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Abstract 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur muslimska kvinnor framställs i 

digitala dagstidningarna Dagens Nyheter och engelska The Guardian. För att kunna 

genomföra denna studie valde jag att använda mig av kvantitativ innehållsanalys där jag efter 

vissa kriterier valde ut 51 artiklar från The Guardian och 49 artiklar från Dagens Nyheter. 

Totalt undersöktes 100 artiklar från de utvalda tidningarna. Tidsperioden var 2011-2016. 

Frågeställningarna var; hur beskrivs muslimska kvinnor i de utvalda webbtidningarna? Vilka 

etniska grupper finns explicit nämda i de undersökta artiklarna? Om det finns, vilka könsroller 

kan urskiljas? Finns det en positiv eller negativ anda i själva artikeln gentemot muslimska 

kvinnor? De teorier som jag använde mig av i denna studie var feministiska och 

mångfaldsteorier.  

Resultatet visade att det vanligaste sammanhanget som den muslimska kvinnan förekommer i 

är att de beskrivs som offer. Ibland kunde hon framställas som både offer och förbrytare. En 

del av artiklarna var lite svåra att bedöma om de hade positiv eller negativ attityd. Detta beror 

på att det beskrevs som både positivt och negativt. Det kunde handla om den muslimska 

kvinnans situation som beskrevs positivt medan en del negativt kunde skrivas om islam, om t 

ex att det finns bakåtsträvande idéer och rörelser. Antingen framställdes den muslimska 

kvinnan som ett offer, förbrytare, både och, neutralt eller som en kämpe. Artiklarna som 

framställde kvinnan som en kämpe hade en positiv tendens då de försökte lyfta fram kvinnan 

och visa att hon är mer framgångsrik samt självständig, än förtryckt, vilket många anser en 

beslöjad kvinna är. Det fanns artiklar som hade en positiv tendens, men även artiklarna med 

en negativ tendens gentemot den muslimska kvinnan. Ytterst få artiklar i både DN och The 

Guardian nämnde etniska grupper, det lades inget stort fokus på etniciteter. Utöver detta 

benämndes kvinnorna i artiklarna som muslimska kvinnor. Inga könsroller kunde urskiljas.  
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1. Inledning 

Förtryckta kvinnor, burka, niqab, slöja och kvinnor inom islam är ord som ofta debatteras i 

tidningar och förekommer i massmedia. Tonen kring ämnet har ofta varit negativ. Hur 

uppfattas egentligen den beslöjade muslimska kvinnan av utomstående icke-muslimer? 

Förtryckta är det första många individer tänker. I vissa kulturella och religiösa ramar är det 

slöjan som ger kvinnorna frihet att röra sig utanför huset, att utbilda sig samt arbeta. Dock 

sker detta inom den kulturella kontexten där utgångspunkten är att den muslimska kvinnan 

bör ha på sig ett visst plagg för att hon ska kunna röra sig utanför sitt hem. Därmed är slöjan 

ett uttryck för förtryck av kvinnor, dvs. att de inte har samma rättigheter som män att röra sig i 

det offentliga, utbilda sig samt arbeta. Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001, 

har islam diskuterats flitigt och blivit ett problem. De muslimska kvinnornas roll har av en 

anledning kommit att bli en symbolisk stridsfråga för både muslimer och icke-muslimer. Det 

har blivit mer fokus på kvinnan i islam än mannen. Detta beror paradoxalt nog på att 

kvinnorna bär sjal och därför sätts kvinnan i centrum och uppmärksammas mer än männen. 

(Sky, 2007).  

1.1 Problemformulering 

Kvinnor har under historiens gång har stått ut för många grymheter och otäckheter. Kvinnor i 

många av världens olika länder har många svårigheter. De kvinnor som måste emigrera till 

andra länder har det ännu svårare. Det är just denna punkt som fick mig att vilja studera hur 

medierna i Sverige och England beskriver de muslimska kvinnorna, som på något sätt bär på 

någon religiös symbol. Jag avgränsar mig till en viss grupp, vilket är de muslimska kvinnorna. 

Här kan det vara intressant att finna om det kanske finns en viss maktrelation mellan genus 

och etnicitet som har störst i vilka sammanhang. Religionen islam diskuteras flitigt i media 

framförallt efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001, publiceringen av karikatyrer 

på profeten Muhammed, bombattacker i västvärlden och den Islamiska Statens frammarsch i 

Irak och Syrien. Detta har lett till att islam ständigt bevakas i media. Det finns ingen annan 

religion som tar mycket plats i media som islam gör idag. Mot denna bakgrund valde jag att 

titta lite närmare på hur kvinnorna i islam framställs i västerländsk media. Framför allt är det 

frågan om muslimska kvinnor är förtryckta eller ej som har diskuterats i västvärlden, liksom 

hur man ska ställa sig till de olika formerna av slöja. Media är en av våra väsentligaste 

informationskällorna till vår kunskap om vår värld idag. Därför bör varje individ ha ett 

kritiskt förhållningssätt till den information som vi tar emot.  
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England har en imperialistisk bakgrund och har därför andra sätt att integrera främmande 

människorna i samhället om man jämför med Sverige. Av den anledningen valde jag att titta 

lite närmare på en webbtidning baserad i England. Språket var också en annan faktor till 

varför jag valde just England. I detta fall skulle Frankrike också bli ett bra val, då det finns 

många muslimer bosatta där och Frankrike har även stränga regler för bärande av religiösa 

symboler i skolor och andra offentliga platser. Exempelvis får man inte bära slöja eller kors 

på offentliga platser. Utöver religion har jag ett stort intresse för medier och hur medier 

dagligen behandlar olika ämnen och teman. Därför valde jag att studera hur muslimska 

kvinnor beskrivs i text i de utvalda digitala tidningarna.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur muslimska kvinnor framställs i svenska 

webbtidningen Dagens Nyheter och brittiska webbtidningen The Guardian.  

1.3 Frågeställningar 

Avsikten med denna studie är att besvara följande frågor; 

 

Hur beskrivs muslimska kvinnor i svenska webbtidningen Dagens Nyheter 

(www.dn.se) och i brittiska webbtidningen The Guardian (www.theguardian.com.uk)? 

Finns det en positiv eller negativ anda i själva artikeln gentemot muslimska kvinnor?  

 

1.4 Avgränsning 

Målet med denna studie var att se hur de utvalda webbtidningarna framställer den muslimska 

kvinnan. Då det var en begränsad studie och för att kunna dra generella slutsatser valdes 

tidsperioden 2011-2016. Materialet jag arbetade med var skriftliga källor som fanns på 

Internet och det grundade inte på pappersversionerna då det var lättare att söka på de utvalda 

webbtidningarna på Internet än att få tag i pappersversionerna. Webbsidorna dn.se och 

theguardian.com.uk var de primära källorna för denna studie. 

Av tidsskäl valde jag att inte ta med flera webbtidningarna från respektive länder, vilket 

givetvis vore ett mer representativt underlag då man får ett bredare perspektiv. Dock skulle 

det inte vara bra för just denna studie då ett stort antal nyhetsartiklar skulle analyseras från 

olika webbtidningar. För att kunna göra detta behövs mer tid, men även arbete.  

http://www.dn.se/
http://www.theguardian.com.uk/
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Trots avgränsning är det en mycket relevant studie, eftersom det handlar om att förstå hur 

muslimska kvinnor blir framställda i medier. Har medier en viss stereotyp eller fördomar mot 

just denna grupp som egentligen inte är en homogen grupp? Vilken tendens har dessa artiklar 

om muslimska kvinnor är bara några av grenfrågorna som kan få ett svar då relationen mellan 

medierna och denna grupp studeras. Att få bakgrundsinformation om just denna heterogena 

grupp handlar om att förstå vissa grupper i samhället. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning om varför detta ämne har valts samt syftet med denna 

uppsats. Avsnitten under rubrikerna inledningen och syfte ger en klar bild av vad den här 

uppsatsen handlar om. I bägge avsnitten förklaras syftet vilket är då att beskriva hur 

muslimska kvinnor framställs i dn.se och theguardian.com.uk.  

Sedan följer ett avsnitt om frågeställningen och de frågor som kommer att besvaras är hur 

webbtidningarna Dagens Nyheter samt The Guardian framställer den muslimska kvinnan, 

vilka etniska grupper som explicit nämns i de undersökta artiklarna samt vilka könsroller som 

kan urskiljas om etniska grupper i de utvalda webbtidningarna. En annan fråga som berörs är 

om det finns en positiv eller negativ anda i själva artikeln gentemot muslimska kvinnor eller 

ej. 

Avgränsningsavsnittet redovisar vilka material som har undersökts, vilka är publicerade 

nyhetsartiklar på svenska webbtidningen Dagens Nyheter och brittiska webbtidningen The 

Guardian. Dessa är de största källorna där datan samlades in och en kvantitativ 

innehållsanalys gjordes. Då tiden är knapp för C-uppsatsen valde jag att läsa och skumma 

igenom artiklar som publicerades under perioden 2011-2016. 

Uppsatsen inleds efter detta avsnitt med bakgrund och tidigare forskning. Det blir en kort 

genomgång av massmedia och samhället samt en bakgrund till de valda digitala tidningarna 

Dagens Nyheter och The Guardian. Sedan är det viktigt att kunna få bakgrundsinformation 

om vilken grupp av individer det handlar om. I följande avsnitt skrivs det om tidigare 

forskning om representationen i medierna samt etnicitet och genus, dock är det framförallt 

muslimska kvinnor som är i fokus. Avsnittet om tidigare forskning handlar vidare om vilka 

tidigare undersökningar det har gjorts om feminismen.  
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I avsnittet om den teoretiska ramen handlar det vidare om vilka de teoretiska 

utgångspunkterna har varit för just denna uppsats. Den teoretiska delen handlar om vilket 

perspektiv som har varit adekvat eller valts till detta ämne. Jag valde en feministisk teori för 

att studera representationen av muslimska kvinnor. Detta då jag tycker att den är den adekvata 

teorin för att undersöka eller studera själva ämnet i frågan. 

När det gäller metod och material har en kvantitativ innehållsanalys föredragits då ett mycket 

större antal artiklar har studerats. I följande avsnitt diskuteras metoden som består av en 

kvantitativ innehållsanalys. I samband med detta presenteras dessutom undersökningens 

material det vill säga bakgrund till de utvalda webbtidningarna Dagens Nyheter och The 

Guardian samt urval lite mer ingående.  

I avsnittet om analys och redovisning presenteras undersökningens resultat genom att jag 

gjorde en innehållsanalys. Här har resultatredovisningen presenterats efter frågeställningarna. 

För att underlätta läsandet av denna studie har även tabeller och diagram gjorts.  

I slutsats och diskussionen har frågeställningar ännu en gång påmints och frågorna/svaren 

som har undersökts presenterats med en diskussion och resultaten har analyserats och 

värderats. I detta avsnitt finns det en personlig aspekt på hela undersökningen. Svaren som jag 

erhållit efter datainsamlingen, diskuterar jag med personliga åsikter. Några frågor som har 

diskuterats i avsnittet om slutsats och diskussion är följande; med anknytning till etikfrågor 

hur ser resultatet ut? Hur förhåller sig mina resultat i förhållande till tidigare forskning? 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt om bakgrund tänkte jag ge en introduktion till massmedia och samhället 

samt tryckfrihetsordningen, men även en kort presentation om Dagens Nyheters och The 

Guardians historia. Jag tänkte även på att ge en kort förklaring till vad slöja innebär och vilka 

slags slöjor det finns för att kunna förstå den beslöjade muslimska kvinnan lite bättre. Även 

en kort förklaring ges till relationen mellan islam och kvinnor. Ytterligare ett ämne som 

kommer att förklaras är vad integration innebär. I detta avsnitt presenteras också tidigare 

forskning och teoretiskt ram. 
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2.1 Tryckfrihetsordningen 

I Sverige finns det en grundlag som är en väsentlig rättighet för varje svensk medborgare att 

utan hinder publicera det denne vill utan att ställas inför domstol för innehållet. Dock finns 

det en grundlag som heter tryckfrihetsbrott och detta innebär att om man bryter mot denna lag 

så kan man ställas inför svars. Därmed behövs ett moraliskt samt etiskt ansvar när man 

tillämpar denna lag i sitt dagliga arbete. 

Tryckfrihetsordningen lyder: ”1§ Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, 

utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att 

sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat 

fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt 

lugn, utan att återhålla allmän upplysning.  

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och 

till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje 

svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning 

meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och 

åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad 

ämne som helst. 

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, 

meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift 

till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till 

skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för 

yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. 

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och 

underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna 

meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955)” 

2.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall 1864 i Stockholm. Han hade redan som en 

tolvåring samlat erfarenheter som springpojke på Aftonbladet. Wall ville nå till vanligt folk 

och vara först med bladet. Därför är Dagens Nyheter informativ och lättläst, englit dom 

själva(http://www.dn.se/dn-150-ar/dagens-nyheter-150-ar-i-standig-forandring/). Dagens 

http://www.dn.se/dn-150-ar/dagens-nyheter-150-ar-i-standig-forandring/
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Nyheter har en liberal linje som politiskt hållning (http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-

dagens-nyheter/). Dagens Nyheter definerar sig nu som ´´oberoende liberal´´.  

2.3 The Guardian 

Jämfört med DN är den brittiska tidningen The Guardian äldre. Tidningen The Guardian, som 

hette The Manchester Guardian i början, grundades år 1821 av John Edward. Tidningen 

började tryckas efter Peterloo-massakern och avsikten var att stödja en liberal linje. Den gavs 

ut varje lördag fram till år 1836, efteråt började även en utgåva ges ut för onsdagar, vilket nu 

blev att den gavs ut två gånger i veckan istället för en gång i veckan. År 1855 kunde den ges 

ut varje dag då lagen Stamp Duty, som gällde för dagstidningarna, avskaffades 

(http://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1). The Guardian räknas idag till en 

av världens mest välrenommerade tidningar. Denna tidning har kommit att bli världens tredje 

mest lästa webbtidning (http://www.theguardian.com/gnm-press-office/8). 

2.4 Kvinnan i islam  

Internetsidan Muslimsk tro, som är en muslimsk källa, menar att enligt islam är slöjan inget 

hinder för muslimska kvinnor att uttrycka sina åsikter och det är en symbol av respekt för 

omgivningen. Kvinnan kan enligt islam välja vilken utbildning och jobb hon vill och även 

välja sin egen make. Islam vill att kvinnan ska bedömas efter hennes inre skönhet och inte 

efter hennes utseende. Beslöjade muslimska kvinnor måste inte använda sina slöjor hemma, 

eftersom de inte behöver täcka sig helt i sin familjs närvaro. Dock bör kvinnan täcka sig när 

hon befinner sig utomhus. Genom detta får kvinnan enligt islam en skyddszon, dvs. den ska 

skydda henne från nedvärderande kommentarer. Just därför menar islam att slöjan inte är en 

symbol för förtryck eller tysthet mot kvinnor. Trots denna image som islam har runtom i 

världen bedöms islam som den näst största religionen och den religion som kvinnor 

konverterar till mest (https://sites.google.com/site/muslimsktro/sloejan).  

Författarinnan Fatima Mernissi har skrivit en vetenskaplig bok om profeten Muhammed och 

hans fruar. Mernissi menar att Muhammeds liv och familj fungerar som en mall för alla 

muslimer och fram för allt familje livet. Enligt Mernissi hade Profeten flera fruar. Khadija har 

själv valt att gifta sig med Profeten Muhammed även om hon var gift två gånger förut och bad 

om Profetens hand. Khadija var även en mycket aktiv kvinna inom både den privata och 

offentliga sektorn (Mernissi, 1991 s. 116).  

http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-dagens-nyheter/
http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-dagens-nyheter/
http://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/jun/06/1
http://www.theguardian.com/gnm-press-office/8
https://sites.google.com/site/muslimsktro/sloejan
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Mernissi skriver även om andra kvinnor som dåliga exempel enligt Profeten Muhammed: 

Hind Bint ´Utba. Mernissi menar att Profeten tyckte illa om henne eftersom hon dansade och 

sjung på slagfälten, där det fanns döda men. Men när Profeten Muhammed segrade och tog 

över Medina, blev Hind den första som måste be om förlåtelse från Profeten. Hind gick med 

på att bli muslim och därmed vara kvar i livet (Mernissi, 1991 s 116-117). 

Englit koranen har Umm Salama frågat Muhammed varför det talas om män i koranen men 

inte om kvinnorna. Mernissi menar att svaret till denna fråga är verkligen glasklar: I koranen 

är bägge könen som troende lika värda, eftersom Allah lägger värdet vid hur mycket den 

troende personen är en bra muslim . Men det här bekymret som Umm Salama hade var inget 

något som berörde bara Profetens fruar utan det sägs att kvinnorna i Medina började 

ifrågasätta saker och ting och denna fråga kom egentligen från kvinnorörelsen (Mernissi, 

1991 s 118-119). 

Författaren Mernissi menar att just efter den här kritiken kunde kvinnans rätt till ägande och 

andra ändringar kom till. Männen tyckte inte om de nya tillkommna lagarna, eftersom deras 

ägodelar kom att bli mindre. Innan de nya lagarna som Profeten införde, var kvinnan endast 

en ägodel. Männen försökte tolka det så att de kunde ändra de nya lagarna så att kvinnans 

rättigheter försvann. Men kvinnorna kunde insistera på de nya lagarna (Mernissi, 1991 s 120-

121). 

Med tiden kom andra verser från Gud och många av dom utan att nollställa de andra verserna 

eller lagarna menade ändå att mannen var överhögheten. Just denna punkt har blivit 

exploaterad ända tills idag skriver Mernissi (1991 s. 129).  Förändringarna och de nya lagarna 

betydde att rang och ordningen mellen män och kvinnor blev allt färre och man insåg att 

bägge können behöver varanda i hushållen och på slagfältet (Mernissi, 1991 s 140). 

 

 
 

2.4.1 Olika typer av slöjor 

Slöja för kvinnan innebär att kvinnor ska täcka hela kroppen med hänsynsfulla klädesplagg. 

Man ska speciellt beakta för att bland annat hud inte ska vara synbart för framförallt män. 

Enligt islam är slöjan ett tecken på bra uppförande som speciellt män förväntar sig av kvinnor. 
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Hijab är en annan typ av slöja för muslimska kvinnor. Hijab täcker kvinnans hår och axlar. 

Den här varianten av slöjan är den vanligaste i Sverige. En heltäckande slöja kallas för burka. 

Den har ett litet nät, som täcker ögonen. På grund av burkan kan man bara se lite grann av 

kvinnans ögon bakom nätet, resten av kroppen är heltäckande. Det är värt att tillägga att 

burkan används nästan bara i Afghanistan och vissa delar i Pakistan. Medan niqab används 

mest i Saudiarabien. Även niqab täcker hela kroppen bortsett från ögonen 

(https://sites.google.com/site/muslimsktro/sloejan). 

2.5 Missuppfattningar om Islam och vad det innebär att vara en 

muslimsk kvinna 

Islamguiden, som är en muslimsk hemsida menar att det finns en hel del stora 

missuppfattningar om just religionen islam. En av de största missuppfattningarna är den 

negativa bilden om kvinnors ställning inom islam. De menar att folk som inte förstår islam 

har också oftast fel inställning och detta medför fördomar. Kvinnonedvärdering är egentligen 

inget ”islamistisk” utan det är en väl utspridd fördom, enligt Islamguiden 

(http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf).  

Muslimska kvinnor har egentligen många rättigheter, hur väl de blir praktiserade inom islam 

är dock en annan fråga. Eftersom andra faktorer som kultur, tradition och tolkning av 

religionen spelar en livsviktig roll. Vidare skriver Islamguiden att kvinnorna fick sina 

rättigheter för ca 1400 år sedan medan kvinnorna i västvärlden fick sina rättigheter för knappt 

hundra år sedan. De muslimska kvinnorna fick redan då och får fortfarande välja sin egen 

make, behålla sitt efternamn efter giftermål, äga sin egendom, vilket är bara några av 

rättigheterna menar man (http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf). 

Islam som religion ger kvinnor och män samma rättigheter, men å andra sidan menar 

religionen dock att de inte är helt lika. Här handlar det om att deras ställning blir klar på detta 

viset; att kvinnor har ansvar för hemmet och familjen, medan männen måste försörja familjen. 

Dock har kvinnan även rätt att utbilda sig och arbeta inom det område som hon vill 

(http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf).  

2.6 Integration 

Det finns två typer av integration, där den ena är att kunna integrera sig i sin närmsta 

omgivning. Den andra integrationen handlar om personers integration som kommer från ett 

https://sites.google.com/site/muslimsktro/sloejan
http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf
http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf
http://www.islamguiden.com/arkiv/missuppfattningar.pdf
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annat land. Detta begrepp kommer upp i många olika sammanhang. Men den används för att 

beskriva den process som personer med ett annat etniskt ursprung än det till exempel svenska, 

blir delaktig i samhället (http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-

samhalle/integration/Pages/index.aspx).  

Gotland läns webbsida har ett par viktiga meningar om just integration:  

”Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Alla människor behöver en 

plats i samhällsgemenskapen. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse 

mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. 

Integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Ett samhälle med god 

integration måste ses som en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt där alla 

medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet” 

(http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och 

samhalle/integration/Pages/index.aspx). 

En viktig punkt som länsstyrelsens webbsida understryker är att för att man ska integreras i ett 

samhälle innebär det inte att man ska ge upp sin kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att 

vara för att kunna bli accepterad. Man menar att det handlar om att alla människor oavsett 

social ställning, kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är lika och har samma 

ansvar för hela samhället. Som grund för integrationsarbetet finns det respekt för mänskliga 

rättigheter och tydliga åtgärder mot diskriminering, utbildning, god närmiljö och ett rikt 

kulturliv (http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-

samhalle/integration/Pages/index.aspx). 

 

2.7 Tidigare forskning 

I boken Gender and the Media (2007) skriver författaren Rosalind Gill om hur könsroller 

representeras i västvärldens media. Syftet med boken är att undersöka hur media konstruerar 

maskulinitet och kvinnlighet samt relationen där emellan. Enligt Gill är feministiska studier 

märkbart heterogena. Rosalind Gill menar att många forskare är eniga om att den kulturella 

delens inflytande är stort, men är oeniga kring vilka teoretiska förhållningssätt man utgår ifrån 

och de metoder man väljer. Man har olika epistemologiska erfarenheter, olika syn på 

maktförhållanden, differentierat synsätt på hur man ser på relationen mellan representationer 

av verkligheten och hur media refererar till den enskilda individen och den subjektiva 

förståelsen (Gill, 2007 s. 8). Gill menar att kvinnor framställs som ett objekt i media och ofta 

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och%252520samhalle/integration/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och%252520samhalle/integration/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/index.aspx
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sexualiseras om de får rollen som de aktiva utifrån ett manligt perspektiv. Hon menar att det 

oftast är den västerländska vita kvinnan som visas upp i media och att denna får representera 

”kvinnan” medan mannen tillskrivs att representera världen (Gill, 2007).  

 

Gill diskuterar också begreppet ”kvinnokultur” där genrer som såpoperor, chick-lit litteratur 

och romantiska komedier ingår, vilket tilldelats en lägre ställning än annan typ av kultur i 

samhället. Detta är problematiskt då man reducerar alla kvinnors kulturella intressen till en 

viss typ av genre och dessutom en genre som klassas som underordnad i jämförelse med 

andra kulturella genrer som det manliga könet representerar (Gill, 2007 s. 18). Detta leder till 

att man skapar stereotypa kvinnointressen och inte ser till det faktum att alla kvinnor är olika, 

vilket naturligtvis även tar sig uttryck i deras kulturella intressen. 

 

Gill diskuterar också kring hur kvinnor intar en mer uppoffrande roll än män. Gill menar att 

man genom att kvinnor stereotypifieras så upprätthåller man hegemonin och mannens makt i 

förhållande till kvinnan. Gill definierar precis som Hall, stereotyper som ett sätt att 

upprätthålla ojämlika maktförhållanden.  

 

I  Cultural Representation and Signified Practices, som är skriven av Stuart Hall, handlar 

kapitel sex, som i sin tur är skriven av Christine Gledhill, bland annat om hur kvinnor 

representeras i såpoperor. Kapitlet handlar om att den feministiska forskningen tar upp hur 

kvinnor framställs i förhållande i media och att dessa där representeras av stereotyper och inte 

”äkta kvinnor” samt att vi behöver förändra detta. Gledhill frågar om man kan genom att 

reducera bilden av hur kvinnor framställs omdefiniera bilden av kvinnor? Gledhill menar att  

kvinnor inte utgörs av en homogen grupp, där alla kan känna igen sig, utan en heterogen 

grupp som varierar i förhållande till ålder, sexuell läggning, klass, etnicitet och så vidare. Hon 

belyser att detta inte handlar om att man inte skall reducera den urskiljande mediebilden av 

det kvinnliga könet, utan att problemet ligger snarare i att skapa en ny stereotyp med den 

”äkta kvinnan” för vem har egentligen makten att göra det? (Hall, 1997 s.346). 

 

Den muslimska kvinnans klädsel har oftast debatterats mycket och därför valde jag även att se 

om det läggs en större vikt på att den muslimska kvinnan bär sjal. Det är någonting som 

associeras med den muslimska kvinnan. Enligt Håkan Hvitfeldt, förekommer symboler och 

stereotyper förknippade med islam i media. Begrepp som förekommer i nyhetsartiklar och tv-

inslag är bland annat islamist, jihad, koranen, Allah, fundamentalist etc. Bilder som 
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förekommer är främst bilder på beslöjade kvinnor, men även män som ber. Dessa symboler 

har främst använts i negativ sammanhang när det gäller islam. Detta leder till att många 

individer associerar islam med negativa saker (Hvitfelt 1998)  

Håkan Hvitfelt nämner att det finns negativa attityder i det svenska samhället gentemot 

religionen islam samt muslimer. Detta beror enligt Hvitfelt på att det är en främmande 

religion som skiljer sig från de svenska normerna och att det är en religion som svenskarna 

inte har mycket kunskaper om. Det sker en förstärkning av den negativa attityden, vilket får 

både kraft och legitimitet från bland annat medias bild av denna religion (Hvitfelt, 1998).  

Jag valde mig även av en akademikers text och känslor om hur det är att vara en beslöjad 

kvinna som arbetar på en kanadensisk universitet.  

 

Akademikern Homa Hoodfar skrev en artikel år 1993 om hur det är att arbeta på en statlig 

universitet och samtidigt vara beslöjad.  

 

Hoodfar (1993) skriver att det mest aktuella ämnet inom medierna är slöjan och lägger till att 

medier och många andra människor anser att slöjan är förtryckande emot kvinnorna. Hon 

belyser detta genom att genom ett par privata erfarenheter som hon har gjort under de senaste 

åren. Hoodfar säger att när andra människor fick reda på att hon är muslim, blev slöjan 

plötsligt ett högt samtalsämne, vilket hon tyckte illa om. Hoodfar skriver att många människor 

i väst har för lite aning om beslöjade muslimska kvinnor och hon har förgäves hela tiden 

försökt att belysa problemet genom att visa hon är muslim, är hög utbildad och har samma 

rättigheter som i väst världen.  

 

Hon beskriver vidare att hon hade svårt att få jobb och var tvungen att använda sig av peruk 

etc. på jobbet, och använde sjal hemma och poängterar att alla kvinnor är lika oavsett om de 

är beslöjade eller inte (http://www.umass.edu/wost/syllabi/spring06/hoodfar.pdf). 

 

2.8 Teoretisk ram  

För den här uppsatsen valde jag en feministisk perspektiv.  Feminism kännetecknas av att ett 

kvinno- eller könsperspektiv anläggs diverse sociala fenomen menar Alvesson och Sköldberg 

(2008, s 351). Det finns många varianter av feminism: liberal feminism strävar efter att det 

blir en jämställdhet mellan könen, men de ifrågasätter inte i nämnvärd utsträckning andra 

aspekter av samhället. Radikal feminism tar avstånd från mansdominerade samhället och vill 

http://www.umass.edu/wost/syllabi/spring06/hoodfar.pdf
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ha en radikal samhällsförändring. Många av dessa varianter har vissa likheter med kritisk teori 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s 351).   

Feminister enligt Alvesson och Sköldberg, menar att forskningen generellt har varit 

mansdominerad och präglad av detta när det gäller vilka frågor som ställts eller aldrig ställts, 

och hur dessa har besvarats. Feministerna menar att det sätt på vilket forskning bedrivits och 

vilka kriterierna är för vetenskaplighet avspeglar maskulina värderingar och ideer. Kvinnor 

som kategori, deras önskemål, erfarenheter och perspektiv har inte stor betydelse. De menar 

vidare att traditionell forskning inrymmer mer eller mindre dolda uttryck för manlig dominans 

– i fokus, språkbruk och resultat (2008, s 352).  

Feminismen har kunnat ge delvis bidrag till samhällsvetenskapen i form av kritik och 

omvärdering av existerande teorier, som ofta har en sorts könsblindhet (2008, s 352).  Tidig 

feminism menade att traditionell eller med andra ord mansdominerad forskning inte tar 

hänsyn till olikheter mellan könen. De menar att förståelsen av kön och inte minst kvinnors 

dåliga villkor kräver olikheterna mellan män och kvinnor. Alvesson och Sköldberg menar 

vidare att ´´alla möjliga ekonomiska, sociala och psykologiska fenomen, från 

arbetsfördelning, klassförhållanden och lönesättning till arbetsmotivation, rekrytering och 

urval, ledarskap samt politiska och moraliska värderingar bör således förstås (även) genom att 

beakta eventuella skillnader mellan män och kvinnor´´ (2008, s 353). Just denna synsätt kallas 

för ´´kön som variabel´´ och denna är utbrett inom vetenskapsuppfattningen skriver 

författarna Sköldberg och Alvesson. Den här typen av feminism (kön som i variabel-

varianten) är bra ansats för kvantitativ metod (2008, s 353).   

Vidare menar författarna att feministisk empirism ofta går hand i hand med liberal feminism 

harmonierar kvinnoperspektivet mer med radikal och kritisk feminism. Det är detta perspektiv 

som framhåller starkt politisk relevans. Det som är viktigt är inte bara att söka sanningen utan 

att stimulera en social förändring. Denna typ av feminism blir större än den kön-som-variabel-

varianten (Alvesson & Sköldberg 2008, s 354).  

Metodmässigt föredrar feminismen ofta kvalitativa ansatser som uppfattas harmoniera mer 

med kvinnoperspektiv och bla ger stort utrymme för personliga erfarenheter och upplysningar 

att komma till tals (Alvesson & Sköldberg 2008, s 354).  

Enligt Alvesson och Sköldberg är stora delar av den kritiska feminismen inte i första hand 

orienterad mot kvinnors universiella erfarenheter och deras underordning i asymmetriska 

könsrelationer utan riktar den kritiska blicken mot samhälleliga ideologier och institutioner 
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som verkar låsande, där maskulint färgade ideologier och tankesätt dominerar. Inom den här 

grenen vävs könskritik samman med kapitalismkritik (2008, s 355).  

 När det gäller feministisk metod finns det en stor variation bland kvinnoforskare. Deras 

metoder kännetecknas av igenkännande och engemang respektive erfarenheter och personliga 

upplevelser. Frågor om vems röst det gör sig hörd i forskningen uppmärksammas också av 

feminister (Alvesson & Sköldberg 2008, s 356-357).   

Alvesson och Sköldberg skriver att feminismen framhåller betydelsen av könssensitiv 

forskning. Vissal texter kan ge intryck av en något ensidigt vinklad bild av könsrelationer där 

män framställs som förtryckare och kvinnor företrädesvis som offer eller möjligen som en 

moståndsrörelse (2008, s 360).   

Författarinan Chandra Talpade Mohanty skriver om hur  ´kvinnan i trejde världen´ beskrivs i 

västerländska feministiska texter (1984, s 333). Mohanty kritiserar att den västliga 

feminismen inte ser villkoren för kvinnorna i den trejde världen untan menar att man betraktar 

kvinnor i olika delar har inte samma villkor (1984, s 336).  

3. Metod och material 

Inom samhällsvetenskapen finns det två typer av metoder – kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Innan jag började med denna uppsats stod det klart att metoden jag skulle använda 

mig av en kvantitativ metod för att kunna besvara frågeställningen om hur muslimska kvinnor 

framställs i webbtidningarna Dagens Nyheter och The Guardian. Det som är bra med en 

kvantitativ metod är att man får en övergripande bild över ett större antal artiklar/material 

under den valda tidsperioden. Förutom den kvantitativa analysen finns även en mer ingående 

diskussion om en del artiklar för att fördjupa bilden. Utöver den kvantitativa 

innehållsanalysen gör jag en enklare, mer kvalitativ, exemplifierande och beskrivande analys 

för att konkretisera och nyansera den bild som framträder i den kvantitativa analysen. En 

kvantitativ innehållsanalys gjordes på de utvalda webbtidningarna efter sökning med 

”muslimsk kvinna”, ”islam kvinna” och ”Muslim women”. I avsnitten nedan redogjordes 

begreppen kvantitativ metod och innehållsanalys, som tillämpades i denna studie. 
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3.1 Kvantitativ metod 

I denna undersökning har jag använt mig av kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ 

innehållsanalys används i studier där man kvantifierar, dvs. räknar hur vanligt förekommande 

det är med vissa företeelser i olika texter (Bergström och Boréus, 2012). Vid kvantitativ 

metod erhålls hård data, vilket betyder att teoretiska variabler görs om till variabler som är 

operationaliserade. Dessa typer av variabler kan mätas med tal eller genom att den erhållna 

informationen görs om till talkoder (Johannessen och Tufte, 2003).  

 

3.2 Val av analysmetod 

Innehållsanalys är en metod där man kan analysera dokument och texter (Bryman, 2011).  

Innehållsanalys används bland annat inom medie- och kommunikationssektorn. För att 

dokument ska kunna bli begripliga och möjliga att analysera bör de sättas in i sammanhang. 

Detta kan man göra genom att använda sig av innehållsanalys. Innehållsanalys kan vara av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär och omfattar tre steg: problemformulering, inhämtning av 

texten och användning av urvalsmetoder, samt tolkning och analys. När man använder sig av 

metoden innehållsanalys intresserar man sig oftast för vissa ord eller specifika uttryck som 

förekommer i texterna. På detta sätt kan man identifiera textens utmärkande drag (May, 

2013). Ett stort material krävs och resultatet som erhålls presenteras ofta numeriskt då man 

använder sig av kvantitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar mer 

på tolkningen av texten. Innehållsanalys kan även vara deskriptiv. Detta innebär att det 

faktiska medieinnehållet beskrivs (Johansson, 1994). Deskriptiv innehållsanalys betyder att 

man jämför innehållsegenskaperna i både tid och rum. Det möjliggör jämförelser mellan olika 

tidningar med det materialet man har (Nord och Strömbäck, 2004). 

 

3.3 Urval och avgränsning 

Målet med denna studie var att se hur de utvalda webbtidningarna framställde den muslimska 

kvinnan. Urvalet bör vara brett och för att erhålla en mer fördjupad bild valdes ca 50 artiklar 

från varje webbtidning, som publicerades under en längre tidsperiod, vilket blev åren 2011-

2016. Detta skulle även underlätta granskningen och ett mer representativt resultat erhålls. 

Det skulle inte gälla om endast 10 artiklar från respektive webbtidning valdes ut då det är ett 

alldeles för lite data och ingen bra analys skulle kunna utföras heller. Om jag hade endast med 

artiklar som var publicerade 2015-2016, skulle jag inte få med tillräckligt med material för att 

kunna göra denna undersökning. Sökorden var ”muslim kvinna” och ”muslim women”. 
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Artiklarna i Dagens Nyheter (www.dn.se) och The Guardian (www.theguardian.com.uk) var 

också utspridda under perioden 2011-2016. Dessa utvalda webbtidningar var de primära 

källorna för denna studie.  

För att analysera hur detta tema vidrörs valde jag webbtidningar från två olika länder: Sverige 

och England. För att tiden skulle räcka till valde jag bara två tidningar och för att få ett 

representativt resultat valdes ca 50 artiklar från respektive land, som på något sätt handlar om 

den muslimska kvinnan. Artiklar från andra tidningar kunde också ha analyserats, dock skulle 

det bli ett stort arbete och tiden skulle inte räcka till. Islam är något som ofta förekommer i 

media och debatten om den muslimska kvinnan var något som jag valde att avgränsa mig till. 

Det material jag arbetade med var skriftliga källor som fanns på Internet och det grundade sig 

inte på pappersversionerna då det var lättare att söka på de utvalda webbtidningarna på 

Internet än att få tag i pappersversionerna från den utvalda perioden. 

 

Under mitt sökande låg fokus på artiklar som berörde muslimska kvinnor. Jag sökte på 

Stockholm universitets biblioteksdatabas (https://web-retriever-info-

com.ezp.sub.su.se/services/archive/search) i Mediearkivet efter DNs artiklar. Det man skulle 

vara observant på är att det finns två typer av DN, som är DN Världen och DN. Det jag 

använde mig av är den sistnämnda. I databasen Mediearkivet användes sökorden ”muslimsk 

kvinna”. Jag fick fram 1587 artiklar som hade publicerats i diverse tidningar på webben. 

Sökningen begränsades till artiklar publicerade i endast webbtidningen Dagens Nyheter. Jag 

valde ut nyheterna som handlade om muslimska kvinnor. Mitt andra kriterium var att 

artiklarna skulle vara publicerade 2011-01-01 och 2016-02-29. Tyvärr erhölls färre data då 

jag sökte på ”muslim och kvinna”. 36 relevanta artiklar valdes ut till undersökningen. Därför 

valde jag att använda sökorden ”islam kvinna” och fick då 142 träffar. Anledningen till att jag 

använde dessa sökord beror på att jag behövde 50 artiklar från Dagens Nyheter och om jag då 

valde sökorden islam kvinna, så medförde det att jag fick fler träffar. Orsaken till detta var för 

att jag tog för givet att om jag sökte på islam och kvinna så skulle det inkludera den 

muslimska kvinnan. Det visade sig att min tolkning var helt korrekt.  

Jag sökte även på The Guardians webbsida (http://www.theguardian.com/international) med 

ord som ”Muslim women”. Jag fick 1 220 000 träffar på webbsidan och valde ut 54 relevanta 

artiklar som handlade om just muslimska kvinnor i England. Mitt kriterium var att 

http://www.dn.se/
http://www.theguardian.com.uk/
https://web-retriever-info-com.ezp.sub.su.se/services/archive/search
https://web-retriever-info-com.ezp.sub.su.se/services/archive/search
http://www.theguardian.com/international
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nyhetsartiklarna skulle vara publicerade under tidsperioden 2011-01-01 till 2016-02-29 samt 

att sökningen gjordes med ’relevance’ kriteriet.  

Vid en närmare genomgång av artiklarna från båda tidningarna valdes några artiklar bort och 

till slut hade jag 49 artiklar från DN och 51 artiklar från The Guardian. På grund av tidsbrist 

och resurser var jag tvungen att göra en del begränsningar. För att erhålla ett representativt 

resultat analyserades en längre tidsperiod, varvid en kvantitativ metod var passande. Totalt 

undersöktes 100 artiklar från Sverige och England.  

 

3.4 Datainsamling och bearbetning 

Artiklarna söktes på respektive webbsidor samt databas och skrevs ut. Artiklarna hittades i 

The Guardians arkiv på Internet och de svenska artiklarna hittades genom databasen som 

Mediearkivet. Sedan delades dessa artiklar in beroende på om de var nyhetsartiklar, ledare, 

debattartiklar, notis, krönika eller om det var artiklar där de muslimska kvinnornas egna 

åsikter och deras liv skildrades, som för övrigt tilldelades kategorin ”övrigt”.  

Jag började med att dela in artiklarna efter årtal för att bättre få en överblick på hur många 

artiklar jag har från åren 2011-2016. En annan anledning till varför jag delade upp dem var 

för att kunna få ihop artiklar från framförallt dessa år då jag sökte på The Guardian och även 

sökte efter relevanta artiklar och inte efter datum. Artiklarna skrevs ut i pappersformat och 

därefter prickade jag av på varje artikel, för att sedan kunna göra stapeldiagram och tabeller. 

Jag skrev följande på varje artikel; typ av artikel, ämnesområde, framställning av den 

muslimska kvinnan och inrikes eller utrikes nyhet för att vidare kunna besvara mina 

frågeställningar. För att sedan kunna veta om det finns en positiv-negativ syn gentemot den 

muslimska kvinnan valde jag att klassificera artiklarna gentemot den muslimska kvinnan. Jag 

kommer att titta på hur artiklarna är skrivna samt hur den muslimska kvinnan framställs. Inget 

kvantitativt diagram kommer att göras, utan slutsatsen om positiv eller negativ syn kommer 

att bygga på variablerna framställning som offer eller kämpe. Utifrån detta kommer jag att dra 

slutsatsen om artikeln är positiv eller negativ. Anledningen till varför jag vill kolla på dessa 

variabler beror på att jag tror att det kommer annars att bli svårt att avgöra om artiklarna är 

positiva eller negativa då media oftast har en tendens att framställa den muslimska kvinnan 

som förtryckt och ibland kan de lyftas fram men negativt kan skrivas om religionen islam. 

Även om kvinnan framställs som förtryckt så tror jag att det blir svårt att bedöma om den är 

negativ eller positiv.  
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Datan, det vill säga artiklarna, samlades in och därefter skedde en kodning av artiklarna för att 

kunna urskilja olika mönster samt samband. Kodningen skedde på så vis att jag läste noga 

igenom all material för att se olika teman på de frågor jag har valt att fokusera på. Materialet 

analyserades och därefter gjordes en del stapeldiagram samt tabeller för att sedan kunna 

avgöra om den muslimska kvinnan framställdes som positiv eller negativ. Vad som utmärker 

en positiv respektive negativ tendens är att se hur artikeln är skriven. Det kan vara en 

nedlåtande ton på den muslimska kvinnan, men det kan även vara skriven på så sätt att 

artikeln vill framhäva den muslimska kvinnan, det vill säga lyfta fram henne och inte 

framställa henne som förtryckt. Det handlar alltså om i vilket sammanhang kvinnorna 

förekommer. Genom att göra denna kodning kan jag tydligare se mönster i datan, som kom att 

användas som underlag i empirin och analysen.  

Anledningen till varför jag vill se om nationalitet finns explicit nämnda i artiklarna eller ej, är 

att jag vill se om det läggs en större vikt på den muslimska kvinnans ursprung eller om hon 

endast benämns utifrån sin trosuppfattning, dvs. som muslimsk kvinna.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

I denna uppsats valde jag att göra en kvantitativ innehållsanalys, vilket var mer passande då 

ett större antal antal studerades. 

Validitet kan bland annat definieras på följande sätt; att det finns en överensstämmelse mellan 

teoretiskt definition samt operationell indikator, att det finns en frånvaro av systematiska fel, 

att man undersöker det man påstår sig att undersöka. Genom en god begreppsvaliditet samt 

hög reliabilitet erhålls en god resultatsvaliditet. Detta kan även uttryckas som att frånvaro av 

både systematiska samt icke-systematiska fel betyder att jag undersöker det jag påstår att jag 

skall undersöka. I boken Metodpraktikan (Esaiasson et al., 2012) skriver författarna om 

extern och intern validitet, där extern validitet innebär i vilken utsträckning som det erhållna 

resultatet kan generaliseras till urval av analysenheter som ingår i studien, vilket i detta fall är 

muslimska kvinnor. Medan intern validitet innebär hur pass undersökningen stämmer överens 

med verkligheten (Esaiasson et al., 2012). I detta fall kan inte mitt urval generaliseras till 

andra digitala webbtidningar då enstaka nyheter har valts ut från de sökmotorer som har 

använts.  

De variabler som har använts är följande; 

Tidning (DN och The Guardian) 
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Årtal 

Typ av artikel 

Utrikes respektive inrikesnyheter 

Ämnesområde 

Den muslimska kvinnans roll i artikeln (offer, förbrytare, kämpe etc) 

Positiv-negativ anda ifråga om hur den muslimska kvinnan framställs 

Etnicitet 

 

3.6 Forskningsetisk reflektion 

Oavsett om man väljer en kvantitativ eller kvalitativ metod bör man ta hänsyn till de etiska 

frågorna. De utvalda forskningsartiklarna i föreliggande studie skall vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter som har kritiskt granskats och analyserats, samt är godkända av etisk 

kommitté i respektive studie. Denna studie genomfördes grundligt. Befintliga artiklar 

användes utan att texter förvanskats eller skrivits av (Forsberg & Wengström, 2003). Därför är 

det viktigt att man sätter sig in i de etiska reglerna innan man skriver en uppsats. Innehållet i 

denna uppsats var oberoende av mig och resultatet är reproducerbart om någon annan väljer 

att göra samma studie.  

Denna uppsats innehöll inga intervjuer eller involverade varken forskning eller observation på 

djur eller människor, vilket innebar att jag inte behövde göra några etiska överväganden då 

jag skrev denna uppsats, dock tog jag hänsyn till god forsknings- och dokumentationssed.  

4. Analys och resultatredovisning 

I denna studie har 49 utvalda artiklar från svenska Dagens Nyheter och 51 artiklar från 

engelska The Guardian studerats under åren 2011-2016. Nedan redovisas de resultat jag har 

erhållit från innehållsanalysen där jag har gjort en del stapeldiagram och tabeller för att vidare 

kategorisera artiklarna. För att kunna besvara frågeställningarna har jag valt att titta på typ av 

artikel, typ av ämnesområde, typ av framställning samt om nyheten var en utrikes- eller 

inrikesnyhet.  
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4.1 Hur muslimska kvinnor beskrivs i Dagens Nyheter och The 

Guardian 

Diagram 1: Fördelning av antal artiklar relaterade till den muslimska kvinnan publicerade i 

respektive tidning över tid 

Jag valde endast de artiklar som var av relevans och genom att titta på diagrammet så kan 

man se att antalet relevanta artiklar har ökat för varje år från 2013. För år 2016 har jag endast 

valt det första kvartalet. Anledningen till varför jag inte har några artiklar från Dagens 

Nyheter från det första kvartalet 2016 beror på att jag fann ganska många artiklar från tidigare 

år och fyllde upp kvoten på minst 50 artiklar per tidning. Från webbtidningen DN har jag 

dock totalt 49 artiklar och 51 artiklar från tidningen The Guardian. Jag tog helt enkelt med de 

artiklar jag fann och som var relevanta för denna undersökning. Vid en grundligare 

genomgång av artiklarna valdes flera artiklar från DN och The Guardian bort då de inte riktigt 

handlade om den muslimska kvinnan, trots att jag fick träff på dem när jag sökte i 

Mediearkivet och på The Guardians webbsida. Sedan hade jag med 10 artiklar från respektive 

tidning från första början och ansåg därefter att jag behövde ett större data för att kunna 

erhålla ett representativt resultat. Totalt användes 100 artiklar från de utvalda 

webbtidningarna.  

 

Nedan följer en del stapeldiagram och tabeller där jag har kategoriserat artiklarna. För att 

kunna besvara frågeställningarna, valde jag att titta på vad det var för typ av artikel, 

ämnesområde, aktör, skribent, hur den muslimska kvinnan framställdes och om det var en 

inrikes- eller utrikesnyhet. 
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4.1.1 Typ av artikel 

Diagram 2: Typ av artikel (andel i %) 

 

Resultat från varje tidning har presenterats var för sig och här kan man tydligt se att muslimer 

har ett stort värde när det gäller nyhetsartiklar. En stor del av nyhetsrapporteringen handlar 

om framför allt muslimska kvinnor. Ledarsidor (i diagramm 2: stapeln efter nyhetsartikel är 

ledare, stapeln efter kultur är debatt, samt stapeln efter notis är krönika), krönikor samt 

debatter var också vanligt förekommande. Det kan vara nyhetsartiklar om att den muslimska 

kvinnan har diskriminerats, står på sig och kämpar, är med i klädkampanjer, kämpar för den 

muslimska kvinnans rättigheter, får stå emot samhällets fördomar, sportar i sjal etc. Totalt 

utgjorde ledarsidor, krönikor och debatter från både DN och The Guardian sammanlagt 24 % 

jämfört med nyhetsartiklarna som utgjorde sammanlagt 61%. Detta betyder att dessa tidningar 

kan uttrycka personliga åsikter när det gäller muslimska kvinnor och att det är ett vanligt 

förekommande ämne att skriva om. Utifrån diagrammet kan man även se att det förekommer 

nyheter om muslimska kvinnor inom kategorierna kultur (7%), notiser (4%), men även övrigt 

(9%). Inom kategorin övrigt placerades de artiklar som inte riktigt platsade i de andra 

kategorierna.  

Genom att titta i ovanstående diagram samt på siffrorna så kan man konstatera att muslimska 

kvinnor är ett ämne som ofta står i fokus i dessa tidningar och att det publiceras många 

nyhetsartiklar.  
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4.1.2 Ämnesområde 

Diagram 3: Ämnesområde (andel i %) 

 

I diagram 3 kan man se att de flesta artiklarna i de utvalda tidningarna handlade om religion i 

de sammanhang som de muslimska kvinnorna nämndes i. Det kunde vara artiklar som 

handlade om kvinnans klädsel, framförallt slöjan. Det kunde även vara att muslimska kvinnor 

har svårt att hitta jobb pga fördomar, att kvinnor har rätt att bära niqab i domstol, hur många 

kvinnor bär niqab i Storbritannien etc. Totalt 53% av artiklarna handlade om religion. 

I kategorin krig eller terror kodades inte så många artiklar. Dessa texter handlade oftast om att 

de muslimska kvinnornas söner hade lämnat sina hem för att bli medlemmar i 

terrororganisationen IS (Islamiska staten) och kriga mot andra grupper i Syrien och Irak. 

Många av de muslimska kvinnorna blev intervjuade och man fick ta del av deras tankar och 

funderingar kring att deras barn har lämnat dem för att kriga i en annan del av världen. Andra 

artiklar kodades med ämnesområdet terror och de handlade främst om extremister och den 

terror de sprider i olika länder. 

 

Muslimska kvinnor nämndes också i en sportsammanhang. Till exempel att muslimska 

kvinnor sportar och deltar i olika idrottsevenemang samt vilket motstånd de möter. 

0

17.5

35

52.5

70

Religion Krig Politik Sport Kultur Terror Soc.
frågor

Övrigt

Ä
m

n
e

s
o

m
rå

d
e

 

Andel i % 

DN The Guardian



 

Sida 26 

Många artiklar kodades med ämnesområdet sociala frågor. Totalt 20% av artiklarna handlade 

om sociala frågor. Det kunde vara artiklar som handlade om att äldre muslimer manade 

muslimska kvinnor att säga mer i samhället, att man vill boosta feminismen bland muslimska 

kvinnor, att muslimska kvinnor kämpar med att hitta en partner att gifta sig med eller kvinnlig 

könsstympning.  

 

4.1.3 Framställning av den muslimska kvinnan 

Diagram 4: Framställning av den muslimska kvinnan (andel i %) 

 

I diagram 4 kan man se hur respektive tidning framställer den muslimska kvinnan. Man kan 

se att det är vanligt att den muslimska kvinnan framställs som offer, både förbrytare och offer, 

men även neutralt, dvs. varken eller. I en del av artiklarna framställdes den muslimska 

kvinnan som en kämpe. Totalt 30% av artiklarna publicerade på DN och The Guardian 

framställde den muslimska kvinnan som ett offer. För DN var det 44,9 % och för The 

Guardian var det 15,7%. Utifrån diagrammet kan man se att det var en stor skillnad mellan 

DN och The Guardian när det gäller framställning av offer. I tidningen The Guardian fanns 

det artiklar om främst hatbrott mot den muslimska kvinnan där brittiska medborgare 

attackerar kvinnan både verbalt och fysiskt. I svenska DN kunde det vara artiklar där 

muslimska mödrar till IS-medlemmar framställdes som offer eller muslimska kvinnor som 

flytt sina hemländer för att inte förlora sina liv på grund av val de har gjort. Dessa artiklar 

0

12.5

25

37.5

50

Offer Förbrytare Offer &
Förbrytare

Neutralt Kämpe

A
n
d
e

l 
i 
%

 

Typ av framställning 

DN The Guardian



 

Sida 27 

publicerade i DN och The Guardian framställde kvinnan som offer och utsatt på grund av 

hennes klädsel och religion islam. 

28% av artiklarna framställde kvinnan som både och. I de artiklar där den muslimska kvinnan 

framställdes som både offer och förbrytare så är det ett sätt att neutralisera. 14% av artiklarna 

från DN och The Guardian framställde den muslimska kvinnan som kämpe, medan 7 % 

framställde kvinnan som enbart förbrytare.  

 

4.1.4 Positiv eller negativ syn 

Att klassificera artiklarna ifråga om positivitet eller negativitet har varit lite komplext. Därför 

redovisas inget kvantitativt diagram under denna rubrik. Anledningen till detta är att 

artiklarna kunde beskrivas som både positivt och negativt. Det kunde vara en negativ tendens 

gentemot religionen islam, men en positiv tendens mot den muslimska kvinnan. På grund av 

detta blev detta blev det svårt att avgöra om artiklarna var positiva eller negativa. Därmed har 

jag byggt min slutsats på variabeln om framställning som offer, förbrytare, kämpe etc. De 

artiklar som lyfte fram den muslimska kvinnan var helt klart positiva. Enligt diagram 4 var det 

14% av artiklarna från DN och The Guardian, som framställde den muslimska kvinnan som 

kämpe. Alltså var dessa artiklar positiva gentemot den muslimska kvinnan. 

 

4.1.4 Utrikes eller inrikes 

 Inrikes Utrikes 

DN 61,22 38,78 

The Guardian 72,55 27,45 

 

Tabell 1: Fokus på utrikes eller inrikes (andel i %) 

 

I ovanstående tabell kan man se i vilken utsträckning artiklarna fokuserar på, dvs. om det är 

en utrikes- eller inrikesnyhet. Totalt 67% av artiklarna från DN och The Guardian fokuserade 

på inrikesnyheter, medan totalt 33% av artiklarna handlade om nyheter om muslimska 

kvinnor i utlandet. När man kollar för varje tidning så är även siffrorna på inrikesnyheterna 

ganska höga (61,22% resp. 72,55%), medan utrikesnyheterna (38,78% resp. 27,45%) också 

får utrymme i dessa tidningar. En incident som både svensk och engelsk media skrev om var 

om muslimska kvinnor som hade blivit utskällda och hotade av en annan kvinna i England. 

Händelsen inträffade på en buss i London. En kvinnlig passagerare skriker på två andra 
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muslimska kvinnor. Hon kallar de för ”ISIS brudar” och vill att de båda muslimska kvinnorna 

ska åka tillbaka till sina hemländer. Chauffören försöker få passageraren att sluta skrika på de 

andra muslimska passagerarna osv., men förgäves. Flera artiklar om denna incident hade 

publicerats i brittiska The Guardian.  

 

 

4.2 Kategorisering av de utvalda artiklarna 

4.2.1 Slöjan och media 

Slöjan är något som journalister och andra skribenter skriver om i artiklar. Det är då den 

muslimska kvinnan och hennes slöja som hamnar i fokus. Det som framgick i artiklarna som 

publicerades i DN var att slöjan användes i H&M:s och Åhléns kampanjer. Det fanns en 

positiv tendens till slöjan. En skribent beskrev det som att slöjan signalerar självständighet. 

Många var positivt inställda till detta, med det fanns bland annat politiker som Gulan Avci 

(Fp) som var kritiskt till detta och ansåg att det gynnade islamisternas intresse. Vad hon 

vidare menade nämns inte i artikeln och skribenten lägger inte så stor vikt på det heller då han 

tycker att det är bara positivt att den muslimska kvinnan syns i stora välkända 

reklamkampanjer. 

I vissa kretsar begränsas kvinnors närvaro i offentliga utrymmen, men skribenten nämner att i 

och med att slöjmodet har vuxit fram så har det även lett till att kvinnors kroppar framhävs i 

det offentliga rummet. Muslimska kvinnor bär slöjan tillsammans med åtsittande jeans eller 

kjolar med någon åtsittande överdel. Skribenten menar att den muslimska kvinnans sexualitet 

förstärks och det signalerar självständighet. Slöjan är en del av de muslimska kvinnorna och 

många kvinnor ser det som en accessoar och bär den på olika sätt, matchar den med olika 

kläder och har andra accessoarer till den. 

 

I en annan artikel skriver artikelförfattaren:  

 

”Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet, skriver i Göteborgs-Posten 

(25/9) att företagen låter sig ”förföras av ’fria’ slöjbärares kluvna tunga”. Den enda frihet de 

här kvinnorna har är friheten att välja sin underordning, menar han. Doktoranden fortsätter: 

Västerländska kvinnor som bär slöja gör det som ”ett slags exhibitionism, en provokation”. 

H&M och Åhléns ”hjälper islamister på traven” och bör därför ”genast avbryta sin kampanj 

för att förföra muslimskor att konsumera mer hijab”.”  

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2844612-debatt-ahlens-och-h-m-s-kampanj-gynnar-islamismen
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2844612-debatt-ahlens-och-h-m-s-kampanj-gynnar-islamismen
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Här är man alltså negativ till hela kampanjen och anser man hjälper islamister på traven, 

varvid man bör avbryta denna kampanj.  

 

En annan artikel handlar också om slöjan bland trendmedvetna muslimska kvinnor i Sverige 

där det har intervjuat Instagram-stjärnan Mariam Moufid, som anser att slöjan inte har 

förhindrat henne att bära de kläder hon vill bära. Denna artikel har en öppen attityd mot 

muslimska kvinnor som bär slöjor. Här vill skribenten lyfta fram den självständiga och 

modemedvetna muslimska kvinnan.  

 

4.2.2 Den muslimska kvinnans röst 

I en del av de artiklar jag undersökte var det några artiklar där den muslimska kvinnan kunde 

uttrycka sina åsikter och berätta om sina liv som muslimer. Artikeln ”Converting to Islam: 

British women on prayer, peace and prejudice” skriven av Veronique Mistiaen och publicerad 

i The Guardian, handlade om sex konvertiter, som i form av intervjuer berättade hur de 

konverterade till islam och vad det innebar för dem. För en del var det inte lätt att konvertera 

till islam då många i deras omgivning var starkt emot det. En del av kvinnorna bär sjal, en del 

gör inte det. En kvinna berättar följande; 

 

”But I feel they will be disappointed, somewhat embarrassed and also scared that the world 

will treat me unfairly if I'm Muslim.” 

 

Detta visar att hennes familj kommer att bli besviken, en aning generad, men även att världen 

kommer att behandla deras dotter/syster orättvist just på grund av att hon har konverterat till 

islam. Detta är ett problem bland många då många vet vad samhället har för syn på muslimer. 

Det finns en bild på henne i tidningen och hon bär sjal, dock visar hon inte ansiktet, utan man 

har fotat henne bakifrån. Hon känner en trygghet i sin nya religion, att islam gav henne 

självständighet och även lugn. Hon nämner att hon vill att hennes familj ska veta att hon 

studerar den heliga boken Koranen till punkt och pricka. Det är just det att hon känner en 

utanförskap i samhället och när man läser artikeln kan man känna att hon är trygg i sig själv 

och sin religion, dock skriver hon att det inte är lätt att bli muslim. Detta då människor 

kommer med negativa kommentarer om individens religion. 

 

Artikeln ”I’m a Muslim woman, Mr. Cameron: here’s what your radicalisation speech means 

to me”, är skriven av en upprörd brittisk-muslimsk kvinna, Siema Iqbal. I artikeln hävdar hon 
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att den brittiske premiärministern Davis Camerons tal om att motverka extremismen är emot 

de muslimska medborgarna som är bosatta i England. Artikeln berörde inte direkt muslimska 

kvinnors liv i England. Hon nämner att det finns moderata muslimer och organisationer som 

är villiga att arbeta med Cameron för att tackla problemet med radikalisering. Skribenten 

skriver följande;  

 

”The media’s prejudiced use of the term “terrorism” has created the link between the word 

Muslim and terrorism, embedding it in people’s minds and propagating hate towards the 

Muslim community. Anders Behring Breivik was labelled a terrorist until he was found not to 

be Muslim; then many chose to brand him a “mass murderer” instead.”  

 

Det vill säga att terrorism har i media blivit kopplat till islam och att det medför hat mot 

muslimer. Hon nämner vidare att Anders Breivik stämplades som terrorist i början, men blev 

därefter kallad för massmördare efter att det kom fram att han inte var muslim.  

 

Artikeln ”Jewish-Muslim women’s network is launched with government support”, 

publicerad i The Guardian, handlar om samarbete mellan muslimska och judiska kvinnor. Ett 

nätverk, som kallas för Nisa-Nashim, har skapats med hjälp av den brittiska regeringen där 

syftet är att ta bort religiösa och kulturella barriärer mellan människor. I artikeln står det: 

”We need to show that Jews and Muslims have more in common than that which drives us 

apart.” 

Dessa kvinnor samarbetar med varandra och även för ett samhälle där alla kan inkluderas. Det 

står även att kvinnor genuint letar efter olika sätt för att engagera andra och tillsammans 

åstadkomma någonting. Nätverket, bestående av muslimska och judiska kvinnor, organiserar 

olika besök till synagogor, moskéer, hjälper flyktingar etc.  

 

4.2.3 Etniska grupper  

I artikeln ”British Muslim girls and extremism: what I learned on my journey across the UK” 

nämnde skribenten Sara Khan några etniska grupper då hon hade träffat muslimska kvinnor i 

Storbritannien. De var pakistanier, bengaler, somalier, araber, walesare, britter och kurder. 

Alltså hade de olika bakgrund och syftet med hennes resa genom England var att mobilisera 

muslimska kvinnor mot extremism och förhindra ungdomar från att åka till Syrien och Irak 
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för att leva i en stat som IS har utropat. Sara Khan skriver att ungdomar vänder sig till Internet 

och hamnar på extremist-sidor då föräldrar inte kan svara på deras teologiska frågor. Hon 

skriver vidare;  

 

”The lack of religious knowledge among families was recognised as a weakness”.  

 

Alltså ses bristfälliga kunskaper i religion i familjen som en svaghet. Detta leder just till att 

ungdomarna hamnar på extremist-sidor på internet.  

I en annan artikel, som handlade om konvertiter, nämndes konvertiternas etniska ursprung. 

Både The Guardian och DN hade publicerat en artikel som handlade om en sudanesisk 

kvinna, som hade dömts till döden för att ha gift sig med en icke-muslim. Hon hade bytt tro 

och blivit dömd till döden för att ha lämnat islam. Kvinnans far var nämligen muslim och 

barnen blir då per automatik muslimer, trots att deras mamma var ortodox kristen. Muslimska 

kvinnor får inte gifta sig med icke-muslimska män och därför dömdes hon till döden. Just i 

dessa artiklar nämns hennes etnicitet. 

 

Artikeln ”Jag tar hellre mitt liv än att de hittar mig” publicerad i DN handlar om en 

muslimsk kvinna som har rymt från ett tvångsäktenskap. I artikeln står det att hon var ifrån 

Iran. Det var ingen annan fokus på hennes ursprung. Utan hon framställdes som en muslimsk 

kvinna från Iran samt som ett offer.  

 

Ledarskribenten Erik Helmerson skriver i ”Tahmina springer i motvind” om idrottskvinnan 

Tahmina som förföljs, trakasseras och förtrycks i Afghanistan. Hon har även slagits med män 

som har försökt att förhindra henne från att springa och blivit kallad för en dålig muslim. 

Skribenten nämner också att att Qatar, Brunei och Saudiarabien sände en kvinnlig trupp till 

sommar OS i London år 2013. Utöver detta nämns inga etniciteter.  

 

Inga andra etniska grupper var explicit nämnda i de andra utvalda artiklarna. Utan de 

benämndes som muslimska kvinnor. Det var alltså ingen fokus på de muslimska kvinnornas 

etniciteter i artiklarna.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Undersökningen gick ut på att analysera 100 utvalda artiklar från de digitala tidningarna 

Dagens Nyheter samt The Guardian och se hur de hade rapporterat kring den muslimska 

kvinnan. I detta avsnitt gjordes en analys kring de inledande frågeställningarna. Till grund för 

denna analys låg de resultat som har erhållits genom att ett visst antal artiklar i två digitala 

tidningar har analyserats.  

Genus har fascinerat oss människor under hela vår historia. Det är framförallt kvinnor som 

står under stort förtryck och de har blivit förtryckta sedan lång tid tillbaka. Deras rättigheter 

har hela tiden varit under debatt - ska kvinnorna få rösta, köra bil eller ens få studera, dessa är 

bara några av de frågor som har diskuterats eller diskuteras än i dag på många håll i världen. 

Många av frågorna kan vara primitiva, eftersom självklara saker diskuteras så fort det handlar 

om kvinnor, medan andra frågor är individuella. I stort sett ser det olika ut i olika länder och 

även i olika traditioner. Men en sak är klar och det är att kvinnor har mycket att kämpa för i 

hela världen. Detta beror på att de inte anses vara värdiga medborgare i en del länder. För att 

kunna nå sina mål måste kvinnor kämpa dubbelt så mycket som en man. I Asien och Afrika 

anses kvinnorna vara andra klassens medborgare medan männen är första klassens 

medborgare.  

 

5.1 Hur muslimska kvinnor framställs i de utvalda tidningarna 

Varje individ i ett demokratiskt samhälle har rätt att få information om samhället de lever i 

samt senaste nytt. För att få denna information vänder människorna sig oftast till medierna. 

Det är viktigt att medierna är opartiska och rapporterar trovärdiga nyheter för att invånarna 

ska få en korrekt uppfattning om det som sker i samhället och världen idag (Jarlbro, 1993). 

Man kan konstatera att muslimer generellt har ett stort nyhetsvärde och förekommer ofta i 

media. Utifrån mitt resultat kunde man se att det var vanligt att kvinnan framställdes som 

offer, både förbrytare och offer, men även neutralt. Andra artiklar kunde framställa kvinnan 

neutralt, dvs. varken eller. Det var en ganska stor skillnad på framställning av offer i DN och 

The Guardian när man tittar på diagram 4. I DN var det 44,9% av artiklarna som framställde 

kvinnan som ett offer. På så vis är budskapet att de är förtryckta och underordnad mannen och 

detta leder till att man tycker synd om kvinnorna som inte har något val. Religionen islam 

anses vara en kvinnoförtryckande religion. Man kan få intrycket att dessa muslimska kvinnor 
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är utsatta och behöver hjälp. Det man kan påpeka är att kvinnors förtryck kopplas till 

religionen islam och muslimer.  

Det var lite svårt att avgöra hur artiklarna var skrivna, med avseende på positiv eller negativ 

tendens, för att framhäva den muslimska kvinnan med tanke på att de främst framställdes som 

offer. På g Om en muslimsk kvinna blir framställd som till exempel ett offer så blir det svårt 

att avgöra om skribenten vill förmedla en positiv eller en negativ bild av den muslimska 

kvinnan. Den blir varken negativ eller positiv. Just i detta sammanhang blev det svårt att 

avgöra om skribenterna hade en nedlåtande ton eller en positiv tendens gentemot den 

muslimska kvinnan. Detta gällde framför allt de artiklar som framställde kvinnan som ett 

offer, förbrytare och både och. Det var ingen negativ ton mot kvinnan, utan det var mer en 

”tycker-synd-om-henne”-artikel. Dock fanns det en del artiklar där den muslimska kvinnan 

framställdes som en kämpe och här var det klart och tydligt att skribenterna ville framhäva 

henne, dvs. lyfta fram henne trots deras religion islam och i vissa fall även bärandet av slöjan. 

Dessa skribenter framställer inte henne som en förtryckt muslimsk kvinna och vill framhäva 

en positiv bild av kvinnan, än den man är van vid. Därmed fanns det en positiv tendens 

gentemot den muslimska kvinnan. Det fanns positiva artiklar om den muslimska kvinnan i 

både DN och The Guardian. Totalt 14% av artiklarna publicerade på DN och The Guardian, 

framställde den muslimska kvinnan som kämpe. Dessa artiklar förmedlade en positiv bild av 

kvinnan. En del skribenter var positivt inställda till att stora klädkedjor inkluderade den 

muslimska kvinnan i sina reklamkampanjer. Den muslimska kvinnan kom att  bli ett ansikte 

utåt för världens muslimska kvinnor. Detta symboliserade självständighet. De skribenter som 

skrev om detta var positivt inställda till att de stora klädkedjorna har använt sig av muslimska 

kvinnor. Enligt många symboliserar det självständighet och på ett sätt kunde de muslimska 

kvinnorna även vara sensuella. Kampanjen, med fokus på den muslimska kvinnan, visade att 

hon är självbestämmande och förskjuter bakåtsträvande islamiska idéer, där de anser att 

kvinnan bör inte vara i det offentliga rummet och bör skylas. Dock använder dessa muslimska 

kvinnor sjalen som ramar in deras ansikte, har rödmarkerade läppar och välmarkerade 

ögonbryn samt ögon. Tillsammans med detta bär de åtsittande jeans och blusar. Sjalen, som 

många symboliserar med förtryck gentemot kvinnan, har kommit att bli en accessoar. I 

artiklarna kunde man se framgångsrika muslimska kvinnor. Det kunde skrivas negativt om 

religionen islam som ansågs vara bakåtsträvande, dock motbevisade man att kvinnan är 

förtryckt genom att använda starka och självständiga muslimska kvinnor i sina kampanjer, 

men att de även finns inom politik etc. Dessa artiklar kom att bli den muslimska kvinnans röst 

och bevis för medborgarna att de inte är förtryckta.  
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En artikel från The Guardian handlar om muslimska kvinnor som är ståuppkomiker. Artikeln 

”Unveiled: ’Nobody expects Muslim women to be comedians’”skriven av Sarah Munir, 

belyser att det är ingen som förväntar sig att muslimska kvinnor ska vara komiker. Detta 

gäller även deras egna familjer såväl som samhället. Detta visar att muslimska kvinnor 

stereotypiseras av samhället, men att en del av problemet börjar redan i hemmet. Anledningen 

till detta är att många kvinnor kommer från en konservativ kultur där en individs vilja att bli 

en artist är någonting man inte skall sträva efter. Det finns ingen garanterad inkomst och det 

finns en risk att omgivningen kommer att tala illa om individen. Skribenten menar att det ger 

en negativ inverkan på individens rykte. Man anses dra skam över sig själv, familj och även 

släkten. Dock har dessa muslimska kvinnor tagit sig över denna barriär och blivit 

ståuppkomiker.  

I dessa tider har Islamiska Staten vuxit fram och många ungdomar av båda könen lämnar 

trygga Sverige för att ansluta sig till dessa styrkor i Mellanöstern. Dessa artiklar handlade inte 

direkt om den muslimska kvinnan, dock belystes problematiken med att ungdomar blir 

radikala och lämnar sina familjer i Sverige. Detta gällde även muslimska flickor som åker till 

Syrien för att bli IS-medlemmarnas fruar och leva i Islamiska Staten.  

I brittisk media fanns det tre artiklar där den muslimska kvinnan diskrimineras av annan 

medborgare som har ett annat ursprung och verkar vara ifrån Afrika. I en artikel beskriver 

skribenten att den svarta kvinnans islamofobiska uttalande visar hur djup brittisk racism är. 

Skribenten menar att islamofobi har effekt på alla etniciteter. Antingen framställdes den 

brittisk-muslimska kvinnan positivt eller så visade skribenterna ett medlidande då denne blivit 

utsatt för islamofobiska attacker.   

5.2 Etniska grupper 

Ingen av tidningarna fokuserade tidningarna på att nämna vilka etniska grupper kvinnorna 

hörde till. Utan de allihopa benämndes som muslimska grupper. Dock handlade en del av 

dessa artiklar om konvertiter och då nämndes deras etniska ursprung. En annan artikel 

handlade om en skribents resa genom några brittiska städer där skribenten hade träffat 

muslimska kvinnor av olika ursprung. Ingen fokus låg på deras ursprung, utan man såg 

kvinnan som en muslimsk kvinna, som kunde vara beslöjad eller icke-beslöjad. 

5.3 Positivitet eller negativitet 

En del av artiklarna var lite svåra att bedöma om de hade positiv eller negativ tendens 

gentemot den muslimska kvinnan. Detta beror på att de beskrevs som både positivt och 
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negativt. Därmed blev jag lite kluven och visste inte riktigt vart jag skulle placera artiklarna. 

På grund av detta gjordes inget kvantitativt diagram och slutsatsen om positiv-negativ tendens 

har därmed byggts på variabeln om framställning som offer, kämpe, förbrytare etc. Artiklarna 

kunde handla om den muslimska kvinnans situation som beskrevs positivt medan en del 

negativt kunde skrivas om islam, om t ex att det finns bakåtsträvande idéer och rörelser. 

Antingen framställdes den muslimska kvinnan som ett offer, förbrytare, både och, neutralt 

eller som en kämpe. Det fanns inte riktigt någon artikel som framställde kvinnan negativt. 

Artiklarna som framställde kvinnan som en kämpe hade en positiv tendens då de försökte 

lyfta fram kvinnan och visa att hon är framgångsrik samt självständig trots hennes religion 

islam och bärandet av slöjan. På grund av att slöjan ofta står som symbol för religion, så kan 

man i denna studie samt tidigare studier se att det framkommer en negativ attityd gentemot 

individer som är muslimer.  

I denna studie har jag även sett att den muslimska kvinnan som bär slöja per automatik anses 

vara förtryckt. Den slutsatsen man kan dra är att dessa normer skiljer sig från det vi är vana 

med. Det beror på ett kristet förhållningssätt där den muslimska kvinnan måste dölja håret, 

innebär att hon är underordnad mannen. Även nunnor bär slöja, dock väcker det ingen 

uppmärksamhet då nunnan är kristen. Dock fanns det en del artiklar där den beslöjade och 

icke-beslöjade kvinnan framhävdes. Min tolkning är att allt som har med islam att göra tolkas 

utifrån de normer som finns i väst. 

Alla är inte fördomsfria när det gäller den muslimska kvinnan, utan det förekommer 

fortfarande att många individer i vårt samhälle har en negativ inställning mot muslimer, både 

kvinnor och män. Detta beror på att vi matas med negativa bilder varje dag i media. Om en 

terrorattack utförs i en europeisk stad och en muslim har genomfört den, så drar samhället per 

automatik alla muslimer till en kam och fördömer allihopa. Alla har rätt att yttra sig och 

skriva det dem vill, dock medför tryckfrihetsordningen även ett etiskt ansvar. Om det 

förekommer negativa bilder om den muslimska kvinnan så leder det även till att många 

individer får fördomar till denna grupp av kvinnor.  

Det hade varit bra om jag hade gjort en större studie för att få in fler artiklar och även andra 

tidningar. Dock var tiden knapp och det tar tid att gå igenom artiklarna och framförallt att 

hitta dem. Det vore även intressant att kika på hur den muslimska kvinnan i islam anser att de 

beskrivs i media.  
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Om man ser till akademikern Homa Hoodfars artikel då hon skrev om hur det är att vara en 

beslöjad kvinna på ett universitet där hennes slöja blev ett stort samtalsämne så finns samma 

problem än idag. Det förekommer fortfarande debatter om slöjan och många anser att en 

beslöjad kvinna är förtryckt. Det har även förekommit debatter om slöjförbud på senare år. 

Många individer reagerar negativt när de ser eller hör ordet islam, Allah eller bilder på 

beslöjade kvinnor. Hoodfar nämnde i sin artikel att många människor har för lite kunskaper 

om den beslöjade kvinnan och att hon förgäves försöker belysa problemet om att hon kan vara 

muslim, akademiker och ha samma rättighet som alla andra i västvärlden. Denna tendens 

kunde vi även se i de utvalda tidningarna. Många av konvertiterna hade sin tro, men är 

samtidigt högt utbildade eller har andra jobb, precis som alla andra icke-muslimer. En annan 

muslimsk kvinna var en Instagram-stjärna som hade sitt intresse för mode och blev ett ansikte 

för H&M och Åhléns kampanjer.  

 

Om man ser till Håkan Hvitfelts studie så har jag erhållit ett liknande resultat. Han nämnde i 

sin bok att det finns negativa attityder i det svenska samhället när det gäller islam och 

muslimer (Hvitfelt, 1998). Islam skiljer sig från de svenska normerna är de vi är vana vid och 

anses vara en främmande religion. Än idag finns det fördomar mot den muslimska kvinnan, 

men man ser henne framförallt som förtryckt för att många anser islam vara en 

kvinnoförtryckande religion. Medier har en viktig roll när det gäller att förmedla bilden av 

den muslimska kvinnan till allmänheten. Det finns många muslimska kvinnor i världen som 

försöker bevisa att de är precis som alla andra, utöver att de är beslöjade. De använder sig av 

medierna, bland annat sociala medier som ett verktyg för att få sina röster hörda. De vill visa 

att muslimska kvinnor inte är förtryckta. Därför är det ytterst viktigt att varje individ är 

kritiskt och söka kunskaper på egen hand. Detta då media kan förmedla felaktig information 

om bland annat muslimer.  
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