avslutas med 

att feminismen behövs nu mer än någonsin för att hjälpa de kvinnor från muslimska länder 

som blir förtrycka på grund av sin könstillhörighet. Relevanta kopplingar görs främst till 

Rolad (2001) och hennes forskning över västvärldens erfarenheter av muslimska kvinnor. 

Roald menar att idén inom islam och att kvinnan är skapad endast i avseendet att vara ett 

medel för mannen visserligen stämmer, men att dessa konservativa uppfattningar kan isoleras 

till salafister (fundamentalistisk sunni-islamism) och enskilda organisationer (Roald, 

2001:125). Istället menar hon att i majoriteten av världens muslimska stater kompletterar 

kvinnan och mannen varandra, och uppfattningar om negativa attityder till kvinnor bygger 

främst på teologiskt ogrundade antaganden och feltolkningar av islam (Ibid). De intervjuer 

som genomfördes av Roald kan ligga till grund för att förstå hur kulturella skillnader kan 

framkalla konflikter över ett ämne som kvinnlig identitet och jämställdhet. Exempelvis en av 
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de kvinnor som medverkade i Roalds studie menade att skandinaver har en attityd till att 

antingen se allt som svart eller vit, speciellt när det kommer till frågor rörande kvinnlighet 

(Roald, 2001:143). Citaten ovan stärker detta argument då grundvärderingar om rätten till var 

och ens rättighet att besluta om sin identitet och frihet bygger på normativa antaganden om 

kvinnlighet utifrån ett västerländskt perspektiv. Att också beskriva slöjbärande som reglerat 

av lag i ”många” muslimska länder tyder på en godtycklig tolkning om att en av världens 

största religioner- sett till antal praktiserande framställs som en homogen grupp, där 

anledningen till varför kvinnor bär slöja ser likadan ut i alla dessa samhällen. Det förmedlar 

också en bild av att väst är bärare av en feminism som borde anses vara ett universellt 

förhållningssätt till synen på jämställdhet och hur kvinnofrågor behandlas.  

 

Jag vill särskilt lyfta barnperspektivet. När små flickor i förskoleålder tvingas bära slöja kan vi inte 

säga att det är ett fritt val. Det är flickor som kläms mellan föräldrar och övriga samhället. (Avci, 

Aftonbladet 2015) 

Citatet beskriver den fria viljan och en identitet som formas av tvångsanvändning av slöjan 

utifrån muslimska värderingar. Detta kopplas till det begrepp som Roald beskriver som 

veiling the brain, och hur det har använts i Skandinavien för att upplysa om det 

kvinnoförtryck som slöjan manifesterar. Att beslöja sig som kvinna tolkas alltså medföra 

sociala och politiska konsekvenser där slöjan sägs kontrollera individen (Roald, 2001:299). I 

direkt opposition till de artiklar som debatterar problematiken av att kombinera muslimska 

värderingar med feminism har debattartiklar som är skrivna av muslimska feminister och 

andra aktörer analyserats för att kunna redogöra för dessa kvinnors erfarenheter. Analysen 

beskriver också hur de anser att det är möjligt att leva efter muslimska värderingar är möjligt 

samtidigt som man är feminist. Sarah Delshad som är grundare till organisationen Muslimska 

feminister intervjuas i Expressen GT av El-mochantaf (2014) och menar att det inte alls är en 

svår kombination mellan att vara muslim och feminist. Hon menar att det är lätt att observera 

andra grupper, och bedöma dem som förtryckta utifrån de normer och sociala praktiker som 

existerar i majoritetssamhället. Den muslimska feminismen är för henne en tydlig definition 

på hennes identitet som muslim och feminist.  

 

Man pratar gärna om förtryck i muslimska länder, men glömmer att vi undermedvetet är förtryckta 

även här. Det är lätt att titta på andra och säga att muslimerna "tvingas” på tygbiten på huvudet och 

är förtryckta. Men är vi själva så fria egentligen? (Delshad, Expressen GT 2014) 
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Även andra debattörer som menar att muslimska kvinnors frigörelse ska ske på deras egna 

villkor är Per Gahrton. I Sydsvenskan (2010) debatterar han om kvinnofrigörelse i arabiska 

och muslimska länder. Han menar att den offentliga debatten som förs kring slöjans 

förtryckande makt och hur detta klädesplagg bör förbjudas inom vissa yrken eller skolor är så 

pass provocerande att detta kommer att medföra ett stort motstånd från kvinnor som anser att 

deras identitet har blivit kränkt.  

 

I västvärlden har kvinnofrigörelsen huvudsakligen kommit inifrån, genom självupplevda insikter och 

lärdomar. Hur skulle det ha gått om vi fått lära oss jämställdhet via invasionsarméer, flygbomber och 

tvångslagar? Naturligtvis ska vi stödja arabiska och muslimska kvinnors frigörelse, men det måste 

ske på deras egna villkor. (Gahrton, Sydsvenskan 2014) 

Båda dessa artiklar tolkas behandla frågeställningar som är kopplade till ett postkolonialt 

tänkande och effekter som berör traditionell västerländsk feminism. Enligt den postkoloniala 

teori som studien förhåller sig till behandlas kvinnor som kunskapsbärare och aktörer i 

avseendet för den feministiska kampen. I överensstämmelse med både Delshad och Gahrton 

menar den postkoloniala feminismen att det existerar en blindhet i synen på de sociala 

maktordningar som existerar för samhällets olika grupper. Blindheten finns för hur patriarkal 

makt, rasism och klass påverkar sociala praktiker till den grad att vad som upplevs som 

frigörande för en grupp anses förtryckande för en annan (Mohanty, 2006:12). Tolkningen görs 

därför att de västerländska feministernas kunskap kommer från en fragmentiserad men 

välmenande bild för en homogen ”tredjevärldskvinna” som inte är lika självständig eller 

modern som den västerländska kvinnan. Delshade och Garhtons artiklar berör den 

underliggande politiska diskursen kring den kamp som råder om feministisk representativitet 

som inte behandlar den avgörande faktorn av skilda upplevda erfarenheter.  

 

Den feministiska diskursen är därför på många sätt en gråzon där olika maktordningar som 

korsar varandra måste beaktas. Tolkningen görs att det som har lett till att kampen över vad 

som ska accepteras som ”fria kvinnors val”, och det korrekta sättet att uttrycka sin kvinnliga 

identitet bygger endast på den gemensamma erfarenheten av att samtliga berörda är kvinnor 

definierade från västerländska normer. Den biologiska könstillhörigheten av att vara kvinna är 

den grundsten som gör att den västerländska feminismen menar att samtliga kvinnor utgör en 

politiskt enhetlig grupp som kämpar för ett frigörande från ett och samma förtryck. En 

ideologi av att utmana den patriarkala makten synliggörs i de artiklar som ingår i studiens 

datamaterial, men tydliggör också på samma sätt den maktobalans som går att identifiera ur 
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ett politiskt sammanhang. I de diskurser som berör ett kulturellt tema blir den normativa 

feministiska agendan problematisk. Då den västerländska hegemoniska makten över 

produktion, konsumtion och distribution av kunskap och information inte hanterar de 

erfarenheter som innehas av muslimska kvinnor och andra grupper som härstammar från 

skilda sociala förhållanden än de från den dominerande gruppen (Mohanty, 2006:36-37). Ett 

begrepp som är viktigt i analysen av identitetsskapandet är intersektionalitet. Detta begrepp 

som beskriver hur olika diskriminerande makt- och samhällsordningar samverkar på en 

ojämlik nivå kan kopplas till den debattartikel som är skriven av Fazlhashemi (2008). Den 

underliggande diskurs som går att identifiera i denna debattartikel är en frågeställning som 

försöker undersöka vem det är som har den reella makten att definiera vad islam faktiskt är. 

Enligt Fazlhashemi menar förespråkare för användandet av ett islamofobiskt begrepp att det 

existerar en islamofobisk hotbild som menar att en överhängande majoritet av muslimer 

missköter sig, och definieras därför som ett samhällsproblem. Hur denna islamofobi 

produceras och konsumeras skapar en social praktik där både medveten och omedveten 

diskriminering sker av de personer som öppet identifierar sig som muslimer.   

 

I den islamofobiska idétraditionen ingår också framställningen av islam som någonting inte bara 

främmande utan också underlägset i förhållande till Västerlandets religion, kultur, livsstil och 

civilisation. (Fazlhashemi, Dagens Nyheter 2008) 

Kopplingen mellan Fazlhashemis debattartikel och intersektionalitetsbegreppet hänvisas till 

Fahlgren och Sawyer och deras studie angående intersektionalitet och socialt arbete. För en 

studie som denna betyder intersektionalitet mycket för trovärdigheten för de argument som 

redovisas i resultatredovisningen. Den differentiering som uppstår mellan olika 

samhällsgrupper sker i förhållande till allmänna normer, och detta kan leda till att social status 

och värdighet minskar hos de individer som tillhör minoritetsgrupper (Fahlgren & Sawyer, 

2005:98). Intersektionalitetens betydelse för jämställdhetsdiskursen kan alltså användas för att 

identifiera den särbehandling som muslimska kvinnor utstår i ett västerländskt samhälle.  

 

Här i Sverige visar ett antal undersökningar att fientligheten mot islam och muslimer är utbredd. 

Integrationsbarometern från 2005 och mångfaldsbarometern från hösten 2007 visade till exempel att 

omkring 50 procent vill inskränka muslimska kvinnors rätt att få bestämma vilka kläder de vill ha på 

sig, exempelvis rätten att få bära sjal på arbetsplatser, i skolan och som offentliganställd. 

(Fazlhashemi, Dagens Nyheter 2008) 
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Den svenska välfärdsstatens roll i skapandet av sociala kategorier och samhällsgrupper leder 

till att inte alla har samma möjligheter, vilket kan sammanlänkas till samhällsinstitutionernas 

uppfattningar om vilka frågor som ska utgöra ”sociala problem” (Fahlgren & Sawyer, 

2005:101). Muslimska feminister blir på detta sett en avvikande grupp där ett ointresse från 

majoritetsbefolkningen kan leda till en institutionell diskriminering där dessa kvinnors behov 

och åsikter inte möts. Det intersektionella perspektivet används alltså som ett verktyg för 

ifrågasättandet av skapandet av homogena samhällsgrupper och hur ojämlikhet produceras. 

En avslutande debattartikel som berör intersektionalitetsperspektivet är skriven av imam 

Kashif Virk (2015). Han menar att slöjan måste befrias från onda associationer, och att ett fritt 

val att använda slöja bör försvaras av samtliga som förespråkar öppenhet, frihet och ett 

demokratiskt samhälle. På det sätt som diskrimineringen är innesluten i de samhälleliga 

strukturerna kan därför diskursen kring den muslimska kvinnans position i det svenska 

samhället förstås utifrån de kulturella antaganden som ligger till grund för den vardagsrasism 

som existerar i Sverige. En relevant koppling görs därför här till Paulina de los Reyes 

applicering av intersektionalitetsbegreppet i sin analys om den svenska kvinnorörelsens ur en 

historisk och politisk kontext. De antirasitiska ideal som ofta påtalas som en av de hjärtefrågor 

som drivs av den svenska kvinnorörelsen har haft en immobiliserande effekt, där denna 

organisation har fått problem med kollektiv handling. På en makronivå menar hon att det 

saknas ett definierat politiskt subjekt som ska agera representant för samhällets kvinnor (de 

los Reyes, 2016:34).   

 

Slöjan är inte till för att separera könen, utan tvärtom för att underlätta möten mellan könen i 

samhället. Detta påstående är svårt att uppskatta om man lever i ett öppet, västerländskt samhälle. 

Men i ett mångkulturellt samhälle måste vi kunna förhålla oss till att människor ser olika på saker 

och ting, och acceptera andra värderingars existens, så länge de inte direkt bestrider våra 

grundsatser. (Virk, Expressen 2015) 

de los Reyes (2016) menar att den intersektionella utmaningen i en överlappande analys över 

faktorer som klass, genus, etnicitet och sexualitet förutsätter en omförhandling av de sociala 

praktiker som kännetecknar den svenska kvinnorörelsen. Insikten i de faktiska begränsningar 

som finns inom denna rörelse och hur skilda erfarenheter kan användas i ett syfte att vara 

inkluderande kan synliggöra de maktförhållanden som den västerländska feminismen vilar på 

(de los Reyes, 2016:38). I ett samhällssystem där den sociala essentialismen utgår från 

patriarkala uppfattningar om hur kvinnor förväntas agera kan den intersektionella kritiken 
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transformera den diskursiva och sociala praktiken och omdefiniera kvinnorörelsen och 

kvinnliga rättigheters uppmärksammande utifrån skilda erfarenheter.  

4.2 Den korrekta kvinnligheten 

Trotts religionsfriheten råder det en negativ inställning till de klädval som specifikt tillhör den 

muslimska religiösa identiteten. I det politiska klimat som råder i samtida Europa är 

klädesplagg som hijab och niqab ofta förekommande i debatter om förbud, och utnyttjas som 

ett verktyg för att nå politisk framgång. De används också för att premiera ett levnadssätt som 

stämmer överens med det normativa västerländska samhället. Yasmine Mejdi debatterar i 

Expressen (2014) och menar att ett förbud mot att bära niqab i Sverige skulle kunna få stora 

sociala konsekvenser för de muslimska kvinnor som är tillhörande det svenska samhället.  

 

Att frågan ens diskuteras tycker jag är helt absurt. Det borde vara en självklarhet att värna om alla 

människors grundläggande rättigheter. Val av kläder är, enligt mig, en sådan rättighet. Och jag har 

stöd i grundlagen; både när det gäller yttrandefriheten och religionsfriheten. Detta är min tolkning 

av min religion. Lika ologiskt skulle det vara om ett förslag lades fram angående förbud av bärande 

av kippor, kors och andra religiösa uttryck. (Mejdi, Expressen 2014) 

Citatet beskriver den motsägelse som alltså existerar i ett samhälle som är en mångkulturell 

demokratisk stat. I ett land som värnar om rättigheterna till att göra egna val, och friheten till 

att praktisera vilken religion man vill, blir detta en problematik som drabbar den muslimska 

kvinnan. För de kvinnor som väljer att täcka ansiktet och resten av kroppen i syfte att uttrycka 

sin identitet kan alltså motståndskampen mot dessa typer av beklädnad bidra till att många 

muslimska kvinnor helt utesluts från samhället. Mejdi fortsätter:  

 

Jag ser inte hur mitt val att täcka ansiktet kan skada mina medmänniskor. Jag tror ingen i vårt 

samhälle vill bli styrd av lagen angående vad hen får ha på sig när vederbörande kliver ut genom 

dörren. Ironiskt nog diskuteras det ofta hur mycket kläder man får ha på sig - men inte tvärtom. 

Många jag möter har fördomar om hur det ska gå med kommunikationen. Eller att jag skulle vara en 

fara för Sverige […] Därför tycker jag att det är kränkande att föreslå förbud mot ett plagg som är 

viktig för en minoritet i Sverige. Gång på gång väljer politiker att exkludera våra erfarenheter och 

åsikter. (Mejdi, Expressen 2014) 

Alia Khalifa är en annan debattör i Expressen (2009) som lyfter frågan om den heltäckande 

niqabens vara eller icke-vara i samhället. Utifrån en feministisk ståndpunkt menar Khalifa att 

de kvinnor som väljer att täcka sig inte betyder att de är förtryckta, och att det inte heller 



 26 

betyder att dessa kvinnor per automatik tappar deras förmåga att engagera sig i frågor som rör 

kvinnliga rättigheter.  

 

De som förordar ett förbud mot niqab tror säkert att de gör någonting gott. Vad de inte förstår är att 

det skulle leda till ännu mer isolering och utanförskap, företeelser som Sverige länge bekämpat. 

Därför är det så paradoxalt när dessa människor försöker förbjuda niqaben med hänvisning till 

kvinnors rättigheter. (Khalifa, Expressen 2014) 

Den teoretiska kopplingen till dessa artiklar görs främst till begreppet outsider within som 

beskriver förhållandet mellan olika sociala positioner hos minoritetsgrupper i 

majoritetssamhället. Trotts att detta är ett begrepp som utgår från Afro-amerikanska kvinnors 

sociala position inom den feministiska rörelsen i USA, är det möjligt att överföra den 

teoretiska betydelsen även till muslimska kvinnor och den feministiska rörelsen i Sverige. 

Den sociala status som tillkommer med outsider within är viktig ur ett sociologiskt perspektiv 

som har syftet att modernisera den feministiska jämställdhetsdiskursen (Hill Collins, 

1986:15). Den negativa särbehandling och bemötandet som de muslimska feministerna har 

poängterat att de drabbas av i förståelsen för deras religiösa tillhörighet och klädval bottnar i 

ett förtryck från majoritetsbefolkningen. Resonemanget handlar om att dessa kvinnor måste 

konformera sig till rådande normer för att inkluderas i en svensk kvinnorörelse. Detta 

upplevda förtryck relateras till det som enligt Hill Collins drabbar den svarta kvinnan på 

grund av hennes underordnade roll i samhället (Ibid:20). Den svarta kvinnan precis som den 

muslimska kvinnan har tilldelats en underlägsen social position i relation till de samlingar av 

dualiteter som definierar kvinnor och individer i ett västerländskt samhälle. Dessa 

positioneringar är centrala för den fortsatta dominansen av marginaliserade grupper (Ibid).  

 

Att exemplifiera detta kan göras genom att den muslimska kvinnan ofta beskrivs av en 

majoritetspopulation som förtryckt och behöver den västerländska feminismen som räddare 

för att lyckas ta sig ur förtrycket. Den majoritet som sedan hävdar att dessa kvinnor är 

förtryckta i egenskap av att vara muslimsk kvinna, använder självupplevda uppfattningar som 

fakta i behandlingen av dessa kvinnor utan att inkludera skilda erfarenheter eller åsikter. På 

detta sätt reproduceras en social praktik av utanförskap för marginaliserade kvinnogrupper 

utifrån hegemoniskt-feministiska och politiska intressen. Andra debattartiklar där diskursen 

om utanförskap gör sig synlig, och som kan relateras till begreppet outsider within är den som 

menar att den svenska organisationen Islamiska förbundet utmålas efter stereotypa 

föreställningar om att vara islamister med en förlegad kvinnosyn. I debatten har den svenska 
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muslimska kvinnan reducerats till en varelse utan förnuft eller intelligens enligt de kvinnor 

som tillhör organisationen. 

 

Vi är ett antal muslimska kvinnor som lever med islam i vår vardag och som är en del av det 

muslimska civilsamhället på olika sätt. Vi har alla varit med i Islamiska Förbundet och vi har 

engagerat oss genom förtroendeuppdrag, aktiviteter och verksamheter och vi har aldrig fått varken 

råd, eller tillsägelser att som kvinnor ta ett steg tillbaka och underordna oss mannen eller ge avkall 

på våra grundläggande mänskliga rättigheter. (Ouahabi mfl. Dagens Nyheter 2013) 

Black feminism och outsider within förhåller sig till stereotyper genom att de förklaras 

representera externt definierade controlling images av en kvinnlighet som är central i 

avhumaniseringen av en hel samhällsgrupp (Hill Collins, 1986:17). Negativa stereotyper kan 

inte förändras enligt Hill Collins, om inte controlling images uppmärksammas som används 

för att dominera minoritetsgrupper. Artiklarna som är skrivna av muslimska kvinnor hanterar 

de tillskrivna negativa stereotyper och deras sociala och politiska status genom att utmana 

jämställdhetsdiskursen. Detta verkar göras genom att förmedla självupplevda erfarenheter och 

definitionen av den egna individen. Det verkar handla om att utmana vad som har sagts om 

muslimska kvinnors förtryckta situation men även trovärdigheten i dessa uttalanden för att på 

så sätt ge dessa kvinnor agens som just jämställda kvinnor utifrån den patriarkala definitionen 

av kvinnlighet. Ann Kull som intervjuas i HD av Wickmark (2015) diskuterar feminismens 

relation till islam och hur utvecklingen i Sverige är svår. En stor problematik ligger just i 

västerländska fördomar om den underordnade roll som muslimska kvinnor har i samhället. 

 

Det generaliseras för mycket. Många muslimska kvinnor är definitivt inte offer och i den svenska 

kontexten gynnas de inte av att de ses som offer för hemska män. Vi måste se dem som individer, 

annars tar man ifrån dem initiativet som många redan har. (Kull, Helsingborgs Dagblad 2015)  

[…] man ska ha väldigt klart för sig att islamisk feminism inte är västerländsk feminism, det betyder 

inte "jag kastar av mig slöjan". De är religiösa människor, men det innebär inte att de känner sig 

underordnade mannen. (Kull, Helsingborgs Dagblad 2015) 

Dessa citat kan relateras till outsider within på det sättet att de muslimska kvinnliga 

feministerna förväntas assimilera sig och ta till sig en ståndpunkt som inte är deras egen. Det 

västerländska samhället reflekterar den dagordning och den diskursiva samt sociala praktik 

som berör majoritetsgruppen (Hill Collins, 1986:26). En normativ västerländsk feminism 

tolkas därför utgå från en bild av muslimska värderingar som inskränkande av kvinnors 

rättigheter utifrån ett könsperspektiv och västerländska erfarenheter. Att därför 

uppmärksamma hur utanförskapet reproduceras utifrån stereotyper och controlling images är 
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ett måste för att inkludera samhällets alla kvinnor i kampen för jämställdhet. Den attityd som 

förespråkar ett förbud mot niqab som såväl hijaben tolkas grundas i de motsättningar som 

finns rörande den muslimska hederskulturen. I diskursen kring hederskultur går det att 

identifiera en uppfattning om en ideologisk kamp där islamska värderingar inte ska tillåtas få 

politisk legitimitet i Sverige. Bland andra menar Jan Guillou i Aftonbladet (2012) att 

kvinnoförnedrande klädsel som slöja eller niqab inte ska få ha en plats i det svenska 

skolsystemet. Unga flickor ska inte behöva tvinga ha på sig religiösa extrema 

kvinnodiskriminerande klädesplagg i en offentlig skolmiljö. Att påtvinga ett barn en religiös 

underkastelse som inte är självvald vid så pass låg ålder anses vara skadlig och direkt 

olämpligt med hänvisning till FN’s konvention mot kvinnodiskriminering.  

 

Den heltäckande stassen på skolflickor uttrycker inte bara deras ställning som underordnade, 

manliga ägodelar som inte får besudlas av klasskamraternas blickar. Den är också en förolämpning 

mot de manliga klasskamrater som genom denna klädesmarkering skall upplysas om att deras blickar 

är ”orena” eller kan värdeminska kvinnliga klasskamrater. (Guillou, Aftonbladet 2012) 

Jesús Alcalá (2012) debatterar också problematiken med niqab samt burka i skolmiljö och 

menar att argumenten från muslimska kvinnor angående heltäckande slöjor är ohållbara och 

felaktiga. Att kvinnor som täcker sina ansikten menar på att de gör så av fri vilja och på 

åberopan av sina mänskliga rättigheter, bottnar ursprungligen i ett patriarkalt kvinnoförtryck 

som inskränker den andres rättigheter.  

 

Just med tanke på svårigheten att hålla isär egentligt samtycke från kulturell eller religiös vana har 

Europarådet beslutat att ”religionsfriheten inte får accepteras som ursäkt för kränkningar av 

kvinnans rättigheter”, att religiösa ursäkter för ”öppna eller subtila” intrång i kvinnans rättigheter 

inte får accepteras ens när kvinnan själv ”uttryckligen samtyckt” till intrånget. (Alcalá, Svenska 

Dagbladet 2012) 

Dessa debattartiklar kan kopplas till Moghissis forskning om feminismens icke kompabilitet i 

fundamentalistiska islamska stater. Moghissi menar att kvinnan i islamska stater är passiv och 

fråntagen sin mänsklighet. Hon beskriver hederskulturen som en attityd och inställning till tid 

och rum som representeras av grundvärderingar om att vara anti-moderna, anti-demokratiska 

samt anti-feministiska i vägran att skilja på religion och politik (Ibid:70). Tolkningen görs 

därför att det kan finnas en problematik av dubbel exkludering som drabbar den muslimska 

kvinnan. Dels från ett samhälle som motsäger sig användandet av extrema religiösa 

klädesplagg där den muslimska kvinnan riskerar att exotifieras, och bedöms behöva en 

västerländsk feminism för att vara fria i sina val. Exkluderingen kan även komma från en 
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icke-konform vilja i att anamma de svenska normerna vad gäller jämställdhet och bidrar 

därför till att erfarenheter hos muslimska kvinnliga feminister inte får samma utrymme i den 

offentliga diskussionen som tydliga motståndare får. Ur detta är det möjligt att en 

antimuslimsk ilska gror i ett samhälle där situationen för kvinnor i slöja eller niqab blir 

ohållbar. Dessa kvinnor blir fångade i ett vakuum där det existerar en feminism som har 

lättare att förfäras över kvinnor som tvingas in i ett användande av slöja än av tvånget att ta av 

sig den. Krönikören Bilan Osman framför i Expressen (2015) en frustration över feminismens 

frånvaro i debatten kring muslimska kvinnors utsatthet i Sverige.  

 

Det är inte nytt att den västerländska feminismen är uppbärare av ett ideal där kvinnor inte kan bära 

niqab, hijab eller burka för att ses som en del av detta utslitna systerskap […] Jag är inte i behov av 

den feminismen. Däremot är det nu, viktigare än någonsin, att andra delar av feminismen kräver 

rättigheter för muslimska kvinnor. (Osman, Expressen 2015)          

Denna feministiska frånvara skapar ett utanförskap som kopplas till Fowlkes och uttrycket 

feminist consciousness för att kunna analysera hur olika egenskaper definierar olika sätt att se 

på kvinnlighet och feminism. Det är även ett sätt att förstå antifeminismen utifrån det 

samhälle man tillhör och lever i (Fowlkes, 1992:98). Den känsla av hopplöshet som förmedlas 

genom citatet över hur den svenska feminismen inte ser till alla samhällsgrupper skapar en 

tolkning att det existerar en problematik med dagens normativa feminism. Att identifiera ett 

systematiskt förtryck genom den verklighet som upplevs av majoritetsbefolkningen är 

problematisk när det kommer till att uppmärksamma den priviligierade position den svenska 

kvinnan har i relation till den rasifierade. Fowlkes menar att kvinnor som karaktäriseras av 

olika kombinationer i avseende till etnicitet, klass och sexualitet förväntar sig att uppfattas av 

andra kvinnor utifrån hur de skiljer sig från varandra.  

 

Då dessa kvinnor förstår sig själva som vita svenska kvinnor kommer också deras 

uppfattningar vara att de behandlas just som vita svenska kvinnor. Detta har en bidragande 

effekt till hur feminismens politiska ställningstaganden formas och ger endast uttryck för hur 

majoritetsbefolkningen uppfattar vad som förväntas av den moderna kvinnan (Fowlkes, 

1992:97). Detta visar på en ideologi som bygger på socialt hierarkiska erfarenheter som 

kvalificerar vissa kvinnors upplevelser som överordnade andras. Effekterna av den sociala 

dominans som gör sig tydligt i resultatredovisningen är ett sätt att förstå complex domination 

som gör att de priviligierade kvinnorna i samhället är medkreatörer till den patriarkala 

dominans som genomsyrar samhället. Exempelvis är den vita kvinnans sexualitet förtryckt i 
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det patriarkala samhället, men dessa kvinnor är dock samtidigt priviligierade i relation till 

kvinnor tillhörandes minoritetsgrupper baserat på hudfärg och ekonomisk stabilitet. Det tolkas 

därför som att det alltid finns en skev inbördes maktrelation inom den kvinnliga populationen.     

5. Diskussion  

Det går att urskilja en tydlig frustration hos de kvinnliga muslimer som menar att de saknar en 

egen röst i den svenska debatten kring jämställdhet. Exkluderingen som till stor del visar sig 

grundas i undermineringen av skilda erfarenheter och upplevelser gör att studiens teorival av 

black feminism och postkolonial feminism får stöd av det presenterade resultatet. Det vertikala 

hierarkiska maktförhållandet mellan muslimska feminister och den svenska kvinnorörelsen 

fångas i hur de muslimska kvinnorna tvingas kämpa för sin rätt att uttrycka värderingar som 

anses underlägsna och främmande i det svenska samhället. En interdiskursivitet tolkas 

existera mellan jämställdhetsdebatten och angränsande diskurser styrda av islamofobiska 

inslag, där intrycket ges att islam behandlas som en samhällshotande idétradition och där 

antaganden om muslimskt kvinnoförtryck utnyttjas för politiska intressen. Med Faircloughs 

ideologibegrepp görs det möjligt att identifiera sociala relationer, identiteter och en fysisk 

värld som producerar och reproducerar dominansrelationer (Fairclough, 1992:87). Den 

relationen som menas är den mellan den normativa västerländska kvinnan och hennes 

värderingar i motsättning till den rasifierade muslimska kvinnan och hennes syn på 

jämställdhet. Detta resonemang leder in på en diskussion om studiens andra frågeställning 

rörande hur slöjan eller hijaben används av en icke muslimsk population som ett verktyg i den 

politiska debatten.  

 

De artiklar som är negativt inställda till bärandet av slöjan och niqaben hänvisar ofta till den 

islamiska hederskulturen i utövandet av det kvinnliga förtrycket. Existensen av en 

hederskultur är ett faktiskt problem som måste uppmärksammas som ett legitimt argument för 

att det svenska samhället inte ska normalisera den muslimska kulturen (som ofta felaktigt 

likställs med radikala islamistiska värderingar). Motståndet får stöd från Moghissis forskning 

i hennes övertygelse om att ett samhälle som bygger på islamiska värderingar aldrig kan vara 

jämställt mellan män och kvinnor. Sverige som sekulariserad stat har en kvinnorörelse som 
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följer en modell som förordar en kvinnlig sexuell frigörelse både från religiös och patriarkal 

styrning för att kunna etablera ett välfungerande och modernt samhälle. Denna agenda i 

enighet med Moghissi menar att bärandet av slöjan representerar det kulturella förtryck av den 

kvinnliga sexualiteten som domineras av en föreställning om heder. Förtrycket handlar i 

grunden om den kvinnliga kroppen och hur hennes strävan efter att uppfylla egna intressen 

utmanar mannens kulturella äganderätt av kvinnan (Moghissi, 1999:20). Moghissi menar 

också att det är problematiskt att generalisera antagandet om att muslimer tolererar detta 

synsätt, och menar att det har mycket att göra med förvridna tolkningar om den islamska 

läran. Dock framgår ett hyckleri i västvärldens fördömande av muslimska staters behandling 

av kvinnan där utvecklingen i Europa också propagerar för skilda moraliska åtaganden för 

mannen och kvinnan (Ibid.). Den kyska och avhållsamma kvinnan representerar fortfarande 

en renare och ”finare” kvinna än den som är sexuellt frigjord. Här menar jag att den 

västerländska och muslimska feministen trots kulturella motsättningar, kan försöka enas mot 

en strukturell exploatering av kvinnan istället för att tvinga på en annan grupp sina 

värderingar som i sin helhet måste ses som en falsk frigörelse. Med utgångspunkt i det 

explicit tydliga missnöjet hos muslimska feministers syn på sin egen politiska position i 

Sverige och inom den offentliga jämställdhetsdebatten är det nödvändigt att uppmärksamma 

Fowlkes begrepp complex domination lite extra. Som beskrivet i tidigare avsnitt finns det 

sociala positioner som är mer priviligierade än andra i kombination till vilken etnicitet, 

sexualitet, klass samt vilket kön vederbörande har (Fowlkes, 1992:6).  

 

I den svenska kontexten bygger samhället på patriarkala strukturer och värderingar där den 

vita medelklassmannen utgör normen. I relation till det systematiska samhällsförtryck som 

drabbar samtliga kvinnor utsätts den vita kvinnan för en dubbel positionering som bärare av 

de värderingar som de också domineras av. Detta argument vinner legitimitet i granskningen 

av den diskursiva praktik som konstant målar ut kvinnan som socialt undergiven i relation till 

de normativa värderingarna om den västerländska kvinnligheten och hennes sexualitet som 

existerar. Därför med ett antagande att man lever i ett fritt och öppet samhälle blir denna 

världsbild svår att problematisera inifrån. Den tolkning jag har gjort rörande detta är att den 

muslimska kvinnans livssituation är så pass främmande rent normativt att dessa kvinnor 

tvingas agera som ett ansikte utåt för de stereotyper och nidbilder som existerar kring islam 

och den homogent skapade gruppen muslimer. I sin position som västerländska vita kvinnor 

ser de sig själva därför som fria och mer jämställda i relation till det främmande och 

förtryckta, och den kvinnliga muslimen fungerar på så sätt som en påminnelse för samtliga 
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medlemmar i ett västerländskt samhälle hur kvinnlighet inte förväntas praktiseras. Studiens 

resultat i förhållande till Fahlgren och Sawyers studie om maktrelationer och 

normaliseringsprocesser i välfärdsstaten visar på likheter när det handlar om den samhälleliga 

synen på grupper som betraktas som avvikande. Den delen av studien som syftar till att 

försöka återge kvinnliga muslimska feministers erfarenheter om hur feminism och islam kan 

kombineras kan kopplas till den normalisering som återges av Fahlgren och Sawyer. Den 

sociala världsbilden är definierad från en diskursiv praktik där klara regleringar existerar för 

vad som är ett normalt och accepterat beteende (Fahlgren och Sawyer, 2005). Att de 

muslimska kvinnorna anser att det existerar en mentalitet om kulturella andra är en tolkning 

som jag förklarar genom att hänvisa till hur Fahlgren och Sawyer beskriver uteslutning av det 

onormala. Enligt dem är det en samhällelig praxis som upprätthåller vad som är normalt och 

onormalt. I uteslutningen av det onormala innesluts det samtidigt i avvikande kategorier 

skapat från stereotyper (Ibid:97). I detta fall handlar det om kategorin ”muslim”, men för att 

sätta det i perspektiv skulle det exempelvis också kunna vara andra marginaliserade sociala 

grupper som ”kriminella”, ”invandrare” eller ”arbetslösa”. Motsatserna till dessa kategorier 

anses alltså som det normala och det mest eftersträvansvärda tillståndet för de vardagliga 

sociala praktikerna.  

 

Baserat på studiens redovisade resultat kan framtida forskning med djupare inriktning på de 

individuella beslut som ligger till grund för muslimska kvinnors val att bära slöja vara ett sätt 

att nyansera denna diskurs. Med hjälp av exempelvis livshistorieintervjuer kan det vara 

möjligt att synliggöra hur specifika situationer har lett till valet att beslöja sig. Ett framtida 

komplement till denna studie skulle också kunna vara att studera muslimska flickors 

inställning till slöjan, och hur de barn som bär slöja resonerar kring motivet till att använda 

detta klädesplagg. Det fria valet är därför ett begrepp som är av stor vikt att analysera vid 

fortsatt forskning. För den sociologiska relevansen är det också viktigt att tydligare visa hur 

samhälleliga processer och institutioner påverkas av mediala diskurser. Hur kan det komma 

sig att en muslimsk individ som kritiserar bärandet av slöja och niqab får större utrymme i den 

offentliga debatten än de muslimer som är positiva till slöjan? Även fördjupad forskning 

riktad mot att syna den svenska kvinnorörelsen kan bidra till att utveckla slöjdebatten ur ett 

bredare perspektiv då det inte enbart existerar ett universellt sätt att uttrycka en feministisk idé 

på. Den västerländska teoretiseringen kring kvinnliga rättigheter måste erkänna de skilda 

behov som finns, och att inte göra det försvårar andras kamp i värnandet över egna 

grundläggande rättigheter.  
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