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Abstract 
 

“The purpose of the study is to highlight women's experiences of and beliefs about the labour 

market, in relation to wearing the veil. It´s based on a qualitative study of semi-structured 

interviews with thirteen university students of women wearing hijab and illustrate how their 

reflections of discrimination affect educational choices. It also describes what treatment the 

women wearing hijab has experienced in previous contact with the labor market and when the 

veil has been actualized in different work situations. 

The result is described in three themes:  “wearing hijab”, “education and profession” and “work 

life”. It displays how the women highlight their experiences of discrimination towards their 

hijab and states that there is discrimination in social and public contexts, as well as in the 

Swedish labor market. Furthermore, the women tell how difficult it is for the hijab wearing 

woman to be considered as her own individual, instead, she is defined by the hijab and met with 

prejudiced values and reactions. The results were analyzed with theories as postcolonial 

feminism, orientalism, and different forms of discrimination, stigmatization and exclusion. 

During the job search, the respondents in this study tells that they need to over emphasize their 

skills because they constantly feel that they need to disprove prejudices about an imagine 

incompetence. Especially after the European Court of Justice ruled (2017-03-14) that entitles 

the employers to deny women wearing hijab at the workplace. Additionally, the negative 

attitude is not always visible but hidden outward and towards the periphery of society. This 

study clarifies how they are treated in society and highlights the limits of their opportunities in 

the labor market because of prejudice about the hijab. The results are related to previous studies 

and are discussed in relation to the dominant image of the veil in the West. 

 

Keywords: hijab, labor market, orientalism, postcolonial feminism, identity, higher education 

and discrimination. 

  



 

 
 

Förord 

Ett stort tack till samtliga intervjupersoner som har deltagit i undersökningen. Jag vill tacka min 

handledare som har väglett mig under arbetets gång. Jag är oerhört tacksam för att samtliga 

intervjupersoner som öppenhjärtigt delade era personliga erfarenheter och upplevelser, vilket 

har bidragit till ett rikt material. Slutligen vill jag också tacka min familj som har stöttat mig 

under arbetets gång. 
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1. Inledning 

I ett flertal europeiska länder finns det en stor ambivalens mot multikulturalism (O´Neill, 

Gidengil, Côté & Young, 2015). Forskning har avbildat två representationer av muslimska 

slöjbärande kvinnor. Det har avbildat hijab som en negativ egenskap och en manifestation av 

förtryck, underkastelse och missbruk av kvinnor. Den andra har representerade hijaben som i 

form av en positiv egenskap (Alghafli, Marks, Hatch & Rose, 2017). Slöjbärandet har fått olika 

reaktioner i de västerländska länderna. I en artikel uppger de att den negativa synen är något 

som bland annat beror på media, eftersom de i amerikansk media sammankopplar muslimska 

slöjbärande kvinnor med terrorism och förtryck. Dock menar de att det finns forskning som 

uppger att muslimska kvinnor ser slöjan som en symbol för modernitet och ett bemyndigat val 

(Ali, Yamada & Mahmood, 2015).  

Individer med en utomeuropeisk bakgrund från länder i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern 

har mött fler hinder vid etableringen på den svenska arbetsmarknaden (Bursell, 2014). I 

jämförelse med den inhemska befolkningen har dessa individer svårare att få tillträde till arbete 

och har sämre möjligheter att erhålla den tjänst som motsvarar deras utbildning (Bursell, 2015). 

Det finns förställningar om hur svenskhet bidrar till att skapa kriterier för social tillhörighet som 

legitimeras inom olika samhällssfärer, som till exempel på arbetsmarknaden (De los Reyes & 

Winborg, 2002).  I en översikt av forskning om diskriminering av muslimer i Sverige, beskrivs 

det under kapitlet Muslim i Sverige den problematik som många muslimska slöjbärande kvinnor 

möter i det svenska samhället. Slöjan anses vara provocerande i Sverige och efter den 11 

septemberattacken i USA har slöjbärande fått negativ reaktion från västerländska länder, då 

detta har blivit sammankopplat med terrorism (Ouis & Roland, 2003).  

I en amerikansk studie beskrivs religiös klädsel som något vanligt förekommande på 

arbetsplatser. Med religiös klädsel åsyftas olika kläder eller symboler som individerna från olika 

religioner bär, antingen för att synliggöra sin religiösa identitet eller för att uppfylla religiösa 

skyldigheter (Ghumman & Rayan, 2013). I ett fältförsök har de undersökt hur diskriminering 

sker mot individer som bär religiös klädsel under anställningsprocessen. Resultatet visar att de 

sökande som bar hijab hade en betydligt lägre chans att bli erbjuden arbete jämfört med 

liknande sökande utan hijab (Ghumman & Rayan, 2013). Den muslimska huvudduken hijab är 

sammanvävd med religion och kön. I diskrimineringsärenden och när hijab aktualiseras, 

synliggör detta ett behov att se dess innebörd ur ett intersektionellt perspektiv (Halrynjo & 

Jonker, 2016). 
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Det finns strukturer i samhället vars utsatthet kan bli påtagliga, som till exempelutsatthet för 

diskriminering för icke-vita på arbetsmarknaden, utbildningssystem och liknade områden. Detta 

tydliggörs i skillnaderna mellan individernas klass, ålder, sexualitet och nationalitet (Ang & De 

los Reyes, 2012). Utifrån ovanstående beskrivningar kan muslimska kvinnor som bär slöja 

tänkas vara utsatt på den svenska arbetsmarknaden. Detta utifrån deras normbrytande attribut, 

religiösa, kulturella identitet samt könstillhörighet. 

1.1 Problemformulering 

EU domstolens beslut om neutralitetspolicy på arbetsplatser trädde i kraft den 14 mars 2017 och 

innebär att det i lag reglerar hur människor ska klä sig på arbetsplatsen. Beslutet handlar om 

gränsdragningen i två mål, ett belgiskt och i ett franskt, C-157/15 och C-188/15. I båda fallen 

har kvinnor blivit uppsagda från sitt arbete när de vägrar att ta av sig sin slöja/hijab. EU-

domstolens beslut ger arbetsgivare rätt att neka slöja/hijab på arbetsplatsen och då detta är tänkt 

att främja religiös neutralitet (Zillén, 2017).  Denna föreskrift kan förväntas skapa ytterligare 

utanförskap för slöjbärande kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, eftersom de eventuellt kan 

avstå från att söka ett yrke när de får kännedom om att de inte får bära slöja. Mot denna 

bakgrund kan det finnas ett mörkertal av erfarenheter av att ha blivit utsatt för olika former av 

diskrimineringar och särbehandlingar. Både i institutionella och inom vardagliga sammanhang 

finns föreställningar om vad som är normalt och vad som är avvikande. Generaliseringar och 

stereotypa åsikter kan ge upphov till allvarliga konsekvenser för dem som utpekas som 

avvikande, till exempel segregering och marginalisering, vilket kan leda till ytterligare former 

av sociala problem (Ålund, 2002). 

Det saknas kunskap om hur slöjbärande kvinnor själva upplever deras möjligheter att få arbete 

efter deras högskoleutbildning. Utifrån människors rätt till lika förutsättningar att få tillträde till 

arbetsmarknaden, då är det viktigt att studera hur denna målgrupp själva uppfattar sina framtida 

arbetsmöjligheter. Med kunskap om hur generaliseringar, stereotyper och diskrimineringens 

olika former kommer till uttryck, kan samhällets institutioner och socialarbetare i sin profession 

aktivt arbeta för att förebygga uppkomst av dessa former av utsatthet. Inom socialt arbete är det 

viktigt att ha kunskap som baseras på människors olika erfarenheter. Detta eftersom 

socialarbetaren i sin yrkesprofession kommer i kontakt med människor med olika etniska 

tillhörigheter och inte enbart människor från den svensk majoritetsbefolkning. Socialarbeten 

kan därför förväntas möta muslimska slöjbärande kvinnor som hamnat utanför 

arbetsmarknaden, eftersom socialtjänsten är den myndighet som kan stödja dem ekonomiskt, 

socialt och vägleda dem i deras livssituation. 



 

 
 
 
3 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att belysa kvinnors erfarenheter av och föreställningar om arbetsmarknaden, i relation 

till att bära slöja.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som är centrala i uppsatsen är följande: 

 

- Hur reflekterar kvinnor kring slöjbärande i relation till val av högskoleutbildning och 

yrke? 

 

- Vilket bemötande har kvinnorna som bär slöja erfarit i tidigare kontakt med 

arbetsmarknaden och när slöjan aktualiserats i olika arbetssituationer? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

Redogörelse och förtydligande av några begrepp som förekommer i uppsatsen: 

 Hijab/Slöja är benämningen för den muslimska traditionella täckningen av 

hår och nacke (Hochel, 2013). Det finns länder med som har lag med 

obligatoriskt slöjbärande som till exempel i Iran. Dock gäller detta inte alla 

muslimska länder (Solan, 2011).   

 

 Abaya är lång flödande klänning som täcker armarna och benen (Solan, 

2011). 

 

 Niqab är en slöja som täcker allt utom ögonen. Denna typ av slöja 

förekommer till exempel i Saudiarabien (Solan, 2011).  

 

 Burka är en heltäckande klädsel med ett kvadratruta nät som täcker för 

ögonen (Solan, 2011).  

 

 Upplevelse av diskriminering definieras som en händelse varsindivid beskriver en 

upplevelse av att ha blivit kränkt, trakasserad, ojämlikt, orättvist eller på annat sätt 

blivit negativt särbehandlad. Detta är relaterat till en eller flera händelser kopplat till 

individens identitet (Diskrimineringsombudsmannen, 2016). 
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 Islamofobi är ett samlat begrepp för fördomar och fientlighet mot islam och 

muslimer (Forskning om diskriminering, 2013). Vidare beskrivs begreppet 

islamofobi som: ”socialt reproducerade fördomar om och av versioner mot 

islam och muslimer samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar 

eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer 

och associeras till islam” (Gardell, 2014, s.17). 

 

 Normer är regler som hänför sig till ett ideal och som utgör sociala och 

moraliska regelsystem som är osynliga tills någon som bryter mot dem. 

Normativitet är maktsystem som har normer samt uttrycker en vision kring 

hur något bör vara och anses vara något som människor ska eftersträva 

(Rosenberg, 2002). 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats är baserad på kvalitativa intervjuer med tretton muslimska kvinnor som bär 

slöja/hijab och som studerar i en pågående högskoleutbildning. Vidare har uppsatsen avgränsat 

sig till de kvinnor som är födda och uppvuxna i Sverige och har föräldrar med en 

utomeuropeisk bakgrund eller att kvinnorna är utrikesfödda och kom vid tidig ålder till Sverige. 

Samtliga deltagare har antingen en eller två föräldrar med utomeuropeisk bakgrund. En 

ytterligare avgränsning är att undersökningsgruppen har åldersramarna mellan tjugotvå år till 

trettio år. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av den systematiska litteraturundersökningen som gjordes från 

varierande databaser såsom SOCindex (Ebesco), Zeteo och Academy SeatchElite. De sökord 

som användes i datarbaserna var: hijab, labor market, orientalism, postcolonial feminism, 

identity, higher education, discrimination, islamophobia, ethnic discrimination och hijab. 

Annan relevant litteratur och artiklar kunde identifieras utifrån artiklarna och dess referenser.  

Studierna är internationell forskning med fokus på migration och anställningsbarhet. Sedan 

beskrivs ett avsnitt om socioekonomisk status, arbetsmarknad och därefter presenteras slöjan ur 

ett diskrimineringsperspektiv. Vidare beskrivs religiös klädsel och vilka hinder muslimska 

slöjbärande kvinnor kan uppleva i det svenska samhället. Därefter diskuteras synen på islam 

och slöjan och slutligen redogörs islamofobi samt islamofobiska hatbrott. 

Som i flertal europeiska länder finns det stor ambivalens mot multikulturalism (O´Neill, 

Gidengil, Côté & Young, 2015). I takt med tilltagande globalisering och migrationsflöden har 

migranters svårigheter att integreras förekommit i många länder som t.ex. i USA, England, 

Australien och flertal länder i Europa (Ali, Malik, Pereira & Al Ariss, 2017). Det uppges att 

individer med utländsk bakgrund har haft svårigheter att delta i arbetskraften. Som en följd utav 

detta bidrar det till deras fortsatta nivåer av arbetslöshet och inte kunna etablera sig fullt ut i 

arbetsmarknaden (Ali, Malik, Pereira & Al Ariss, 2017). I Tyskland finns ojämlikheter mellan 

individer med utländskt påbrå och den infödda befolkningen vad gäller arbetslöshet, yrkesnivå 

och anställningsavtal (permanent eller tillfällig) (Andriessen, Nievers, Dagevos & Faulk, 2012). 

Vidare beskrivs det att Nederländerna inte är ett undantag då icke-västerländska etniska 

minoriteter oftare är arbetslösa och har färre permanenta anställningskontrakt än den inhemska 

befolkningen (Andriessen, Nievers, Dagevos & Faulk, 2012). 

I en brittisk studie framgår det att etnisk diskriminering förekommer när etniska minoriteter 

söker arbete på den brittiska arbetsmarknaden (Wood, Hales, Sejersen & Hayllar, 2009). Vidare 

beskrivs etniska minoritetsgrupper ha högre andel arbetslöshet och sämre lönenivåer jämfört 

med den inhemska befolkningen. De etniska minoritetssökandes barn som var födda och 

utbildade i Storbritannien och hade föräldrar med en utomeuropeisk bakgrund, upplevde etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden på liknande sätt som deras föräldrar (Wood, Hales, Sejersen 

& Hayllar, 2009).  
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En individ med ett typiskt inhemskt namn var tvungen att ansöka i mindre omfattning jämfört 

med de individer som hade samma meriter fast med ett utländskt namn. Detta indikerar en "hög 

grad av diskriminering vid ansökningar med etniska minoritetsnamn."(Wood, Hales, Sejersen & 

Hayllar, 2009, s.32). 

I en studie som har gjorts i Frankrike, Belgien, Storbritannien och Sverige, beskriver hur 

individer med en migrant bakgrund etableras i europeiska samhällen (Gorodzeisky & 

Semyonov, 2017). Fokus låg särskilt på individerna från den första generationens migranter och 

deras barn i jämförelse med den inhemska befolkningen i de västerländska länderna 

(Gorodzeisky & Semyonov, 2017). Resultaten visar att individerna med icke-europeiskt 

ursprung i alla länder hade större svårigheter att få anställning, inte bara bland första 

generationens migranter utan även deras barn. Sannolikheten för att inta högre ledande 

positioner på arbetsmarknaden påverkas negativt för dessa oavsett ursprungsregion eller kön. 

Vidare beskriver forskarna att mönstren inte varierade lika mycket mellan länderna, trots 

skillnader i olika länders välfärd och migrations politik (Gorodzeisky & Semyonov, 2017). 

2.1.1 Socioekonomisk status, arbetsmarknad och diskriminering 

Arbetsmarknaden för svenska infödda barn till föräldrar med en migrantbakgrund har studerats 

och jämförts med svenskfödda barn till föräldrar med en inhemsk bakgrund (Çelikaksoy & 

Wadensjö, 2018). Barn till föräldrar med en högre utbildning hade föräldrar med större resurser 

som de kunde dra nytta av samt att deras föräldrar kunde investera mer i deras barns framtid. 

Dessa investeringar kan ske i olika former antingen direkt eller indirekt. Barn i familjer med 

hög socioekonomisk status har t.ex. tillgång till högkvalitativ barnomsorg, vissa fördelaktiga 

sociala nätverk, högkvalitativa offentliga skolor, privata skolor och universitet (Çelikaksoy & 

Wadensjö, 2018). 

Barn till föräldrar med en låg socioekonomisk status har begränsade möjligheter då föräldrarna 

överför den ojämlikhet de själva upplevde (Çelikaksoy & Wadensjö, 2018). Utbildnings-och 

inkomstnivåer är en viktig indikator på graden av överföring som bidrar till en ekonomisk 

begräsning i dessa familjer. Ett sådant exempel är sämre möjligheter tillsociala nätverk, 

socioekonomisk status, yrkesstatus och inkomst. Vidare kan detta återspegla de ojämlikheter i 

utbildningsnivå samt arbetsmarknadsposition som kan kvarstå i generationer (Çelikaksoy & 

Wadensjö, 2018). Individer frånutomeuropeiska länder från kontinenterna Latinamerika, Afrika 

och Mellanöstern har mött hinder vid etableringen på den svenska arbetsmarknaden (Bursell, 

2014).  
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Vidare har individerna från dessa länder betydande skillnader i inkomst jämfört med den 

inhemska befolkningen även efter tjugo år i landet. De löper en högre risk för arbetslöshet och 

social utslagning i allmänhet. Etnisk diskriminering har undersökts och resultaten har visat sig 

vara en omfattande diskriminering av minoritetsgrupper över tid och i olika sammanhang 

(Bursell, 2014).  

Sverige har visat sig ha en högre rörlighet på arbetsmarknadenjämfört med icke-skandinaviska 

länder. Den svenska inkomstfördelningen är betydligt mer komprimerad än den amerikanska 

inkomstfördelningen. Sverige anses vara ett land med hög nivå av generationsmobilitet. Dock 

finns det stora skillnader mellan olika regioner av den svenska lokala arbetsmarknaden. Detta 

kan skapa skillnader i utfallet för barn från nedre delen av inkomstfördelningen beroende på 

regionstillhörighet (Çelikaksoy & Wadensjö, 2018). 

Det sociala och historiska sammanhanget är viktigt för hur makt är (re) konstruerad när 

etnicitet, kön och klass korsar varandra (Bursell, 2014). Arabiska människor är associerade med 

islam samt med föreställningar om våld, auktoritet och attityder kring ojämlikhet mellan könen. 

Vidare uppges det att arbetsgivare främjar män över kvinnor, särskilt vad gäller mer 

prestigefyllda positioner och i mansdominerade yrken (Bursell, 2014). När etniska svenska män 

ansöker om jobb i mansdominerande yrken och när etniska svenska kvinnor ansöker om jobb i 

kvinnodominerade yrken, får de tillträde i dessa arbeten eftersom de utgör normen. Den etniska 

diskrimineringen och stereotypisering för arabiska och nordafrikanska kvinnor i 

kvinnodominerande yrken existerar. Dock inte i lika stor omfattning som för arabiska och 

nordafrikanska män i mansdominerade yrken (Bursell, 2014). 

2.1.2 Slöjan ur ett diskrimineringsperspektiv 

I en studie om diskrimineringsärenden i de skandinaviska länderna och Nederländernas 

jämställdhetsorgan har de undersökt olika fall rörande hijab och hur slöjan var kopplad till 

diskriminering (Halrynjo & Jonker, 2016). De har undersökt hur tillämpningen av 

intersektionalitet har gjorts då slöjan är sammanvävd med religion och kön i slöjbärandet, som 

adresserar den muslimska huvudduken. Detta har påverkat förändringar av jämställdhet i 

politik, myndighetsorgan och lagar, då slöjan berör de olika politikområdena för europeiska 

demokratier såsom integrationspolitiken, levnadssätt i det offentliga livet, jämställdhets- och 

diskrimineringspolitiken (Halrynjo & Jonker, 2016). Resultaten visade att de flesta av fallen 

inte presenterade sina fall som tvärgående diskriminering samt inte verkar vara avgörande för 

att erkänna individens erfarenheter. Studien har undersökt 14 fall inför fyra olika 
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jämställdhetsorgan och det varden norska jämställdhetsorganet som tillämpade ett 

multidimensionellt förhållningssätt och som arbetar med intersektionalitet i hijab-

diskrimineringsärenden (Halrynjo & Jonker, 2016). 

2.1.3 Religiös klädsel och diskriminering 

Studier visar att hijab på arbetsplatser kan utgöra ett hinder för muslimska kvinnor att få 

anställning (Ghumman & Rayan, 2013). I en amerikansk studie beskrivs religiös klädsel som 

något vanligt förekommande på arbetsplatser. Religiösa klädsel hänvisar till olika kläder eller 

symboler som individerna från olika religioner bär, antingen för att synliggöra sin religiösa 

identitet eller för att uppfylla religiösa skyldigheter. I ett fältförsök har de undersökts hur 

diskriminering sker för individer som bär religiös klädsel under anställningsprocessen. 

Resultatet visar att de sökande som bar hijab hade en betydligt lägre chans att bli erbjuden 

arbete jämfört med liknande sökande utan hijab (Ghumman & Rayan, 2013). 

2.1.4 Synen på islam och slöjan 

För en majoritet av de muslimska kvinnor som bär hijab, vilket inkluderar täckning av en 

kvinnas huvud och kropp, är hijaben en del av en klädkod som symboliserar kvinnornas 

blygsamhet, respektabilitet och mognad (Dakkak & Mikulka, 2012). I en studie undersöks det 

experimenterande och känslomässiga dimensionerna av tradition i förhållande till muslimska 

kvinnors samhälle och aktivism. I analyserna av livsberättelserna från fem palestinska-

amerikanska muslimska kvinnor, gav forskaren insikter i sammanflätningen av de interna och 

externa processerna av auktion som tycktes innebära båda den känslomässiga och socio-

rumsliga utvecklingen hos dessa kvinnor. Slutsatsen var att hijab verkade styra dessa kvinnors 

personliga dygd samt bidra till stabilitet av deras politiska och religiösa identitet (Dakkak & 

Mikulka, 2012). 

Forskning har avbildat två representationer av muslimska slöjbärande kvinnor (Alghafli, Marks, 

Hatch & Rose, 2017). De har avbildat slöja/hijab som en negativ egenskap i form av en 

manifestation tillförtryck, underkuvning och missbruk av kvinnor. Den andra har representerade 

slöjan som en övervägande positiv egenskap som främjar goda individer, äktenskap, familjer 

och samhällen (Alghafli, Marks, Hatch & Rose, 2017). Iden om hijab som en symbol för 

förtryck och okunnighet har ifrågasatts av några forskare som har studerat relaterade frågor. 

Vissa har också angett en distinktion mellan de länder som har obligatorisk hijab och de som 

frivilligt bär slöja, vilket kan medföra en mängd olika betydelser för kvinnorna (Alghafli, 

Marks, Hatch & Rose, 2017).  
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I en artikel beskrivs hur slöjan och samhället karaktäriserar landet Qatar, Mellanöstern (Solan, 

2011). Qatar delar båda Sharia-lagen och en konservativ tolkning av Koranen som grund för 

deras lagar. Den dominerande världsöversikten, särskilt den västerländska angående om kvinnor 

i abaya, slöja/ hijab, niqab och burka, som anses vara symboler för förtryck. Dock som i de 

flesta världsvisningar är detta komplext. Den muslimska klädkodernas uttryck för blygsamhet 

och avskildhet är något som har ifrågasatts i form av kraftfulla symboler för motstånd och 

förtryck. Dock är detta något som kan tolkas på olika sätt beroende på den mångfald som finns i 

de muslimska länderna och vad som beror på religion respektive kultur, vilket varierar per land 

och befolkning (Solan, 2011).  

Vidare uppges i artikeln att i Qatar anses hijab inte en symbol av kvinnors förtryck, utan vara 

kvinnans hängivenhet mot islam (Solan, 2011).  Dock finns det i vissa länder till exempel Iran 

som har obligatoriskt att bära slöja. Det finns en mångfald av manifestationer av statsbaserad 

islam. Konungariket Saudiarabien och Qatar delar båda Sharia-lagen, en konservativ tolkning 

av Koranen som grund för deras lagar och straffen kan vara hårda för dem som bryter mot 

lagarna. Detta är dock inte något som speglar vad som sker i de flesta arabiska länder (Solan, 

2011). Islam kan påverka kvinnors kroppsbild på flera sätt (Mussap, 2009). Det har t.ex. 

beskrivits att i de traditionella samhällena vars slöja används, kan uppfattas vara en 

manifestation av och mekanism för undertryckandet av kvinnors frihet och identitet. Det är på 

något sätt analogt med västerländska kulturens förtryck av kvinnor genom främjande av 

ouppnåeliga skönhetsidealet (Mussap, 2009). 

Debatten om niqab lyfter fram spänningarna mellan religiösa troendes rättigheter och 

värderingar såsom sekularism och jämställdhet, som är centralt för västerländska länders 

politiska kultur (O´Neill, Gidengil, Côté & Young, 2015). I en studie beskrivs icke-muslimska 

kvinnors inställning till niqab i Kanada. Niqab har framkallat mer motstånd eftersom det täcker 

hela ansiktet förutom ögonen. Vidare diskuteras det att de huvudsakliga attityderna för 

offentligt godkännande av niqab var då uppfattningen om niqab är ett fritt val och tron att det 

borde anses vara en fråga om religionsfrihet, medan motstånd mot ett bärande är motiverad av 

tron att det är en synlig symbol till förtryck mot kvinnor. Detta får konsekvenser för de kvinnor 

som har valt på eget behag att bära niqab eller slöja, vilket bidrar till att många kvinnor står i 

konflikt. Denna konflikt speglar de västerländska feministiska tänkandet om synen på den 

muslimska kvinnors slöja (O´Neill, Gidengil, Côté & Young, 2015).  
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Hedersmord på kvinnor är en del av ett bredare globalt patriarkaliskt fenomen av våld mot 

kvinnor som skär över ras, klass, religion och ålder (Grzyb, 2016). Hedersrelaterat våld stöds 

inte av eller direkt relaterad till någon specifik religion, dock är det särskilt utbrett i starkt 

patriarkala och traditionella samhällen (Grzyb, 2016). Som ett resultat av migrationsflöden de 

senaste decennierna har detta fenomen uppstått i västeuropeiska länder. Flertal försöksgrupper 

har ökat medvetenheten om problemet med våld mot kvinnor inom de grupperna med 

utomeuropeiska bakgrunder både på inhemsk och global nivå. Dessa maktstrukturer är en form 

av diskriminering som allvarligt hämmar kvinnors förmåga att njuta av rättigheter och friheter 

på lika villkor som med män (Grzyb, 2016).   

Islam, sekularismens och feminismens representativa konstruktion som gestaltar offerts ämne 

för hedersbrott, vars makt utmanar förhållandet mellan stat och samhälle, sekulär och religiös, 

lokal och global samt frågor om individuell frihet kontra kommunitära begränsningar (Jamal, 

2015). Muslimska kvinnors hängivenhet till sina familjer, samhällen och islam, deras villiga 

utövning till bärandet av slöja eller niqab och deras själv definierar idéer om ära, frihet och 

respekt, utmanar de imperialistiska berättelser om dem som är offer. Faktum är att avgörande 

för könsämnet som anses vara sexuellt överträngande för de som inte lever upp till heders, 

kyskhets och moraliska ansvar blir drabbade (Jamal, 2015). Våld mot kvinnor samt hedersmord 

som t.ex. innebär inblandning i valet i äktenskap eller störning i kvinnors vardagliga liv. Den 

offentligt tillgjorda motiveringen till denna kontroll hänför sig till en social ordning som hävdas 

kräva bevarande av ett begrepp "ära" som föremål för manlig/ familj och/eller äktenskaplig 

kontroll över kvinnor och specifikt kvinnors sexualitet (Jamal, 2015). 

Fältet för socialt arbete, särskilt socialt arbete och forskning, fortsätter att öka sin förståelse av 

minoritetsgrupper i det amerikanska samhället (Al Wazni, 2015). I en kvalitativ studie av 12 

muslimska kvinnor som bor i North Carolina i USA som handlar om deras frivilliga utövning 

av hijab och deras förhållande till feministisk tro och identitet, kvinnlig bemyndigande och 

kroppsbild. Resultatet uppgav bland annat att valet att bära hijab och bidrag till feministisk 

tanke grundades på att de svarar på antaganden mot förtryck, patriarkalisk kontroll och 

fördomar i ett samhälle efter den 11 september 2001 attentatet i USA (Al Wazni, 2015). För att 

bäst betjäna och bemöta kundernas behov och att förespråka för de som är utsatta i USA, menar 

forskaren att är det viktigt att socialarbetaren förstår hur muslimska identiteter formas och 

bemöta de kvinnor som utövar hijab (Al Wazni, 2015). Slöjbärandet har fått olika reaktioner i 

de västerländska länderna (Ali, Yamada & Mahmood, 2015). 
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I en artikel uppger de att den negativa synen är något som bland annat beror på media eftersom 

de i amerikansk media sammankopplar muslimska slöjbärande kvinnor med terrorism och 

förtryck. Dock menar de att det finns forskning som uppger att muslimska kvinnor ser slöjan 

som en symbol för modernitet och ett bemyndigat val (Ali, Yamada & Mahmood, 2015). Det 

finns skäl att belysa muslimska kvinnor som en särskilt utsatt grupp i samhällsbefolkningen 

även i Sverige (Hvitfelt, 1991). 

Forskning om svenskars attityder till världsreligionerna visar att islam är den religion som flest 

är negativt inställda till. Denna särställning har hållit sig kvar under flera års tid. Forskning som 

har fokus på samhälle, opinion och massmedia, så kallat en SOM-undersökning, har till 

exempel genomfört en undersökning år 1990 som visade att majoriteten av de tillfrågade var 

mycket negativa mot religionen islam (Hvitfelt, 1991). Liknande resultat återkommer i en 

SOM-rapport från år 2016 med en negativ inställning (Weibull, 2016). 

Forskning om svenskars attityder till världsreligionerna visar att islam är den religion som flest 

är negativt inställda till. Särställningen har hållit sig kvar under flera års tid. Forskning som har 

fokus på samhälle, opinion och massmedia, så kallat en SOM-undersökning, har t.ex. genomfört 

en undersökning år 1990 som visade att majoriteten av de tillfrågade var mycket negativa mot 

religionen islam (Hvitfelt, 1991). Liknande resultat återkommer i en SOM-rapport från år 2016 

med en negativ inställning (Weibull, 2016). 

I en översikt av forskning om diskriminering av muslimer i Sverige, beskrivs under kapitlet 

Muslim i Sverige den problematik som många muslimska slöjbärande kvinnor möter i det 

svenska samhället (Ouis & Roland, 2003). Slöjan anses vara provocerande i Sverige och efter 

den 11 september attacken i USA har slöjbärande fått negativ reaktion från västerländska länder 

då detta har blivit kopplat med terrorism (Ouis & Roland, 2003). I en artikel hävdas med 

hänvisning till den franska lagen om förbud mot bärandet av religiösa symboler i skolor (Wing 

& Smith, 2006). De menar att samhället aldrig vinner på att förbjuda slöjor, symboler och 

religioner i klassrummen, på arbetsplatser eller i samhället i stort. De som uppgav känna sig 

frustrerade var de som bar hijab, då de själva anser att slöjan är en del av deras personliga frihet 

(Wing & Smith, 2006). 
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2.1.5 Islamofobi och islamofobiska hatbrott 

Islamofobi är ett fenomen som är historiskt grundat och är aktuellt diskussionsämne i den nutida 

debatten om islam i Europa och Sverige. Det framgår att negativa föreställningar om muslimer 

och detta är utifrån till vilken grad individen praktiserar religionen (Gardell, 2010). Det finns 

många individer som drabbas av hat, hot eller våld utifrån deras religiösa identitet, men som 

inte väljer att anmäla dessa händelser. Detta bidrar till att mörkertalet fortfarande anses vara 

högt enligt brottsförebyggande rådet (Djärv & Faramarzi, 2017). Dessa brott går ofta under 

benämningen hatbrott som baseras utifrån rädsla, fientlighet eller hat mot individer eller grupper 

med vissa särdrag (nationalitet, etnicitet, religion, hudfärg eller sexuell läggning), (BRÅ, 2017). 

Det finns olika uttryck för islamofobi (Otterbeck & Bevelander, 2006). Den första formen är 

ekonomisk islamofobi, vilket betyder att vid ekonomiska kriser skuldbeläggs muslimer. Ett 

sådant exempel är att muslimer upptar arbeten i landet eller att de lever på bidrag. Den andra 

aspekten är kulturell islamofobi. Det innebär att muslimer anses härstamma från lägre kulturer 

och sämre utbildningsbakgrund jämfört med den svenska och andra västerländska kulturer. 

Detta gör att praktiserande muslimer behandlas eller bemöts hårdare än icke-praktiserande 

muslimer (Otterbeck & Bevelander, 2006).  

Enkät- och intervjuundersökningar visar att flertal muslimer upplever att attityden har blivit mer 

negativ under de senaste åren (Wigerfelt & Wigerfelt, 2017). Rädslan att bli utsatt i sociala 

medier med foto, namn och adress är angrepp som undersökningen belyser och inte minst för 

slöjbärande kvinnor. Detta uppges vara i samband med internationella kriser och konflikter. 

Något som diskuteras i undersökningen var att de utsatta upplever bristande förtroende för 

myndigheterna och detta påverkar om de anmäler brotten till polisen eller inte (Wigerfelt & 

Wigerfelt, 2017). 

Islamofobiska brott kan manifesteras i hatbrott. Enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

definieras islamofobiska hatbrott som: ”brott som begås på grund av rädsla för, fientlighet eller 

hat mot islam och muslimer, som aktiverar en reaktion mot islam, muslimsk egendom, dess 

institutioner eller den eller dem som är, eller uppfattas vara, muslimer eller representanter för 

muslimer eller islam” (BRÅ, 2017, s. 89).  

År 2016 identifierades ungefär 440 anmälningar som islamofobiska hatbrottsmotiv, vilket 

innebär 21 procent färre än under 2015 och att det har ökat med 43 procent mer än 2012 (BRÅ, 

2017). Under 2016 var olaga hot/ofredande på 50 procent, skadegörelse/klotter var på 15 

procent, hets mot folkgrupp var på 13 procent och ärekränkning låg på 10 procent. Under de 
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senaste fem åren har skadegörelse/klotter ökat med 6 procent under 2012 och ökat till 15 

procent under 2016. Hets mot folkgrupp hade minskat från 24 procent under 2012, till 13 

procent under 2016 (BRÅ, 2017). Allmän plats var den brottsplats som samtliga islamofobiska 

hatbrott hade ägt rum och låg på 21 procent. Därefter hade brotten skett på internet med 18 

procent. Majoriteten av brotten hade utförts för den målsägande av en okänd gärningsperson. 

Enligt brottsförebyggande-rådets rapport kan mörkertalet av hatbrotten med islamofobiska 

motiv vara högt eftersom få väljer att anmäla brotten (BRÅ, 2017). 
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3. Metod 

Nedan presenteras den kunskapssyn och forskningsmetod som uppsatsen utgår från och i 

detta beskrivs min förförståelse till ämnet. Sedan beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt, 

insamling av data, etiska övervägande och etiskt tillvägagångssätt. Under metod beskrivs 

arbetsprocessens olika steg vars syfte är att ge en ökad transparens. Vidare redogörs 

uppsatsens urval och bortfall och därefter diskuteras begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Slutligen presenteras uppsatsens analysdesign och metoddiskussion. 

 

3.1 Kunskapssyn och forskningsmetod 

Med ontologi menas synen på hur världen är beskaffad och med epistemologi menas idéer om 

hur kunskap kan uppnås (Patel & Davidson, 2011). Jag har utgått från den hermeneutiska 

kunskapssynen eftersom syftet med uppsatsen är att införskaffa sig förståelse om och ta del av 

individernas perspektiv. Därefter ska forskaren försöka tolka deras uppfattningar (Allwood & 

Eriksson, 2017). Hermeneutik är en kunskapssyn som är lämpligt när syftet med studien är att få 

tillgång till intervjupersonernas egna upplevelser av ett fenomen (Patel & Davidson, 2011). I 

detta fall handlar det om hur slöjbärande kvinnor upplever sin livsvärld och hur de hanterar den. 

Vidare bygger denna uppsats på en kvalitativ forskningsmetod och har sitt fokus på att komma 

närmare förståelsen kring en viss grupp av människor. Detta för att ta del av beskrivningar om 

individens livsvärld för att sedan kunna tolka och analysera företeelsen (Kvale & Brickmann, 

2014). 

 

Valet av kvalitativ forskningsmetod används eftersom det är relevant i förhållande till 

uppsatsens syfte. Vidare valdes denna kvalitativa forskningsmetod för att observera och utgå 

från individernas upplevelser av ett fenomen (Henricson, 2017). Uppsatsen har sin 

epistemologiska grund i konstruktionism. Det innebär en förståelse att sociala företeelser är 

något som skapas av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2017). Vidare innebär sociala företeelser 

och kategorier något som skapas genom socialt samspel. Dessa konstruktioner anses vara ett 

tillstånd som ständigt kan förändras och därför inte anses som slutliga (Bryman & Bell, 2017). 

Denna uppsats utgår från detta synsätt eftersom intervjupersonerna befinner sig i sin sociala 

kontext som kan konstrueras och rekonstrueras, till exempel på detta är hur människor 

positionerar sig själva i samhället utifrån etnicitet, religion, livsstil samt andra kulturella 

skillnader. Individerna påverkas inte enbart av hur den sociala kontexten förhåller sig till 

omvärlden, utan de påverkar också varandra inom den kontexten de befinner sig inom. 



 

 
 
 

15 

 

Detta kan vara relevant vid tolkningen av intervjupersonernas utsagor tillsammans med de valda 

teorierna som utgör analysen samt kvinnornas beskrivelser om sina erfarenheter av och 

föreställningar om arbetsmarknaden, i relation till att bära slöja. Vår förförståelse är baserat på 

våra erfarenheter, vår kultur och det samhälle vi lever i. En viss grad av förförståelse har 

forskaren därför alltid med sig (Allwood & Eriksson, 2017). Inom forskningssammanhang är 

värderingar något som är ofrånkomligt, såsom vad forskaren anser vara viktigt att forska om, 

val av forskningsproblem, metod och slutsatser och liknande aspekter. Därför är det viktigt att 

forskaren gör forskningsstegen på ett sakligt sätt (Allwood & Eriksson, 2017). 

 

Jag har en förförståelse till ämnet då jag själv kommer från en muslimsk familj, har goda 

kunskaper om religionen islam samt känner till hur det kan vara att vara muslim i Sverige. 

Under arbetsprocessens gång har jag haft det i åtanke och distanserat mig genom att enbart 

fokusera på intervjupersonernas utsagor i tolkningsarbetet. Detta i syfte att undvika att mina 

egna värderingar påverkar hur jag tolkar resultaten. Jag har t.ex. kontinuerligt frågat mig själv 

om alternativa tolkningar går att göra av materialet. Min bakgrund kan vara en tillgång då det 

har bidragit till en ökad förståelse för intervjupersonernas utsagor, jag är bekant med olika 

begrepp och dess betydelse samt kan känna vida olika erfarenheter som har beskrivits. Vidare 

har min förförståelse till ämnet bidragit till att ställa följdfrågor kring aspekter som kräver en 

förförståelse om religionen. Utan följdfrågorna som bygger på en viss förförståelse om ämnet, 

hade undersökningen kanske missat relevant information. Det har underlättat för mig att kunna 

avgränsa intervjupersonernas utsagor kring deras resonemang om globala strukturer och den 

pågående polariseringen som sker utanför denna uppsats. Det kan finnas nackdelar med att ha 

en förförståelse då jag eventuellt kan missa att fråga upp vissa områden som jag inte har tänkt 

kring eller tagit för givet. Dock har jag försökt vara medveten om detta i den mån det är 

möjligt, genom att reflektera om mina tolkningar är objektiva. Jag har ställt följdfrågor och 

sammanfattat min tolkning av intervjupersonens berättelse under intervjun, för att klargöra om 

min uppfattning stämmer överens med deras. 

 

3.2 Tillvägagångssätt, insamling av data och etiska överväganden 

För att rekrytera intervjupersoner samt för att få kontakt med presumtiva deltagare skrev jag i 

olika webbaserade plattformar på sociala medier vars muslimska kvinnor är en del av 

målgruppen (t.ex. i ”Muslimska systrar i Umeå”, och ”Muslimer i Västerbotten”). De 

individer som visade intresse bifogades en beskrivning om syftet med undersökningen, ett så 

kallat informationsbrev (se bilaga 1). Intervjupersonerna fick informationsbrevet för få 
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möjlighet att fundera kring deras medverkan samt få betänketid om undersökningens innehåll. 

Vidare var syftet för att säkerställa att deltagarna får överväga och fundera om deltagandet i 

undersökningen är förenligt med deras värden och intressen i livet. Under undersökningens 

gång har de etiska kraven följts noggrant och som anses vara av särskild betydelse vid 

forskning med människor i enhetlighet med vetenskapsrådets ramar (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2011). De etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Henricsson, 2017; Bryman, 2018). 

Informationskravet innebär att forskaren ska förklara innebörden och de villkor som gäller vid 

deltagandet i en undersökning. Forskaren ska också vara tydlig med vad syftet med 

underökningen och uppge att intervjupersonernas har rätt att kunna avbryta sin medverkan 

utan negativa konsekvenser. Att förklara innebörden av samtyckeskravet är central, vilket 

innebär att samtliga intervjupersoner i en undersökning ska ta sitt eget beslut om sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet beskriver att intervjupersonernas personuppgifter ska 

förvaras och att ingen utomstående ska ta del av materialet. Slutligen ska forskaren beskriva 

innebörden av nyttjandekravet då samtliga data om enskilda individer som deltar i 

undersökningen ska enbart gå till undersökningens ändamål (Byrman, 2018). 

 

De etiska kraven har genomförts då samtliga intervjupersoner har tagit del utav 

informationsbrevet. När intervjun skulle äga rum inleddes detta genom ytterligare information 

om de etiska kraven (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet). Vidare gjordes detta för att följa de etiska principerna om att skydda 

deltagarnas frihet och självbestämmande och efter deras samtycke kunde intervjuerna 

genomföras. Insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer med tretton 

slöjbärnade kvinnor med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). Ämnesområden som 

behandlades under intervjuerna var: ”bakgrund”, ”att bära hijab”, ”erfarenheter av 

diskriminering”, ”utbildning och yrke”, ”arbetslivet” och ”strategier”. Vidare innehöll det 

frågor relaterade till dessa ämnesområden samt följdfrågor förekom. När det gäller 

konfidentialitet och nyttjandekravet har det inspelade materialet anonymiserats. 

Inspelningarna och transkriberingen har enbart använts till uppsatsen och ingen obehörig har 

fått tillgång till materialet. 
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3.2 Urval och bortfall 

Denna uppsats har genomförts med ett icke-slumpmässigt urval i form av kedjeurval (Bryman 

& Bell, 2017). Det innebär att forskaren får kontakt med ett fåtal intervjupersoner som anses 

vara potentiella för undersökningen. Sedan rekommenderade dessa individer andra deltagare 

som kunde vara relevanta för undersökningen och därmed gav de förslag på andra kandidater 

(Bryman, 2018). Det är viktigt att forskaren hanterar bortfall eller om intervjupersonerna 

avbryter sin intervju (Bryman, 2011). I denna uppsats har det inte skett några bortfall eftersom 

andra intervjupersoner har ersatt de deltagare som fick förhinder. Mättnad av information 

uppnåddes när inga nya ämnen uppkom under intervjuerna. 

 

Som i samtliga undersökningar är det rimligt att göra en reflektion om varför en individ väljer 

att medverka i en undersökning och varför urvalet blev på detta vis. En reflektion som 

eventuellt skulle kunna vara aktuellt gällande de som medverkade i denna undersökning, var 

att de kanske hade en ökad vilja av att uttala sig om ämnet och uttrycka sina tankar under 

intervjun, vilket kan påverka materialet. De sociala webbplatserna vars förfrågan om deltagare 

för denna undersökning hade gjorts, lyckades attrahera en viss målgrupp av slöjbärande 

kvinnor. Detta kan eventuellt ha tilltalat de kvinnor som stod närmast arbetsmarknaden samt 

ser sin slöja som en positiv egenskap. Givetvis finns det flertal kvinnor som inte medverkar i 

min undersökning såsom de nyanlända kvinnor, de som studerar språkintroduktion och som 

eventuellt inte förstod syftet med undersökning. 

 

En annan målgrupp som inte medverkar i denna undersökning är de som har en helt annan 

erfarenhet av slöjbärande i form av en mer negativ egenskap, vilket jag i efterhand har 

reflekterat om i mitt urval. Jag vill betona att de perspektiv till slöjan som framkommit i denna 

undersökning inte anses vara representativa för samtliga slöjbärande kvinnor i Sverige, 

eftersom undersökningen baseras på tretton intervjupersoner. Undersökningens resultat för 

denna uppsats utesluter inte förekomsten av andra förhållningssätt till slöjan. Undersökningen 

baseras utifrån svenska muslimska kvinnor som bär slöja och som har olika generationer samt 

rötter från olika utomeuropeiska bakgrunder, vilket gör att resultaten inte kan förkastas som 

undantag och att undersökningens resultat finner likheter med tidigare forskning påvisar dock 

att innebörden som framförts inte är helt utan relevans. 

 



 

 
 
 

18 

 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Inom den kvalitativa forskningen kan reliabilitet beskrivas som trovärdighet och validitet som 

tillförlitlighet. Det som kan påverka reliabiliteten är brist på fylliga beskrivelser kring 

tillvägagångssätt, vilket skapar sämre möjligheter att replikera en studie (Bryman & Bell, 

2017; Kvale & Brinkmann, 2014). När jag skulle göra intervjufrågorna till intervjuguiden har 

ambitionen varit att ställa öppna frågor och redovisa en trovärdig analys av resultaten. För att 

stärka validiteten har jag även valt att genomföra intervjuerna i fysiska möten för att undvika 

oklarheter. Intervjuerna har spelats in för att stärka validiteten hos intervjupersonernas utsagor 

och kontrollfrågor har ställts i intervjun för att kontrollera att jag har uppfattat svaret korrekt. 

Vid analysen är det viktigt att se hur frågorna har ställts och huruvida logiken i de gjorda 

tolkningarna anses vara hållbara. För att ytterligare öka validiteten har transkriberingen 

genomförts omgående efter varje intervju. Intervjuerna utgår efter semistrukturerade 

intervjuer med en intervjuguide som var central (Bryman & Bell, 2017; Kvale & Brinkmann, 

2014). 

Intervjuguiden användes som underlag för samtliga intervjuer som riktlinje för de områden 

intervjun skulle täcka. Trovärdighet beskriv utifrån fyra ståndpunkter: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018; Bryman 

& Bell, 2017). I denna uppsats har trovärdighet eftersträvats genom att säkerställa att min 

uppfattning är korrekt med intervjupersonernas uttalanden. Överförbarhet handlar om 

resultaten kan appliceras inom andra kontexter och detta sker genom täta beskrivningar under 

samtliga delar i en undersökning. Detta i syfte för att kunna bedöma huruvida resultaten är 

överförbara till en annan kontext. Vidare har detta följts genom att uppge tydlig och detaljerad 

beskrivning i syfte att kunna tillämpa undersökningens resultat inom andra miljöer. Pålitlighet 

innebär att forskaren är kritisk och har ett granskande synsätt i samtliga forskningssteg. Även 

att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för samtliga steg i en studie. I denna 

uppsats har detta uppnåtts genom att jag har strävat efter att vara kritisk och objektiv under 

samtliga forskningssteg. Vidare har jag bett utomstående läsa igenom och granska uppsatsen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär om forskaren har kontroll över sina värderingar 

under studien och inte låtit avsiktligt personliga värderingar eller liknade påverka slutsatserna 

i en studie. Uppsatsen har tillgodosett detta genom att under hela uppsatsens gång har jag 

eftersträvat att vara medveten om mina värderingar och ha ett kritiskt förhållningssätt för att 

inte påverka resultaten i undersökningen (Bryman, 2018; Bryman & Bell, 2017). 
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Generaliserbarhet innebär om de resultat som undersökning har fått kan appliceras inom andra 

sammanhang och är giltiga för fler målgrupper än den grupp som har undersökts (Bryman, 

2018). I en kvalitativ undersökning är resultaten inte representativa för en hel population. 

Dessa är begränsande och av mer prövande slag än t.ex. statistiska sannolikhetsurval. Dock 

kan kvalitativa undersökningar göra ”måttliga” generaliseringar för en grupp, genom att 

identifiera gemensamma drag. Intervjustudier kan vara värdefulla om undersökningen har 

utförts väl. Vidare kan en analytisk generalisering göras från en intervjuundersökning som 

innebär att forskaren har rika kontextuella beskrivningar och gör en bedömning i det mån 

resultaten i undersökningen kan bidra till vägledning för vad som kan ske i en annan situation 

(Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Jag är medveten att generaliserbarheten 

begränsas i denna uppsats eftersom det insamlade data baseras från tretton personer. Trots 

detta finns det gemensamma mönster i tidigare forskning, vilket gör att resultaten eventuellt 

kan relateras till de individer som befinner sig i liknande situationer och kan därför eventuellt 

vara en värdefull kunskap.  

 

3.5 Analysdesign 

Analysen utgår från en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2018). Det första steget är att få en 

helhet av materialet sedan har varje genomförd intervju transkriberats ordagrant. Detta har 

skett omgående för att få en klar bild utav datamaterialet. Därefter sorterades det bort det som 

ansågs vara utanför undersökningens ramar. Sedan har jag läst igenom materialet noggrant ett 

flertal gånger av det transkriberade materialet för att få en ökad nyans av datat. För att kunna 

skapa större förståelse för kvinnornas individuella upplevelser och för att kunna sätta dessa 

upplevelser i en bredare sociokulturell kontext, analyserades datat ur en tematisk analys som 

innebär att identifiera och analysera samt finna mönster inom datamaterialet (Braun & Clark, 

2006).  

 

I kvalitativ forskningsmetod blir forskaren ett centralt redskap vid insamling och vid 

tolkningen av data. Därmed blir upptäckande av teman, mönster och kategorier något som 

sker genom interaktion med det data som forskaren samlar in (Bryman & Bell, 2017). Syftet 

med kategorier och teman är att uppge variationer (likheter och skillnader) av tolkning och 

abstraktionsnivåer. Analysprocessen har skett ur manifesta innehållet som är textnära och 

beskrivande enheterna, vilket används som koder och teman (Ludman & Hällgren Granheim, 

2017). Det latenta innehållet handlar det som inte precist uppges utan om textens 
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underliggande innebörd och som har analyserats fram (Ludman & Hällgren Granheim, 2017). 

Analysprocessen inleddes med att identifiera meningsbärande enheterna som består av 

meningar och innehåller information som är relevant för frågeställningarna. De 

meningsbärande enheterna kondenseras och kortar ned texten dock bibehåller hela innehållet.  

Sedan skapas meningsbärande enheterna till koder som kan bestå av ord, meningar eller 

stycken. Kodningen i denna uppsats har utförts av meningar och stycken, och dessa enheter 

har kopplats till intervjuguidens olika frågeområden. Dessa koder ska spegla innehållet i de 

meningsbärande enheterna (Allwood & Eriksson, 2017; Bryman & Bell, 2017). Vidare ska 

koderna etikettera med studiens mål och syftet (Ludman & Hällgren Granheim, 2017). 

 

Nästa fas med analysprocessen var att de koder som liknade varandra fick vara i samma 

underkategori som sedan skapade ett antal kategorier som utgör det manifesta innehållet. Dessa 

kategorier fick sedan summeras teman som framgår i resultatet. Dessa teman genomsyrar det 

latenta innehållet i intervjuerna som har tolkats fram. Syftet med att följa denna process är att 

skapa en röd tråd med enlighet med samtliga kategorier (Bryman, 2018).  Teman och kategorier 

bör vara ömsesidigt vara väl åtskilja i förhållande till varandra, vilket kan vid studier om 

människor vara en svårighet att nå upp till fullt ut (Ludman & Hällgren Granheim, 2017).  Ett 

antal kategorier har skapats vilket framgår i uppsatsens resultat under ovanstående tema. De 

meningsbärande enheterna, koderna, under kategorierna, kategorierna har skapats och det är 

utifrån dessa enheter som temana har skapats från. 

Under temat ”Att bära hijab” presenteras kategorierna ”identitet” och ”fördomar i 

samhället”. Sedan under temat ”Utbildning och yrke” framgår kategorin ”utbildningsval”.  

Därefter uppges temat ”Arbetsliv” och har kategorierna ”reflektioner kring arbetsmarknaden” 

och ”strategier” (se bilaga 3). Intervjupersonerna numrerades i det transkriberade materialet 

med siffror 1-13# för att kunna särskilja dem åt under bearbetning av data materialet. 

 

Det har förekommit lite svårigheter att åtskilja kategorier och teman eftersom 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser ofta sammanföll med varandra, vilket har 

gjort det svårt att skilja dessa upplevelser. Dock har jag eftersträvat i det mån det är möjligt att 

vara objektiv och medveten om detta under samtliga analysprocesser. 
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Induktiv forskningsprocess är i motsats till deduktion. I deduktion utgår forskaren från en teori 

som denne försöker härleda till en eller flera hypoteser och som ska undergå en empirisk 

granskning. Medan i ett induktivt förhållningssätt innebär att forskaren utifrån sina 

iakttagelser eller utifrån det empiriska data, försöker föra fram en förklaring av någotgenom 

att observationerna leder till teori (Allwood & Eriksson, 2017; Bryman & Bell, 2017).   

I denna uppsats har ett abduktivt förhållningssätt använts, vilket är en blandning mellan 

deduktion och induktion (Bryman & Bell, 2017). Abduktion baseras på det induktiva och 

deduktiva förhållningssättet och syftet med abduktion är att dra logiska slutsatser och utveckla 

teori om verkligheten. Uppsatsens syfte och frågeställningar har inletts som ett problem som 

ska förklaras, vilket innebär att det är en liknelse till det induktiva förhållningsätteteftersom 

hypoteser skapas utifrån den empiriska samlingen. Forskaren ska sträva att finna kopplingar 

mellan teori och empiri och detta har skett genom att pendla mellan teori och empiri, vilket 

har skett med både induktivt och deduktivt förhållningssätt. Genom relevant litteratur och 

forskning skapades intervjuguiden och utgjorde en grund för datainsamlingen för empirin. 

Efter intervjun sökte jag ett ökat teoretiskt stöd för att finna relevanta teorier som kan förklara 

empirin (Bryman & Bell, 2017). Detta förhållningssätt kan beskrivas som följande ”samband 

med den filosofiska uppfattningen om den ”hermeneutiska cirkeln” genom vilken förståelse 

uppfattas som en kontinuerlig dialog mellan data och forskarens förförståelse.” (Bryman & 

Bell, 2017, s.46). 

 

Jag har dock inte helt förutsättningslös inlett denna undersökning, utan en viss förförståelse 

hade jag med mig. Jag har varit noggrann med att vara medveten om detta och eftersträvat att 

vara objektiv under hela uppsatsens delar, genom att reflektera ur andra infallsvinklar och 

distansera mig från min egen förförståelse och inte skapa en snedvriden påverkan på 

resultaten. De teorier som har valts i denna uppsats är postkolonial feminism, orientalism, 

teorier om olika former av diskriminering, exkludering och stigmatisering. Valet av dessa 

teorier gjordes utifrån att synliggöra och analysera ojämlikheter mellan etniska grupper på 

arbetsmarknaden. Vidare valdes dessa teorier för att belysa hur olika normer kan genomsyra 

och påverka de individer som kan avvika från de rådande normerna. En del av normerna kan 

förklaras ur en vithetsnorm, som belyses i teorierna inom postkolonial feminism och inom 

orientalism. Den normativa vitheten är central vid problematisering av hur vithet ofta förstås 

som en osynlig norm, ge uttryck för en vithetsnorm i samhället och som blir synlig för icke-

vita. Detta fenomen kan förstås som en global strukturerande norm som innebär att vara vit 

medför fördelar i socialt, ekonomiskt och politiskt samt kan relatera till en normativ och 
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hierarkiskt överordnad position i samhället. Teorier om olika former av diskriminering, 

exkludering och stigmatisering valdes för att få en ökad förståelse för den avvikandes roll och 

identitet, hur dessa former kan ge uttryck genom strukturell, institutionell och individuell nivå. 

Begreppen exkludering och stigmatisering valdes för att beskriva hur de hänger ihop med 

diskriminering. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Kvantitativa forskare uppges vara kritiska mot kvalitativa undersökningar eftersom dessa kan 

vara alltför subjektiva. De menar att kvalitativa resultat i allt för stor utsträckning bygger på 

forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman, 

2018). En annan kritik är svårighet att replikera i en kvalitativ undersökning, eftersom de är 

oftare ostrukturerad samt påverkas av forskarens egen uppfattning på vad denne väljer att 

inrikta sig på baserat utifrån intresseområden. Vidare uppges det att kvalitativa 

forskningsresultat är svåra att generalisera i det ämnet som undersöks, då urvalsstorleken är 

begränsad, dra korrekta slutsatser och intervjupersonernas representativitet för en population 

begränsas. Egenskaperna hos forskaren kan påverka deltagarnas svar under intervjun. Det kan 

handla om forskarens kön, etnisk bakgrund och samspelet mellan denne och 

intervjudeltagarnas egenskaper (Bryman & Bell, 2017). 

 

Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse av värderingar, beteenden och reflektioner 

om undersökningsgruppens situation och inte generalisera resultatet till en viss större 

population. Jag anser att intervjuguiden kunde ha varit mer specificerad och om 

intervjuguiden hade gjorts i ett senare skede (nu gjordes den i början av uppsatsarbetet) hade 

den möjligtvis kunnat fånga undersökningens fokus ännu bättre. Under genomförandet av 

intervjuerna kunde jag ytterligare ha ställt fler följdfrågor för att få mer utvecklade svar. 

Ibland hamnade samtalet lite utanför (samtal om samhället i stort, snarare än arbetssökning, 

arbetsmarknad etc.), dock var det en naturlig del av samtalet och ämnet. En annan aspekt som 

har reflekterats är gällande definitionen av deras valfrihet av utbildning, anpassning eller 

former av att förtrycka sina önskningar (om varför de inte valde att studera en viss 

högskoleutbildning), var svåra att fastställa. Intervjuerna gav ingen indikation på att bli utsatt 

för press eller att de var hotande med straff eller våld om de skulle göra val som inte 

överensstämmer med deras regler.  
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Detta kan ha påverkats av min bakgrund som intervjuare och intervjupersonernas bakgrund, 

där det också fanns mindre utrymme för att ta itu med eventuella olika former av tabu såsom 

sexualitet, missbruk eller våld. Definitionen av valfrihet är öppen för olika tolkningar och 

beslutet fattades att inkludera detta i min reflektion om resultatet, särskilt för att valfriheten är 

starkt ifrågasatt (av utomstående) med avseende hur slöjan kan påverka intervjupersonernas 

val av högskoleutbildning.  

 

Valet av kvalitativ metod ansågs vara relevant i denna undersökning och beskriver fenomenet 

på ett intressant sätt. Vidare är fördelen med kvalitativ metod att det ger större frihet för 

intervjupersonerna att lämna egna synpunkter under intervjuerna. Det är även en ökad 

möjlighet att denna information kan tillvaratas och erhålla en bredare information än genom 

kvantitativ metod. Kvalitativ metod ger intervjupersonerna möjlighet att upplysa deras egna 

åsikter som kanske inte skulle ha uppmärksammats i redan förberedda frågor i intervjuguiden. 

Dock kan det vara svårt för en forskare att förhålla sig helt neutral i sin forskning. Därför är 

det viktigt att redogöra sina egna värderingar och reflektera över hur det kan påverka studien 

för att forskaren ska vara medveten om detta (Bryman, 2018). 
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4. Teori 

I kommande avsnitt presenteras de teoretiska ramarna om postkolonial feminism, orientalism, 

teorier om olika former av diskriminering, exkludering och stigmatisering. Sedan presenteras 

en teorireflektion kring teoriernas relevans och koppling till denna uppsats. 

4.1 Postkolonial feminism 

Det finns ett samband mellan globaliseringen och det faktum att vi lever i en postkolonial värld 

(Eriksson, Bazz & Thörn, 1999). Enligt perspektivet riktas kritik mot rådande världsbilder och 

att den europiska moderniteter som utgör norm för hur omvärlden ska förstås. Vidare betonar 

teorin att idéer om det mänskliga skapas utifrån västerländsk erfarenhet. Denna grundtanke har 

problematiserats genom att denna teori lyfter en ojämlik maktrelation i förhållande till kön 

utifrån kolonialtiden och hur dessa strukturer existerar än idag (Ahmed & De los Reyes, 2011). 

Den globala och den europiska kapitalistiska makten får betydelse för ras och kön. Makt kan ses 

som strukturerad i förhållanden av dominans, exploatering och konflikt samt de olika sociala 

aktörerna vill ha kontroll över ”de fyra grundläggande områdesnivåerna såsom mänsklig 

tillvaro, sexualitet, arbete, kollektiv auktoritet och subjektivitet, intersubjektivitet, deras resurser 

och produkter.” (Ahmed & De los Reyes, 2011, s. 203).  

Postkolonial feminism beskriver maktordningen och hur feminismen skapar konsekvenser för 

icke-vita individer. Utsatthet för till exempel diskriminering kan bli påtagligt för icke-vita på 

arbetsmarknaden, i utbildningssystem och liknande områden. Detta tydliggörs i skillnaderna 

mellan kvinnor genom klass, ras, ålder, sexualitet och nationalitet (Ang & De los Reyes, 2012). 

När färgade kvinnors röster har gjort sig hörda kan de inte assimileras, för när de träder fram i 

sin självrepresentation börjar de bryta upp enheten i kategorin kvinnor som feminismens 

fundament. Det finns situationer då beteckning av kvinnor begränsar andras själv representation 

för vissa grupper av kvinnor. Ett sådant exempel är afroamerikanska kvinnor som kämpar mot 

rasistiska föreställningar om svart kvinnlig sexualitet (Ang & De los Reyes, 2012). En känsla 

om att vara en främling i en värld som inte tillhör en är gemensamt för alla de kvinnor som 

anses vara ”den andra” (Ang & De los Reyes, 2012). Det faktum att dessa kvinnor som har 

rasifieras i relation till den vita och västerländska hegemonin samt avviker mot: ”vad som är 

normalt, rätt och naturligt” (De los Reyes & Mulinari, 2005, s.86). 
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Vithet och västerländskt har gemensamma mönster då västerländskt kännetecknar vit hegemoni 

på den globala nivån, där icke-vita och icke-västerländska länder är underordnade vita och de 

västerländska länderna (Ang & De los Reyes, 2012). Denna spridning har bidragit till att icke-

vita och icke-västerländska länder får underkastas sig för dess ekonomiska, politiska och 

ideologiska logik och funktionssätt. Detta är den globaliserade kapitalistiska moderniteten som 

legitimerar de strukturella uppdelningen mellan vita och icke-vita och mellan västerländsk och 

icke-västerländskt. Vidare har denna uppdelning implementerats i den moderna världens 

institutionella, politiska och ekonomiska infrastruktur. Dagens världssystem är en produkt av 

den vita och västerländska hegemonin. Vi är alla utifrån våra särskiljande subjektivister och 

positioneringar inkluderade i detta (Ang & De los Reyes, 2012).   

Ett historisk skeende under kolonialtiden var när Frankrike var i Algeriet (Flood, 2017).  

Algeriet slogs för sin självständighet från Frankrike och den franska militären och regeringen 

skapade en utarbetad kampanj för att ”befria” de algeriska muslimska kvinnorna. Frankrike ville 

göra Algeriet modernt och fäste uppmärksamhet på slöja, då de ville att kvinnorna skulle av-

slöjas. Den franska kvinnan sågs som privilegierad och norm, medan de algeriska kvinnorna var 

till motsatt i form av hjälplösa offer för ett patriarkaliskt samhälle. Frankrike ville hävda sig 

själva som deras ”moderniserande” räddare. Det europeiska utseendet var norm och de ville 

förvandla de algeriska kvinnorna från vad de ansågs vara ”bakåt” till det ”moderna” franska 

kvinnors utseende. Frankrikes frigörelsekampanj genomgick flertal grymheter och utnyttjade 

muslimska kvinnor och deras kroppar, i syfte för att uppnå deras mål med kampanjen (Flood, 

2017). 

4.2 Orientalismen 

Orientalism kan beskrivas som ett sätt att förhålla sig mellan öst-(Orienten) och väst- 

(Occidenten) och Väst har under denna tid stärkt sin dominans över Öst genom att skapa 

föreställningar om att Öst var ”de andra” (Said, 1978). De karaktäristiska drag som tillskrevs 

Orienten är den tänkta uppdelningen mellan Öst och Väst som har levt vidare under flera sekel 

(Said, 1978). Västerlandet betraktas som aktivt (manligt), modernt, kunnig och moraliskt medan 

Österlandet betraktas som passivt (feminint), omodernt, okunnigt och omoraliskt samt ska ledas 

av västerländskt förhållningssätt. Islamofobi kan tolkas som orientalism genom den historiska 

banan som suggestivt leder från ”orientalism” till ”islamofobi” (Kyriakides, Bajjali, McLuhan 

& Anderson, 2018).  Kulturella konstruktioner av de som anses tillhöra Orienten har skapat 

konsekvenser för dem som betraktas som t.ex. arabiska flyktingar. Speciellt efter händelsen 

9/11 2001 i USA då negativa föreställningar har skapats och definitionen av ”araben” och 
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”muslimen” och kännetecknas som ”hot.” Detta mobiliseras genom medias representation av 

invandrare, flyktingar och minoritetsetniska medborgare (Kyriakides, Bajjali, McLuhan & 

Anderson, 2018). I Sverige råder det likheter med andra västerländska länder som har 

medborgare som är muslimer och orientalismens världsbild tillämpas på storstädernas förorter 

och dess invånare.  Begreppet ”vi ”anses har blivit upplysta, utbildade, jämlika och jämställda, 

medan begreppet ”dem” förblir förtryckta, ojämställda och fanatiska (Matthis, 2005).  

4.3 Olika former av diskriminering, exkludering och stigmatisering 

Det finns olika former av diskrimineringar (De los Reyes & Winborg, 2002). Etnisk 

diskriminering finns både som strukturell diskriminering samt institutionell diskriminering och 

innebär att principen om människors lika värde inte efterlevs. Vidare är den negativa 

särbehandlingen som baseras utifrån individernas eller gruppens nationalitet, hudfärg, kulturell 

bakgrund, utseende och religion. Detta medför att de systematiskt ställs i en underordnad 

position när det handlar om delaktighet, trygghet, materiella villkor och makt (De los Reyes & 

Winborg, 2002). Den etniska ojämlikheten för vissa grupper förblir över tid och går i arv mellan 

generationer. Ett sådant exempel är hur arbetsmarknaden och andra samhälles sfärer resulterar i 

skillnader mellan olika målgrupper. Ojämlikheten mellan t.ex. de etniska svenskfödda och 

utlandsfödda individer och hur denna ojämlikhet går i arv till barnen för de utlandsfödda 

individerna. Många människor utsätts för särbehandling utifrån att ha utländskt namn, mörk 

hudfärg och klädval. Det finns förställningar om hur svenskhet bidrar till att skapa kriterier för 

social tillhörighet som har en intern norm inom olika samhällssfärer såsom arbetsmarknad (De 

los Reyes & Wingborg, 2002). 

Strukturell diskriminering fokuserar på hur strukturer kan begränsa en individ att delta i t.ex. 

arbetslivet eller det politiska livet. Vidare medför detta att de normer och regler som existerar i 

samhället kan gynna vissa individer mer än andra (Fransson & Norberg, 2017). Det utgörs i 

maktstrukturer genom att skapa underordning och vidmakthålla olikheter mellan människor (De 

los Reyes & Wingborg, 2002). Strukturell diskriminering kan ske när människor följer de 

normer och regelsystem som finns, då denna utformning passar majoritetens sätt att leva och 

konsekvenserna blir negativt för andra grupper som avviker till att kunna uppnå lika 

förutsättningar (Fransson & Norberg, 2017). Den institutionella diskrimineringen har fokus på 

verksamheter såsom arbetsplatser där regler, normer, rutiner och allmänt accepterat 

förhållningssätt är diskriminerande (SOU 2005:115). Detta utgör ett hinder för de individer som 

inte gynnas att få lika förutsättningar till möjligheter och rättigheter (Fransson & Norberg, 

2017). 
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Dessa regelverk resulterar i att vissa grupper och individer missgynnas genom att rutinmässiga 

och oreflekterade handlingar är särbehandlande. Arbetslivet kan ha ett dominerande perspektiv 

som grundas i sociala överenskommelser om vad som anses vara ”rätt”, ”normalt” och 

”verkligt”, vilket kallas för hegemoniska maktrelationer (SOU 2006:59). Uppfattningen om den 

sociala ordningen och maktrelationer är något som skapas och upprätthålls av praktiker på olika 

sätt. Vidare är detta perspektiv uppbyggt och något som genomsyras i samhällets organisationer 

och strukturer. Konsekvenserna blir att kompetens och lämplighet baseras utifrån hegemoniska 

ramverket och rådande normer, vilket gör att de individer som blir avvikande från idealbilden 

och kan bli exkluderade eller placerade i en underordnad position. Ett exempel på sådant 

sammanhang är när arbetsgivaren rekryterar personal. Att göra skillnad mellan människor är 

inte enbart att exkludera utan härleder till att skapa en underordnad position (SOU 2006:59). 

Exkludering och stigmatisering kopplat till arbetsmarknaden sker när det skapas ojämlika 

anställningsvillkor i form av fördomar, förställning om inkompetens, stigmatisering och 

nedvärdering (SOU 2006:59). Dessa är komponenter vid skillnadsskapande system utifrån 

diskriminering, underordning och exkludering. Vidare är detta handlingar som kan skapa 

särbehandlingar på arbetsmarknaden för individer meden migrantbakgrund. Ett begrepp som 

ifrågasätter och problematiserar hur föreställningar om kategorierna klass, sexualitet, kön och 

ras/etnicitet är intersektionalitet (SOU 2006:59).   

4.4 Teorireflektion 

Postkolonial feminism, orientalism och olika former av diskriminering, exkludering och 

stigmatisering, är det som har beskrivits i avsnittet ovan. Anledningen till valet av dessa teorier 

är eftersom samtliga intervjupersoner i denna undersökning har en utomeuropeisk bakgrund och 

är uppvuxen i Sverige. Vidare kan intervjupersonerna upplevas vara avvikande från de olika 

rådande normer som existerar i majoritetssamhället. Det västcentrerade perspektivet kan få 

inverkan till den grad att detta kan påverka deras möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. 

Den andra anledningen till att dessa teorier valdes var eftersom intervjupersonerna har föräldrar 

från icke-europeiska länder och dessa länder har tidigare varit koloniserade av västerländska 

länder. Postkolonialfeminism och orientalism presenterades då flertal intervjuer innehåller 

diskussioner kring erfarenheter av upplevelser om orättvisor och negativt bemötande inom olika 

sammanhang. Dessa sammanhang kan t.ex. uttryckas med vilket bemötande de får som en 

muslimsk beslöjad kvinna i samhället samt under deras arbetssökning. 
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Med dessa teorier kan analysen ge ett utökat perspektiv i relation till det som framgår i 

resultatet. Beskrivningen av orientalism går att kombinera med postkolonial feminism vars 

egenskaper såsom de rådande normer som anses vara avvikande i våra samhällen. Orienten har 

kommit till att spegla det som anses vara annorlunda i majoritetssamhället, vilket kan förtydliga 

en del av intervjupersonernas utsagor för en ökad förståelse till deras upplevelser av 

utanförskap.  

De olika formerna av diskriminering, exkludering och stigmatisering användes för att kunna 

förstå exkludering och stigmatisering kopplat till arbetsmarknaden. Till exempel egenskaper 

som anses normala eller det som skapar stigma för den individen som utpekas som avvikande. 

Teorierna hänvisar till äldre empiri, dock innehåller teorierna kunskap som kan appliceras till 

hur sociala sammanhang uttrycks idag och hur samhället präglar vissa strukturer. Målet med 

samtliga teorier är att medvetandegöra hur föreställningar kring upplevelser för olika 

målgrupper kan påverka mänskligt handlande och beskriva vår bild av världen som är ofta 

bunden till den historiska kontexten. 
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5. Resultat 

Resultatet baseras från tretton kvalitativa intervjuer och presenteras i form av tre teman: ”Att 

bära hijab”, ”Utbildning och yrke” och ”Arbetsliv”. Dessa teman har har framkommit under 

kodningen av datamaterialet.  I dessa teman kommer det finnas underrubriker som är de 

kategorier som har skapats under innehållsanalysen. Under temat ”Att bära hijab” presenteras 

kategorierna ”identitet” och ”fördomar i samhället”. Sedan under temat ”Utbildning och 

yrke” uppges kategorin ”utbildningsval”. Därefter kommer temat ”Arbetsliv” och har 

kategorierna ”reflektioner kring arbetsmarknaden” och ”strategier”.  

Citat från intervjupersonerna kommer att redovisas för att belysa deras upplevelser av det 

aktuella fenomenet. Slutligen presenteras en analys av resultatet kopplat till de tidigare nämnda 

teorierna.   

5.1 Att bära hijab 

5.1.1 Identitet 

Samtliga intervjupersoner uppger att slöjan stärker dem som individer och att slöjan. Vidare 

berättade de att beslutet att bära hijab har varit utifrån dem själva och beslutet togs i åldrarna 

mellan sjutton år till tjugotvå års ålder. Det framkom under intervjuerna att de flesta har en stor 

entusiasm för slöjan då deras hijab uppgavs vara en naturlig del av dem själva, deras livsstil och 

att slöjan beskrivs som en del av deras identitet. Hijab representerar individernas värderingar 

som de förhåller sig till och deras identitet som är starkt kopplad till deras tro. Vidare beskriver 

de slöjan som en form av frihet då de menar att det är ett bemyndigat och ett självvalt beslut. 

”Beslutet kom inifrån mig själv, jag ser det som en form av religiös mognad. Jag vill göra rätt inför 

Gud. Det var ingen som pressade mig till att göra det. För mig är slöjan en djup dyrkan till gud och jag 

symboliserar någonting som jag står för och något som religionen står för. Det ett är en typ av ”dawah”, 

det vill säga man visar för andra att jag är muslim.” (Intervjuperson, 3). 

 

”Jag ser slöjan som en frihet. Jag har tagit på mig hijaben av fri vilja för att jag vill det och då är det en 

frihet. Därför skulle det vara väldigt frustrerande om någon ber mig ta av mig den.” (Intervjuperson 4). 

 

Intervjupersonerna uttryckte också att slöjan är viktig för dem för att kunna praktisera 

religionen och för att identifiera sig som muslimsk kvinna i samhället. De uppger att det 

medför en känsla av att hitta sig själv. Gemensamma mönster från intervjupersonernas 

resonemang om slöjan var att den frambringar positiva känslor hos dem och samtliga 

uttrycker att de inte skulle kunna tänka sig vara utan sin slöja. 
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”Hijaben är en del av mig och om jag inte har på mig den så känns det som att jag går ut utan en 

kroppsdel. Att identifieras som muslimsk kvinna är något jag är otroligt stolt och glad över. Jag vill 

kunna utstråla detta genom min klädsel. Slöjan representerar anständighet hos mig, att jag har valt själv 

att sätta på mig slöjan utifrån respekt för mig själv och det är någonting jag vill utstråla. Och om andra 

ser mig som en förtryckt kvinna så är det fördomar och det bryr jag mig inte om. För det är vad jag 

tycker och tänker som är det viktigaste för mig.”(Intervjuperson, 5). 

 

Definitionen såsom frihet och skydd är också några benämningar som har framgått under 

intervjuerna. Det beskrivs av intervjupersonerna att genom slöjan finner de frihet att röra sig i 

samhället utan att behöva förlita sig på sitt utseende eller sin klädsel. Intervjupersonerna 

uppgav att de finner trygghet genom sin klädsel och slöjan, som i sin tur handlar om frihet 

från samhällets normer om det västerländska skönhetsidealet. De upplever även en frihet och 

makt att bestämma över sina egna kroppar och för vem de visar upp den till. Deras egenskaper 

såsom intellekt, moral och värderingar blir vad som värdesätts och inte deras utseende. 

 

”När jag har på mig min hijab så känner jag att personer får lära känna mig som person och inte får lär 

känna mig för något annat, som till exempel för mitt yttre utseende. Hijaben representerar någon typ av 

frihet och att man får känna och tycka vad man vill.” (Intervjuperson, 3). 

 

”Slöjan representerar självrespekt för mig själv och att jag har makten att bestämma för vem jag visar 

upp min kropp för och jag förstår inte varför folk ska ifrågasätta min klädsel. Det är mitt val och min 

frihet att bestämma över min kropp eller hur? Begreppet Islam betyder fred och i koranen står det tydligt 

att det finns inget tvång i religionen. Genom min klädsel symboliserar jag min identitet. Kvinnans val av 

klädsel ska endast vara utifrån kvinnan själv, oavsett om hon väljer att bära slöja så ska kvinnor bemötas 

med samma respekt och tolerans som de kvinnor som inte väljer att bära slöja.” (Intervjuperson, 1).  

 

Några av intervjupersonerna beskrev hur religionen förespråkar att kvinnor är lika mycket 

värda som män och att kvinnor är så värdefulla att de inte ska behöva exploatera sig. Det 

beskrivs i intervjuerna att kvinnan i religionen är mycket upphöjd och respekterad. Vidare 

uppgav intervjupersonerna att de upplever att samhället har fel uppfattning om den muslimska 

kvinnan. De menar att samhällets ideal är att en människa ska vara fri och ha en egen vilja. 

Dock upplever de att allmänhetens bemötande inte är positivt, då de inte kan tänka sig att den 

muslimska kvinnans vilja är att täcka håret och bära heltäckande kläder. Intervjupersonerna 

uppger att de kan acceptera andra kvinnors vilja gällande deras klädval, men att de som 

muslimska kvinnor inte blir accepterad för sitt klädval och för sitt attribut på grund av rådande 

normer som finns i samhället.  
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Samtidigt berättar de att slöjan stärker dem och ger dem en identitet som en muslimsk kvinna. 

Den bild som visas i media idag gällande den muslimska kvinnan som framställts som ett 

offer eller förtryckt, uppger samtliga intervjupersoner att de inte delar. 

 

5.1.2 Fördomar i samhället  

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att allmänheten har fel uppfattning om dem. 

Intervjupersonerna menar att omgivningen har fördomar och förutfattade meningar om deras 

val till att bära hijab. Ingen bland kvinnorna uppgav sig vara begränsad i samhället till följd av 

sitt slöjbärande. Flertal av intervjupersonerna berättar att de får olika reaktioner från 

omgivningen, dock upplever de inte slöjan som ett hinder, utan det är allmänhetens 

bemötande mot dem som brister. Bemötandet från allmänheten som de har fått är negativa 

blickar från en del människor, vissa kan ha skrikit åt kvinnorna, de har blivit spottade på och 

blivit offentligt kritiserade. Det finns ett gemensamt mönster som genomsyrar kvinnorna och 

det är att inte låta denna typ av negativa bemötande påverka deras självuppfattning. 

”Jag tror om du begränsar dig själv utifrån vad samhället tycker och folks åsikter, då kommer det 

påverka dig. Slöjan sätter gränser på det sättet att du vet vad som är rätt och fel för en, men känner att 

slöjan inte begränsar mig för du gör det du vill. Det begränsar mig inte till exempel att kunna bada. Jag 

kan bada och känner att slöjan inte har begränsat mig på något vis.” (Intervjuperson, 3). 

Samtliga intervjupersoner uppger att de aldrig skulle ta av sig slöjan till följd av de negativa 

reaktioner de möter från samhället. Vidare framkom det från intervjupersonerna att slöjan 

bidrar till att de bli stärkta av sin tro samt att det är en naturlig del av dem. Slöjans betydelse 

innefattar ett djupare syfte som till exempel värderingar och förhållningssätt mot andra. En 

sådan beskrivning om slöjans innebörd beskrivs i de kommende citaten.  

 

”Hijaben är mer än bara en slöja och det är mycket annat som innefattar betydelsen av slöjan. Jag tror att 

många gånger när man tar på sig slöjan är det ett sätt att bekräfta vilka värderingar vad man står för, 

vare sig relationen man ska ha till sina föräldrar eller om hur man ska vara mot någon eller hur du ska 

ge råd till en kompis, så det är mycket annat som hijaben symboliserar. Man måste ju tänka kring hur 

man beter sig när man är ute och träffar folk, för det är inte så att du kan bete dig hur som helst, till 

exempel inte börjar du svära och gapa när du möter en förbipasserande främlingsfientlig person som 

inte angriper dig direkt? Kanske att du blir rädd och går snabbare men du bör i allmänhet inte tänka illa 

om folk, utan du ska ha ett öppet hjärta och vara öppen med vad folk tycker och tänker. Det handlar om 

respekt och acceptans.” (Intervjuperson., 5).  
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”För mig har hijab varit en naturlig del av mig och min familj då alla mina mostrar och min mamma 

bär hijab samtidigt som jag inte började bära hijab förrän 1,5 år sen. Jag var ändå vuxen när jag började 

och det var mitt eget beslut. Och det är också en stereotypisk bild om att kvinnor har blivit tvingade till 

att bära hijab. Tvång har ingenting med religionen att göra utan snarare är ett strukturellt och ett 

maktproblem skulle jag tro.” (Intervjuperson, 10). 

 

Valet av hijab och klädesplaggen har mött motstånd från olika håll i samhället och centrala 

teman såsom religionsfrihet, självbestämmande, norm och identitet blir viktiga att belysa. 

Intervjupersonerna uttryckte vikten av att behöva motbevisa förutfattade fördomar kring 

muslimska kvinnor, vilket kan uppfattas som en tydlig motståndshandling. Vidare uppgav 

några av intervjupersoner att innan de tog beslutet att bära hijab var det många som inte 

vågade göra det utifrån rädslan om att bli utsatt för olika former av särbehandlingar. 

 

”Jag ville ta på mig hijab tidigare men jag vågade inte på grund av rädslan att bli särbehandlad eller 

liknande. Man läser massa skräckhistorier om att folk blir misshandlade i Stockholm för att dom har på 

sig slöja och jag kanske inte var redo för den biten. Men till slut kände jag att jag ville ta på mig hijab 

för det kändes som att slöjan var det sista steget kvar i min tro.” (Intervjuperson, 10). 

 

Några av intervjupersonerna beskrev en viss negativ retorik i samhället då de upplever att 

människor har en tendens att tro att de är inkompetenta och får ofta dumma frågor om slöjan. 

 

”Just nu vid sidan av studierna arbetar jag på butik och det klassiska är att jag då får höra av folk: vad 

bra du är på svenska! Eller att de vill småprata med mig och i deras värld tror de att de är trevliga, men 

dom uttrycker sig så fel, som till exempel när de frågar: vad gör du för något? och jag svarar: jag 

studerar i civilekonomprogrammet på universitetet och de säger: jaha kan du studera på universitetet. 

Att folk ser mig som en hjälplös, mörkhyad kvinna och i deras ögon inte kan någonting.” 

(Intervjuperson, 10). 

 

Denna uppfattning om inkompetens som intervjupersonerna upplever är något som flertal av 

kvinnorna bekräftar i sina erfarenheter. Dock anser de att denna negativitet inte påverkar 

deras egen självbild och sitt slöjbärande, då de uppger att slöjan stärker deras självbild.  
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5.2 Utbildning och yrke 

5.2.1 Utbildningsval 

Samtliga intervjupersoner studerar på ett universitet och vissa är mot slutet av sin 

högskoleutbildning. Yrken som intervjupersonerna utbildar sig till var t.ex. lärare, 

beteendevetare, psykolog, sjuksköterska, läkare, sociolog, tandläkare och civilekonom. 

Angående valet av högskoleutbildning uppgav majoriteten att valet baseras utifrån en önskan 

som de haft sedan tidigare. Några av intervjupersonerna berättade att det hade vuxit fram på 

senare år ett intresse för yrket och därefter baserades valet utifrån detta. Vissa av 

intervjupersonerna uppgav att de inte riktigt visste vad de ville bli i framtiden och valde 

utbildningsprogram med ett brett yrkesområde.  

De utbildningsprogram som de hade valt bort var t.ex. service och handel, jurist, journalist, 

ingenjör, läkare, barnmorska, undersköterska och psykolog. Den främsta anledningen till att 

välja bort utbildningsprogrammen uppgavs från intervjupersonerna att dels hade de större 

intresse för andra yrken och dels för rädslan av att bli utsatt för olika former av diskriminering 

inom dessa professioner. Rädslan att bli ifrågasatt om slöjan och klädseln var även något som 

framgick i intervjuerna. Majoriteten av intervjupersoner berättade att skälet för att välja bort 

olika utbildningsprogram var utifrån att de inte skulle bli accepterade inom yrket då de bar slöja 

samt om slöjan inte skulle tolereras på arbetsplatsen. 

”Jag har alltid tänkt på hur det skulle vara jurist som beslöjad kvinna? Det har jag tänkt på. Jag 

tror det skulle funka men att man skulle få möta många strider. Det var snarare bara något som 

jag tänkt på, men för mig har jag alltid velat bli tandläkare.” (Intervjuperson, 3). 

 

”Det hade varit kul att bli läkare eller sjuksköterska för att jag vet att det finns mycket behov 

utav det. Men till och med när erbjudande om sommarvikariat inom vården så har jag tackat nej, 

på grund av att jag måste anpassa mig med klädseln.” (Intervjuperson, 1). 

 
”Jag har inte valt bort utbildningar specifikt, men däremot reflekterat innan valet av dessa 

utbildningar. Därför valde jag beteendevetare som är ett brett område med olika yrken.” 

(Intervjuperson, 4). 

 

Intervjupersonerna berättade att de har under deras utbildning fått negativt bemötande från 

studenter och lärare. Vissa av kvinnorna uppgav att det har fungerat bra, dock att de har märkt 

indirekt diskriminering och några säger att de har upplevt incidenter och blivit kränkta på grund 

av sitt attribut. 
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”För mig har det funkat bra med min klass. I min klass och hela civilekonomprogrammet är 

väldigt vitt och målgruppen är typ bara vita människor och när man väl tänker på det så är man 

en av de få svarta personerna och muslimer idag i programmet. Det finns indirekt diskriminering 

då de inte har kommit fram till mig, utan man ser vilka åsikter folk har på Facebook, på sociala 

medier och ser vad dom gillar för saker.” (Intervjuperson, 10).  

 

”Jag får ofta frågor ställda till mig: visst byter du väl slöja varje dag? Eller du vet väl själv att du 

måste duscha håret varje dag? Och jag svarar: självklart, jag har jobbat inom vården och jag vet 

reglerna! Det var en incident då en patient rykte i min slöja och sa: det är svensk lag att man inte 

får ha på sig slöja i sjukvården. Då svarade jag: men du vet väl att du definitivt inte får röra eller 

rycka på min slöja och om du inte vill bli behandlad av mig, kan du gå ut genom dörren där.” 

(Intervjuperson, 3). 

 

Intervjupersonerna uttrycker att det är människor i det svenska samhället som har brist på 

kunskap om slöjan, då slöjan förknippas med förtryck men aldrig som frihet. Vidare beskriver 

kvinnorna att det råder fördomar om muslimska kvinnor och uppger att det kan påverka mötet 

på så vis att den fördomsfulle dömer kvinnorna på förhand. Den främsta anledningen till att 

kvinnorna valde bort vissa högskoleutbildningar var inom de yrken vars de upplever en större 

sannolikhet att slöjan inte skulle accepteras på arbetsplatsen. Majoriteten av intervjupersonerna 

bekräftar att de har reflekterat kring att slöjan kan ifrågasättas inom deras kommande 

yrkesprofession. Flertal uppgav också att de eventuellt kommer behöva stå till svars för sin slöja 

när de senare kommer att söka arbete. 

5.3 Arbetsliv 

5.3.1 Reflektioner kring arbetsmarknaden 

Intervjupersonerna berättar att arbetsmarknaden i Sverige eventuellt kan begränsa dem när det 

kommer till yrkeslivet på grund av fördomar om slöjan. Intervjupersonerna uttryckte en rädsla 

att bli nekade arbete efter EU-domstolens beslut som trädde i kraft (2017-03-14), som innebär 

att arbetsgivaren kan neka kvinnor till att bära slöja på arbetsplatsen. Samtliga uppgav att det är 

en utmaning att bemöta detta då det redan finns ett flertal företag som avstår från att anställa 

kvinnor med slöja. Det framgår i intervjuerna att rädslan har förstärkts om att bli utsatt för 

orättvisor och bli nekad till arbete sedan EU domstolens beslut trädde i kraft.  

”Det känns som att vi lever i ett samhälle där allt går framåt i teknologin och gällande 

genusvetenskap, att acceptera olika former av sexualitet, normer och hela den biten. Dock är det 

konstigt att vi trots lever i en globaliserad värld och i mångkulturella samhällen, så kommer en 

EU-dom som inskränker min rätt till min slöja som betyder mer än bara ett tygstycke, då den 
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representerar min identitet. Så självklart är jag nu mer rädd än någonsin att efter min utbildning 

som jag studerat i alla dessa år, att inte få ett jobb efter mina kvalifikationer, vilket gör mig 

ledsen och arg.” (Intervjuperson, 4). 

 

”Jag har fått höra: om du tar av dig slöjan, så kanske du får jobbet. För att komma in på 

arbetsmarknaden är en kamp för sig, men när man väl har tagit sig in på arbetslivet då möter 

man mycket diskriminering där också. Jag tror att känslan av utsatthet och utanförskapet är det 

mest påtagliga som sker på arbetsmarknaden.” (Intervjuperson, 6). 

 

Majoriteten av intervjupersonerna säger att de inte har samma möjligheter som andra i 

samhället eftersom omgivningen anser att deras hijab utgör ett hinder. En intervjuperson uppgav 

att det är segregerat på den svenska arbetsmarknaden, då det talas om segregation mellan 

kvinnor, eller mellan svenskar och individer med utländsk bakgrund. Vidare beskriver 

intervjupersonerna vikten av att behöva stå på sig under arbetssökningen. 

”Jag är född och uppvuxen i Sverige men ändå kallas jag för ”invandrare.” Det märks tydligt en 

uppdelning på arbetsmarknaden mellan svenskar och det begreppet som vi blir så kallade för 

”invandrare.” Jag har även fått höra att jag är omodern för att jag bär slöja.” (Intervjuperson, 

13).   

 

”Jag har aldrig varit rädd att ge mig ut på arbetslivet, för jag förväntar mig inte att mina 

rättigheter ska bli serverade till mig, speciellt när man har på sig hijab så måste man stå på sig.” 

(Intervjuperson, 5). 

 

Intervjupersonerna upplever att det finns en diskriminering för muslimska kvinnor på 

arbetsmarknaden då både de själva och de har bekanta som blivit utsatta av ett negativt 

bemötande i arbetslivet. Vidare uppger de att detta kan påverka dem inför hur den kommande 

arbetssökningen kommer att ske när de är klara med sin högskoleutbildning. Det är påtagligt 

under intervjuerna att samtliga kvinnor delar med sig en rad olika erfarenheter och olika former 

av särbehandlingar. Det framgår tydligt hur maktstrukturerna klass, kön och etnicitet samspelar 

och skapar skillnader mellan människor på arbetsmarknaden. Vidare berättar flertal 

intervjupersoner om att det råder en systematisk diskriminering som utestänger slöjbärande 

kvinnor och individer med en utomeuropeisk bakgrund från arbetsplatser.  Detta kan resultera 

till att skapa en ökad ojämlikhet och marginalisering av slöjbärande kvinnor på 

arbetsmarknaden.  
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”Ja det finns diskriminering på arbetsmarknaden då muslimska kvinnor med hijab drabbas. 

Arbetsgivaren skulle ha valt någon annan person utan hijab att anställa alla dagar i veckan än att 

anställa en person med hijab. Jag tror detta påverkar också möjligheterna till vilka jobb man får. 

Det jobbet jag har nu vid sidan av studierna är integrationscoach och det är ett jobb som 

arbetsgivaren vill ha mig inom. Jag märker vilka jobb arbetsgivaren vill ha mig i och vilka jobb 

arbetsgivaren inte vill ha mig inom.” (Intervjuperson, 4). 

 

”Alla verksamheter som handlar om integration inom alla möjliga nivåer, där vill arbetsgivaren 

ha dig. Men när du ska söka ett yrke som du har studerat på universitetet, då är redan där många 

dörrar stängda och man måste verkligen rycka i dörren för att komma in. Speciellt efter denna 

EU-dom som kom. Dessa tankar reflekterar jag ofta på.” (Intervjuperson, 8). 

 

Intervjupersonerna upplever att omgivningen inte är neutral när det kommer till bemötandet av 

slöjbärande kvinnor. Vidare uppger de hur viktigt det är att vara tydliga med sina kompetenser, 

egenskaper och vikten att vara sig själv, är avgörande för hur arbetsintervjun resulterar. Detta är 

en strategi som uttrycktes från intervjupersonerna då de menar att vara sig själv innebär att visa 

sina egenskaper och sin personlighet. Majoriteten av dem upplever också att de känner en press 

med att lyckas utmärka sig under arbetssökning samt under arbetsintervjun. Samtidigt som 

kvinnorna är medvetna om den negativa föreställningen om slöjan, uppger intervjupersonerna 

att det viktigaste för dem är hur de själva tolkar sitt slöjbärande. Några av intervjupersonerna 

uppger att slöjan i arbetslivet kan begränsa dem till att nå högre upp i karriären.  

5.3.2 Strategier  

Majoriteten av intervjupersonerna har erfarenheter av att arbeta och har reflekterat om deras 

framtida etablering på arbetsmarknaden. Det är ofrånkomligt under intervjuerna att samtliga 

intervjupersoner har reflekterar kring vilka områden och hur deras arbetssökning kommer ske. 

Vidare berättar de att de kommer att söka sig till arbetsplatser med kollegor som har olika 

bakgrunder. Några av intervjupersonerna beskriver utifrån deras erfarenheter och berättar att 

problemet är att arbetsgivaren blir förvånad när de får möta dem på arbetsintervjun och därefter 

”tar det stopp” i arbetssökningen. 

”Jag har faktiskt funderat mycket på att man måste prestera, visa att man utstrålar mer för att 

ens få en chans till arbetsintervju och en chans till att kunna få jobbet. Jag kommer söka mig till 

skolor med en beblandad målgrupp. Det känns som en utmaning att gå till en skola där det finns 

bara hundra procent etniska svenska elever och tror nog att det blir mer påtagligt att man är 

”annorlunda” än om jag hade sökt jobb på en skola där man möter olika personer med olika 

bakgrunder.” (Intervjuperson, 9).  
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”Jag har varit på intervjuer och efter varje intervju så är det som att det tar stopp, då de inte hör 

av sig. På en arbetsintervju blev jag så förbannad när en kvinnlig arbetsgivare sa: vad bra 

svenska du talar. Sedan tittade hon på mig och uttryckte: men vi kan ju inte ha såna som du här. 

Jag svarade: ursäkta vad menar du med det? Har du kollat på min kompetens, min 

utbildningsbakgrund eller på mina arbetslivserfarenheter? Och då sa arbetsgivaren: jobbet är 

ditt, om du kan tänka dig att ta av dig slöjan.” (Intervjuperson, 6). 

 

Några av intervjupersonerna beskriver en strategi som de kommer att använda sig utav som är 

att de kommer att flytta till någon stad med en större variation av befolkningen, detta i syfte för 

att få ökade chanser till anställning. Dock uppger de även här att det kan finns farhågor att möta 

fördomar under deras arbetssökning. 

”Det finns sämre jobbmöjligheter här, så mina planer är att flytta härifrån när jag är klar. Jag är 

just nu en av de få svarta och muslimska personer i mitt program. Det speglar hur framtidens 

kollegor kommer att se ut. Det kan vara en utmaning då arbetsgivaren och folket har bristande 

kunskap och kanske har fördomar om muslimer och svarta människor.” (Intervjuperson, 10).  

 

I följande intervjuer uttrycker kvinnorna att de känner att de måste överkompensera med sina 

kompetenser. Även att de ska vara beredd på att försvara sig utifall någon från allmänheten 

gör påhopp kring deras hijab. Till exempel på en strategi för hantering av ett sådant 

bemötande är att inte ge utrymme för negativa diskussioner. Vidare berättar 

intervjupersonerna att de upplever att de måste prestera mer än andra under arbetsintervjun 

och under arbetssökning. 

 

”Jag får väldigt mycket frågor kring slöjan och många gånger har jag avisat frågor, då jag ofta får en 

fråga ur ett syfte av att trycka ner en och inte ur ett genuint intresse av att vilja lära sig. Då blir jag inte 

ens intresserad av att svara. Jag kommer inte ge dom utrymme för negativa diskussioner.” 

(Intervjuperson, 3). 

 

En av intervjupersonerna beskriver hur hon hanterar svårigheter vid upplevelser av fördomsfulla 

frågor och hur hon har reflekterat vid bemötande av sådan situation. 

”Om jag ser något som är annorlunda och jag tänker på det, då söker jag och kollar upp 

information genom Google och gör en research om det. Det går väldigt snabbt med internet idag 

och det krävs inte mycket för att ta reda på information om det, istället för att ställa en dum fråga 

som till exempel: duschar du med din slöja? Vissa saker som man får höra är verkligen 

chockerande och ska jag behöva ens svara på den frågan liksom. Ibland kan folk komma och 

fråga mig om min slöja, men egentligen är det mer ett påstående snarare än en nyfiken genuin 

fråga, som till exempel har jag fått höra: jag känner en kompis som har blivit förtryckt av sina 
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föräldrar som tvingade henne med slöjan och genomgå könsstympning, men du håller ju inte 

med om det vah? Och då blir jag såhär: vänta nu, det där var mer ett påstående än en fråga, det 

var ett ja eller nej fråga och du frågar inte mig för att du vill lära dig någonting.” 

(Intervjuperson, 5).  

 

Samtliga intervjupersoner uppger anledningen till att de studerar en högskoleutbildning var för 

att de vill förbättra sin anställningsbarhet. Omgivningen har å andra sidan konstruerat sin 

version av muslimska kvinnors roll i yrkeslivet, vilket kan vara baserad på kulturella 

stereotyper, men å andra sidan är dessa kvinnor etablerade medborgare och studerar i en 

pågående högskoleutbildning. Intervjupersonerna upplever en ständig kamp om att behöva 

prestera mer under arbetssökning och upplever att de måste bryta förutfattade meningar kring 

deras hijab, vilket samtliga intervjupersoner bekräftar i denna undersökning samt uppger att 

slöjan tillhör deras identitet.  
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7. Analys 

I följande avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet. Vidare utgår analysen en 

koppling till de tidigare presenterade teorierna och forskning. Syftet är att belysa kvinnors 

erfarenheter av och föreställningar om arbetsmarknaden, i relation till att bära slöja. 

Resultaten lyfter fram en rad olika erfarenheter som har påverkat kvinnornas val av 

högskoleutbildning, yrke samt vilket bemötande de har fått av att bära slöja under 

arbetssökningen.  

 

7.1 Hur reflekterar kvinnor om slöjbärande i relation till val av högskoleutbildning och yrke? 

Kvinnorna i denna undersökning studerar på en högskoleutbildning och vissa befinner sig i 

mitten av eller mot slutet av sin högskoleutbildning. Det var blandande reflektioner om hur 

valet av högskoleutbildningen hade skett, dock hade majoriteten en önskan sedan tidigare att 

studera till yrket. För vissa hade det vuxit fram ett intresse för yrket på senare år medan andra 

valde sin högskoleutbildning med ett brett yrkesområde, då de inte visste vilket yrke de skulle 

vilja arbeta med i framtiden. Den gemensamma anledningen till att de valde bort vissa 

högskoleutbildningar var rädslan att bli nekad tillträde till yrket på grund av sitt attribut, såsom 

klädseln och slöjan. Andra skäl som framgick vid uteslutning av vissa högskoleutbildningar var 

utifrån de yrken där slöjan sannolikt inte skulle tolereras på arbetsplatsen, t.ex. inom vård, jurist, 

service-och handels yrken. Detta eftersom de blir tvungna att anpassa sin klädsel som går emot 

deras tro och deras identitet som är förknippad med slöjan. Under intervjuerna framgick det 

utav samtliga intervjupersoner att de ser slöjan som en form av frihet genom att den bidrar till 

att inte förlita sig på sitt yttre utseende och att deras intellekt, moral och värderingar blir vad 

som värdesätts och vad de vill framhäva. Konsekvenserna blir att de kvinnor som avviker från 

de rådande normerna som existerar i majoritetssamhället blir kränkta, eftersom definitionen av 

frihet motspeglar den andres ofrihet. Vidare kan detta perspektiv ha haft en inverkan vid 

exkludering av vissa högskoleutbildningar och yrken, vars intervjupersoner anser i de yrken 

vars slöjan inte skulle tolereras. 

Intervjupersonernas berättelser tydliggör hur de bemöts i samhället och vad som begränsar 

deras möjligheter på arbetsmarknaden. Samtliga kvinnor i denna uppsats är samstämmiga i 

deras uttalanden om att det finns en fientlig inställning mot slöjan. Detta har kopplingar till 

postkolonial feminism och den vithetsnorm som blir tydlig för icke-vit, i detta fall för 

slöjbärande kvinnor, som får en underordnad position i samhället gentemot icke-vita kvinnor 

(Ang & De los Reyes, 2012).  
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Resultatet visar hur negativa inställningar mot slöjan inte alltid är synlig och förekommer 

genom indirekt diskriminering mot kvinnorna. Kvinnor med utländsk bakgrund med rötter från 

utomeuropeiska länder utsätts för dubbelt förtryck. Dels utifrån att de är kvinnor, de anses vara 

”invandrare” och dels att de är slöjbärande kvinnor och går emot de rådande normerna. Detta 

kan kopplas till postkolonial feminism genom att kvinnorna upplever en känsla om att vara en 

främling i en värld som inte tillhör en, är gemensamt för alla de kvinnor som anses vara ”den 

andra” (Ang& De los Reyes, 2012). 

De flesta av intervjupersonerna anser att omgivningen har fel uppfattning om dem då de möter 

fördomar om slöjan. I dessa möten kan det uppstå spänningar vilket innebär att ens egen kultur 

och värderingar är i centrum och den utomstående individen tillåter inte andra människor (i 

detta fall slöjbärande kvinnor) att ha ett annorlunda levnadssätt. Konsekvenserna blir att 

kvinnornas möjligheter till att inta andra yrkesprofessioner begränsas eftersom de redan vid val 

av högskoleutbildning väljer bort yrken och väljer de yrken där de anser det finnas en större 

benägenhet att slöjan kan accepteras på arbetsplatsen. Som tidigare nämnts upplever kvinnorna 

att omgivningen har en orättvis bild av dem och att deras levnadsval ses som avvikande. När 

omgivningen har svårt att acceptera en ny kultur kan detta leda till begränsningar i t.ex. på 

arbetsmarknaden för minoritetsgrupper (SOU 2005:115). Det framgår tydligt att de muslimska 

kvinnor som bär hijab i denna uppsats uttrycker att de möter fördomar om slöjan. Detta kan 

kopplas till hur slöjan anses gå emot den rådande världsbilden och till den vita och 

västerländska hegemonin, det vill säga ” vad som är normalt, rätt och naturligt” (De los Reyes 

& Mulinari, 2005, s.86). 

7.2 Vilket bemötande har kvinnorna som bär slöja erfarit i tidigare kontakt med 

arbetsmarknaden och när slöjan aktualiserats i olika arbetssituationer? 

I resultatet framgår det att flertal av intervjupersonerna upplever att de får många frågor om 

deras slöja, vilket ligger till grund för ett ”vi” och ett ”dem” förhållningssätt. Likt den tidigare 

forskning som har gjorts kring ämnet uppger intervjupersonerna bekräfta att det existerar en 

dold diskriminering i det svenska samhället. Deras negativa upplevelser kan vara ett uttryck för 

ett bristande intresse och kunskap hos allmänheten om islam och slöjan. Majoriteten av 

kvinnorna upplever att det finns olika förutsättningar på arbetsmarknaden och att detta kan 

påverka deras arbetssökning inför deras kommande yrkesprofession. De uppgav svårigheter att 

inta ”finare” yrken med högre status och konsekvenserna kan bli att de istället blir hänvisade till 

yrken med lägre status där slöjan tolereras, snarare än de yrken som passar deras kompetens och 

ambitioner.  
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Uppfattningen om Orienten är ett förhållningssätt som genomsyrar kvinnornas upplevelser av 

bemötandet de fått i arbetsmarknaden och att de blir sedda som ”annorlunda” och ”avvikande” 

gentemot majoritetssamhällets rådande normer. De erfarenheter som intervjupersonerna har på 

grund av sin slöja, kan tyda på okunskap hos arbetsgivarens. Även att slöjan anses något som är 

omodernt och bakåtsträvande i västerländska samhället, vilket återspeglas i den historiska 

kontexten. Västvärlden uppges beskrivas med begreppet ”vi” och anses vara upplysta, utbildade 

och jämlika, medan de individer som inte är från västvärlden uppges beskrivas med begreppet 

”dem” och anses vara förtryckta, outbildade och fanatiska (Matthis, 2005). Det framgår 

exemplar på arbetssituationer när kvinnorna blivit negativt bemötta då slöjan inte accepterades 

och att det uppstod en maktspänning mellan arbetssökande och arbetsgivaren, då kvinnorna 

hamnar i en underordnad position.  

Olika former av diskriminering, stigmatisering och exkludering kan tolkas då det framgår i 

resultatet att slöjbärande kvinnor som lever i det svenska samhället blir tvungna att ta de arbeten 

som erbjuds då valmöjligheterna för dem begränsas. Förekomsten av att dela upp människor i 

olika kategorier utifrån etnicitet, hudfärg eller identitet, förekommer. Samtliga kvinnor har 

erfarenheter av att bli särbehandlade vid arbetssökning utifrån utseende och bakgrund. Det 

framgår att intervjupersonerna upplever stigmatisering när de under arbetssökningen får möta 

att de är inkompetenta och inte kan tala god svenska. Vidare beskriver kvinnorna att inför 

arbetssökning i deras kommande yrkesprofession kommer de försöka framhäva sina 

kompetenser och vikten av att vara sig själv under arbetsintervjuerna, genom att visa sina 

egenskaper och sin personlighet. Det indirekta bemötandet och den negativa tonen mot 

slöjbärande kvinnor indikerar att många av kvinnorna inte självklart kommer att få de yrken 

som de söker och har kompetens inom. 

Det finns mönster som kan tolkas från de olika formerna av diskrimineringar. Dels ur den 

etniska ojämlikheten som framgår då kvinnorna har erfarit olika former av negativt bemötande 

från arbetsgivaren. De har blivit kallat för t.ex. begreppet ”invandrare” även om de är födda och 

uppvuxna i Sverige eller kom som barn till Sverige, omodern för att bära slöja och om de tog av 

sig slöjan kunde de eventuellt få tillträde till antsällning. Detta medför att de systematiskt ställs i 

en underordnad position när det handlar om delaktighet, trygghet, materiella villkor och makt 

(De los Reyes & Winborg, 2002). Vidare kan dessa bemötanden kopplas till arbetslivets 

dominerande perspektiv som grundas i sociala överenskommelser om vad som anses vara ”rätt”, 

”normalt” och ”verkligt”, vilket kallas för hegemoniska maktrelationer. Konsekvensen blir att 

kompetens och lämplighet baseras utifrån hegemoniska ramverket och rådande normer, vilket 
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gör att individerna blir avvikande från idealbilden och kan bli exkluderade eller placerade i en 

underordnad position (SOU 2006:59). Bilden som målas upp om muslimer som anses 

härstamma från lägre kulturer, sämre utbildningsbakgrund än den västerländska kulturen och 

har benämningen kulturell islamofobi (Otterbeck & Bevelander, 2006). 

I denna uppsats handlar det om muslimska kvinnor som bär slöja och genom deras berättelser 

tyder det på att det finns sämre förutsättningar för dem på arbetsmarknaden. I följande 

intervjuer uttrycker kvinnorna att de känner att de måste överkompensera med sina kompetenser 

för att bryta eventuella fördomar kring slöjan. Vidare försöker de under arbetsintervju visa sin 

kompetens och sin personlighet i syfte för att visa att de är lämplig till tjänsten. Även om de har 

erfarit negativt bemötande, har detta inte påverkat deras självbild. 
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8. Reflektion och slutsats 

Syftet med uppsatsen var att belysa kvinnors erfarenheter av och föreställningar om 

arbetsmarknaden, i relation till att bära slöja. Flertal av intervjupersonerna uppgav att de har 

erfarit olika former av diskriminering under arbetssökningen som har med slöjbärandet att göra. 

Dessa erfarenheter bekräftar allmänhetens okunskap genom det negativa bemötande de har fått 

under arbetssökning samt att de har bekanta som har blivit utsatta. När slöjan placeras i den 

västerländska kontexten blir det problematiskt, eftersom det utmanar den västerländska 

samhällsordningen. Om kvinnornas berättelser, erfarenheter samt kunskaper uppmärksammas 

mer, kan eventuellt omgivningens uppfattning förändras. Även om Sverige har religionsfrihet 

och mångkulturella samhällen, kan slöjan fortfarande betraktas som något främmande. Den 

muslimska kvinnan betraktas som ”annorlunda” från den västerländska befolkningen och detta 

kan tyckas vara paradoxalt eftersom rätten att uttrycka kulturell och religiös identitet framhålls, 

dock måste detta ske utifrån samhällets normer och villkor. 

Frågan om slöjan/hijab i det islamiska samhället framhäver hur muslimska kvinnor positionerar 

sig i form av identitet, då religionen och muslimska kvinnor som burit slöja sedan länge setts 

som bärare av identitet. Faktum är att hijab/slöja för många muslimer är ett tecken av stark 

religiös tro, kan hijab också fungera som en manifestation och yttre uttryck av ens identitet och 

existens. Detta aktualiseras ytterligare när slöjan sätts i västerländska kulturer och västerländska 

samhällen. Det finns andra som ser slöjan som ett verktyg för religiöstuttryck eller som en 

symbol för avvisning av västerländska världsuppfattningar och ideologier. När västerländska 

samhällen arbetar med t.ex. sexuell undersökning och sexuell politik, manifesterar slöjan att 

skilja sfärerna av arbetet å ena sidan och intima sociala och sexuella relationer å andra sidan. 

Slöjan innebär att försöka begränsa sexuella önskningar, uttryck och erfarenhet uteslutande till 

de legala och heliga gränserna för äktenskap, familj och samhällets mångfasetterade 

välbefinnande i enlighet med islamisk lag.  

Det finns olika definitioner av frihet och att det pågår i den globala samhällsdebatten om synen 

kring frihet kopplat till demokratin. För många muslimer är religionstillhörigheten en central del 

av den egna identiteten och svårigheter finns gällande att ge en generell bild av en muslimsk 

livsstil och ett liv med islam, då skillnaderna finns mellan länder, folkgrupper och framför allt 

individer. Det är komplext att ge en entydig bild av relationerna mellan väst och den muslimska 

världen, eftersom bilden är beroende av vem som är betraktare och vilken del av relationen som 

studeras. Det är en mångfacetterad och en bred grupp precis som andra grupper i samhället. Det 

finns kvinnor som har en annan bild av slöjan och lever i mindre gynnsamma förhållanden. 
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Vidare finns det en skillnad på de länder som har lagstadgat obligatoriskt slöjbärande och för de 

övriga länder som inte har det, vilket kan påverka kvinnors erfarenheter av slöjbärande och att 

det finns andra förhållningssätt och erfarenheter av slöjbärandet. För de som förespråkar 

slöjbärandet i form av patriarkala strukturer, förtyck och begränsar kvinnornas sexualitet är en 

fråga om maktstrukturer och det är viktigt att belysa dessa strukturer, möta de kvinnor som 

lever i missgynnade miljöer, förbättra deras livskvalité samt deras rätt till att kunna forma sina 

egna liv.  

Definitionen av valfrihet är något som är öppen för olika tolkningar och det som speglar denna 

undersökningsgrupps förhållningssätt till slöjbärande i form av frihet, vilket kan spegla den 

andres ofrihet, (t.ex. för de som inte deltar i denna undersökning). Ett sätt att bemöta 

heders/skam relaterat våld som kan straffa kvinnor, är att bemöta dessa erfarenheter som en 

möjlighet till handling och förändring inom den sociala kontexten de befinner sig inom. Oavsett 

om politiska beslut tas för att avsätta slöjan eller sätta på slöjan, är detta i lika stor omfattning 

förtryckande, eftersom besluten inte tar hänsyn till kvinnors egna synsätt och kvinnornas egna 

subjektiva upplevelser av slöjan. Samtidigt hur den negativa bilden som media framställer är 

något som bestraffar de kvinnor hårt som själva har valt att bära slöja. Hur jämställdheten blir 

bättre genom att förbjuda slöjan för muslimska kvinnor och att de ska klä sig med sin egen vilja, 

förklaras inte tydligt i forskningen. Förbjud kan leda till minskad autonomi och utestänger 

muslimska slöjbärande kvinnor från olika plattformar i samhället, vilket kan bidra till en form 

av utanförskap och eventuellt få negativ effekt på jämställdheten. 

I denna uppsats har jag belyst en målgrupp som är väletablerade medborgare och som studerar i 

en pågående högskoleutbildning i syfte för att förbättra deras anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden. Deras slöjbärande baseras på ett bemyndigat och självvalt beslut. Det är 

viktigt att uppmärksamma dessa erfarenheter i syfte att förbättra förhållandena till förhållandena 

på arbetsmarknaden och i samhället. Begreppen såsom religionsfrihet, yttrandefrihet och de 

demokratiska grundläggande fundamenten blir viktiga att belysa. Västvärldens relation till 

muslimska världen påverkas av hur människor med en muslimsk bakgrund blir bemötta i väst. 

Vikten av att skapa dialog och brygga broar med en ömsesidig förståelse för olika kulturer och 

identiteter blir därför viktiga. Uttrycken för rasism och antisemitism är lika viktiga såsom att 

belysa islamofobi och dessa är ett allvarligt samhällsproblem. Känslor av utanförskap är något 

som sprider sig och arbetslösheten är fortfarande hög i Sverige och andra europeiska länder. 

Människor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund, till att bli inkluderade i samhället.  
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Även lika villkor och förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden är viktiga aspekter att 

belysa och särskilt för de individer som kan uppfattas vara en normbrytande karaktär. Det 

förekommer alltså ojämställdhet mellan kvinnor som bär slöja och andra människor, som gör att 

slöjbärande kvinnor behöver motbevisa fördomar, föreställning om inkompetens och övertyga 

om att de är kapabla individer. Inflytande av makt och resurser är viktigt inom alla 

samhällssfärer då representation av kvinnors röster och erfarenheter är viktiga och bör träda 

fram mer i det offentliga. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar till full etablering för olika 

målgrupper på arbetsmarknaden och i samhället. Samtliga kvinnor i denna uppsats uppger att de 

ser slöjan som ett uttryck för identitet samt vilken trosuppfattning de har. Slutsatsen som kan 

tolkas ur intervjupersonernas utsagor är att de är å ena sidan etablerade medborgare och å andra 

sidan har sämre förutsättningar till att kunna etablera sig fullt ut på arbetsmarknaden. Detta kan 

försvåra för dessa kvinnor att vara ekonomiskt oberoende och vara självförsörjande individer 

om de inte får anställning, eftersom rätten till arbete är en viktig aspekt för jämställdhet. 

Utvecklingen kan uppfattas idag som dubbelmoralisk eftersom utvecklingen förespråkar rätten 

till det fria valet, dock blir tonen allt hårdare mot slöjbärande kvinnor.  

Historiskt har slöjan använts av kolonialmakterna som en form av europeisk överlägsenhet över 

de muslimska samhällena och vår bild av världen är ofta bunden till den historiska kontexten. 

Medias framställning av den ideala kvinnan och i de offentliga debatterna om integration, där 

slöjan står i kontrast mot de rådande normerna i västvärlden. När EU domstolens beslut trädde i 

kraft den 14 mars 2017 skapade detta konsekvenser för muslimska kvinnor. När en beslöjad 

kvinna kommer till arbetsplatsen innebär det att hon ska undertrycka sin identitet genom att ta 

bort sin religiösa identitet för att hon befinner sig på arbetsplatsen. Det framgår hur 

intervjupersonerna beskriver sin oro som i och för sig funnits där, dock menar de har blivit 

tydligare efter EU domstolens beslut trädde i kraft förra året. Den uppfattning vi får av 

verkligheten är beroende av vilken position vi intar och utgår ifrån samt vem som har 

tolkningsföreträde i dessa perspektiv. Det är viktigt att reflektera hur vårt samhälle polariseras 

samt hur allvarligt det kan skapa utanförskap och marginalisering för de grupper som pekas ut 

som avvikande. 

Med hänsyn till tid och uppsatsens omfång ger denna undersökning en inblick i något som 

handlar om ett större fenomen. Jag har intervjuat ett mindre antal individer (tretton muslimska 

kvinnor), vilket begränsar generalisering av resultaten. Dock kan det finnas en överförbarhet till 

andra kvinnors situation och denna uppsats kan vara ett bidrag för att öka kunskapen inom 

området.  
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Möjligheten att ta del av kvinnornas erfarenheter är viktigt, då samhällets strukturer och 

bemötande kan trycka ner individerna utan att yrkesverksamma känner till det. Socialarbetare 

samt andra professioner kan dra nytta utav uppsatsen i form av ökad kunskap medvetenhet 

kring olika maktstrukturer som kan missgynna olika målgrupper som avviker från rådande 

normerna som existerar i majoritetssamhället. 

Att ha ett gott bemötande kan anses särskilt viktigt, något som undersökningsgruppen också 

tydligt efterfrågar. Vidare är uppsatsens bidrag att lyfta perspektiv om hur dessa 

diskrimineringar upplevs och kan se ut i praktiken som strukturella skillnader mellan människor 

i samhället. Ambitionen med denna uppsats är att belysa ämnet för den socialvetenskapliga 

diskussionen. Förhoppningen är att det sker vidareforskning inom diskriminering mot 

minoritetsgrupper. Det kan till exempelgöras en fördjupning till att förbättra förhållandena och 

förutsättningarna för marginaliserade individer och grupper i samhället, i den akademiska 

världen och på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! Mitt namn är Farah Roukachi och studerar sista året på mastersprogrammet i socialt 

arbete på Umeå Universitet. Jag skriver masteruppsats vars syfte är att belysa hur kvinnor 

med hijab hanterar risken att möta diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige, i relation till 

slöjan.  

Jag upplever att det finns väldigt lite kunskap om muslimska kvinnors egna perspektiv kring 

hur slöjan kan ställa till sin spets när de ska söka arbete i arbetslivet. Därför vill jag 

undersöka muslimska kvinnors erfarenheter och upplevelser av bemötande de får i samhället, 

i den akademiska världen och på arbetsmarknaden.  

Till uppsatsen söker jag muslimska kvinnor som bär hijab som är intresserade av att dela med 

sig av sina erfarenheter och upplevelser inom ämnet. Det vore en oerhörd stor hjälp för mig 

om du vill ställa upp och delta på intervjun. 

Under intervjun kommer det ställas frågor i förhållande till syftet. Intervjun kommer att ta 

ungefär 30–45 min och kommer att spelas in med godkännande av intervjupersonen. Det 

inspelade materialet kommer efter avslutad studie att raderas.  

Allt insamlat material kommer endast att användas i forskningssyfte och ingen obehörig 

kommer ta del av materialet. Allt material kommer att omarbetas så att intervjupersonen 

behålls anonym. Det kommer även inte kunna hänföras till enskild person. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun.  

Tid och plats för intervjun bestämmer vi gemensamt. Vid eventuella funderingar ni kan nå mig 

med nedanstående kontaktuppgifter. 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Farah Roukachi 

(Kontaktuppgifter)
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund 

 Är du född och uppvuxen i Sverige? 

 
 Har du en eller två föräldrar från utländsk bakgrund? Om ja, vilket land kommer de 

ifrån? 

 

Att bära Hijab 

 Berätta gärna om dig själv och ditt förhållande till din tro. Vad 

symboliserar slöjan/hijaben för dig? 

 
 När började du att bära hijab? 

 

 Har bärandet av hijab påverkar dig och ditt liv på något sätt, hur, varför? 

 

 Upplever du att religionen på något sätt har blivit ett större inslag i ditt liv sedan 

du började bära slöja, i så fall på vilket sätt? 

 
 Upplever du att någonting i hur du ser på saker efter att du börjat bära hijab? 

 

Erfarenheter av diskriminering 

 Har du erfarenheter från samhället av diskriminering, etnisk diskriminering, 

särbehandling eller rasism sedan tidigare? 

 
 På vilket sätt har det yttrat sig? 

 
 Har det påverkat dig? På vilket sätt har det påverkat dig? 

 
 Kan du ge exempel på konkreta situationer om hur du har blivit bemött? 

 
 Finns tankar om utanförskap i majoritetssamhället? Om ja, kan du förklara på vilket sätt 

dessa tankar yttrar sig? 

 

 Kan du beskriva vilka värderingar och attityder du upplever hos dem du blir negativt 

respektive positivt bemött? 
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Utbildning och yrke 

 Vad går du för högskoleutbildning? 

 
 Varför har du valt utbildningen? 

 
 Har du erfarenheter under din högskoleutbildning att möta diskrimineringen? Om ja, på 

vilket sätt har det yttrat sig? 

 
 Vilken anledning har funnits vid valet att välja bort yrken och 

utbildningar? 

 
 Finns det oro kring att bli utsatt för diskriminering inom yrkesprofessionen? Om ja, kan 

du beskriva din oro? 

 

Arbetslivet 

 Har du tankar om att det kan finnas diskriminering och särbehandling för muslimska 

kvinnor i arbetslivet i stort? Om ja, på vilket yttrar det sig? 

 
 Har du tankar kring att du ska utsättas för diskrimineringen i arbetslivet? Om ja, beskriv 

på vilket sätt kan tänkas att du blir utsatt? 

 
 Beskriv om det finns en oro för hur människor bemöter dig på arbetslivet?  

 

 
 Finns det oro gällande kring hur arbetsgivaren ska bemöta dig under arbetssökning? 

Om ja, kan du beskriva din oro? 

 
 Vilka arbeten har du erfarenhet av att arbeta inom?  

 

 Har det förekommit särbehandling på arbetsplatsen? Om ja, på vilket sätt har detta 

skett? 
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Strategier 

 Hur tänker du idag, tror du att risken för diskrimineringen kommer påverka dig när 

du ska söka arbete? Om ja, på vilket sätt kommer det att påverka dig? 

 

 
 Vilka strategier har du för att motverka liknande risker? 

 
 

 Vilka strategier utgår du under jobbsökning samtunder arbetsintervjun? 

 

 
 Anser du behov av att utveckla förbättrade strategier? Om ja, kan du förklara på 

vilket sätt strategierna kan utvecklas? 

 

 
 Vilka metoder/strategier använder du vid hantering av diskriminering från samhället i 

stort? 

 

 
 På vilket sätt anser du att ett bra bemötande bör vara, för att vara 

förtroendegivande och respektfullt? 

 

 

 
 Är det något du vill tillägga innan intervjun avsluta?
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Bilaga 3: Analysförfarande 
 

Tabell 1: Analysförfarande 

Meningsbärande enhet Koder Underkategori Kategori Tema 

3# Beslutet kom in 

inifrån mig själv, slöjan 

är för mig en dyrkan till 

gud och jag symboliserar 

någonting jag står för och 

något som religionen står 

för.  

 

5# Hijaben är en del av 

mig och om jag inte har 

på mig den så känns det 

som att jag går utan en 

kroppsdel. Att identifieras 

som en muslimsk kvinna 

är något jag är otroligt 

stolt och glad över. Jag 

vill utsråla det genom 

min klädsel.  

 

   #1 Slöjan representerar 

självrespekt för mig själv 

och att jag har makten att 

bestämma för vem jag 

visar upp min kropp för 

och jag förstår inte varför 

folk ska ifrågesätta min 

klädsel. 

 

4# Jag ser slöjan som en 

frihet. Jag har tagit på 

mig hijaben av fri vilja 

för att jag vill det och då 

är det en frihet. Därför 

skulle det vara väldigt 

frusterarnde om någon 

ber mig att ta av mig den. 

 

 

 

 

Självvalt beslut, 

praktiserar religionen, 

är synlig för andra om 

sin identitet. 

 

 

 

 

Hijab symboliserar 

individen, har ett djupt 

band till slöjan. 

 

Identifieras som 

muslimsk kvinna, vill 

utstråla glädje genom 

klädseln och känner 

stolthet. 

 

    

   Ser slöjan som frihet, 

har gjort sitt eget val. 

 

   

 Egenmakt över sin 

kropp. 

 

 

 

    Frustrerad om någon 

begär henne att ta av sig 

slöjan vars beslut baseras 

från henne själv. 

    Symbol för 

religionen. 

 

 

 

 

 

 

 

   Personlig autonomi. 

 

 

 

     Utstråla positivitet. 

 

    

   Bemyndigat beslut. 

 

  

 

   Vill vara 

självbestämmande 

över sin kropp. 

    

  

 

 

 

 

   Har förutfattad 

mening om slöjan. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

   Identitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

    

 

 

    

 

 

 

  Fördomar i 

samhället. 

 

 

 

   

Att bära hijab 
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   1# Jag studerar 

lärarprogrammet. 

 

8# Jag studerar till 

psykolog. 

 

4# Därför valde jag 

beteendevetare som är ett 

brett område med olika 

yrken. 

 

3# Jag har alltid velat bli 

tandläkare. 

 

#5 Jag har haft en önskan 

om att få bli sociolog och 

därför valde att studera 

det. 

 

6# Läkare är ett aktivt val 

jag har gjort. 

 

10# För mig har det 

funkat bra i min klass 

och hela 

civilekonomprogrammet 

som är väldigt vitt och 

målgruppen är typ bara 

vita människor och när 

man väl tänker på det så 

är man en av de få svarta 

personerna och 

muslimerna idag i 

programmet. 

 

7# Jag pluggar till 

sjuksköterska. 

   Studerar till: lärare, 

beteendevetare, 

psykolog, sjuksköterska, 

läkare, sociolog, 

tandläkare och 

civilekonom. 

 

Breda yrkesområden. 

 

 

 

Baseras på sin egen 

önskan om att studera 

till tandläkare. 

 

   Ett bemyndigat beslut. 

 

 

 

 Eget val.  

 

 

   Vit målgrupp, då svarta 

och muslimer i 

programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget val.  

   Olika 

högskoleutbildningar. 

 

 

 

 

 

   Valt utbildning 

med breda områden 

av yrken. 

 

 

   Eget val.  

 

 

  

 Reflekterat om sitt val 

innan beslutet togs.  

 

 

 

 

 

   Ej representation i 

klassen. 

   Utbildningsval  Utbildningsval och 

yrke 
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     6# Om du tar av dig 

slöjan, så kanske du får 

jobbet. För att komma in 

på arbetsmarknaden är en 

kamp för sig, men när 

man väl har tagit sig in på 

arbetslivet då möter man 

mycket diskriminering 

där också, Jag tror att 

känslan av utsatthet och 

utanförskapet är de mest 

påtagliga som sker i 

arbetsmarknaden.  

 

   4#Så kommer EU-dom 

som inskränker min rätt 

till min slöja, som 

betyder mer än bara ett 

tygstycke, då den 

representerar min 

identitet. Så självklart är 

jag nu mer rädd än 

någonsin att efter min 

utbildning som jag har 

studerat i alla dessa år 

inte få ett jobb efter mina 

kvalifikationer, vilket gör 

mig ledsen och arg. 

 

5# Men varför måste jag 

vara så himla 

självsäker? Alla måste 

jobba 100 % men jag 

måste jobba 200 % för 

att inte bli utsatt. Jag 

känner att jag måste 

hela tiden vara ”på 

tårna”. Om jag gör ett 

fel, då blir det ett 

enormt fel, medans när 

alla andra gör fel, då 

blir det ingen stor 

konsekvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uppmanad att ta bort 

sin slöja för att få jobbet, 

svårigheter för etablering 

på arbetsmarknaden, 

känslor av utanförskap 

finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EU – dom påverkar och 

ger rädsla, farhågor efter 

utbildning att inte få 

arbete.  

 

 

 

 

 

 

      Frustrerad, ledsen 

och arg, ej kollar på 

individens 

kvalifikationer.  

 

 

      Överkompetenserna 

sina kompetenser och 

visa självsäkerhet. 

 

 

 

   Olika konsekvenser 

beroende på vem som 

gör fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stå mellan sin 

identitet kontra jobb. 

 

Utanförskap på 

arbetsmakrnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Konsekvenser av 

EU-dom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner kring 

arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsliv 
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 9#Jag har varit på 

intervjuer och efter varje 

intervju så är det som att 

det tar stopp för de hör 

inte av sig. 

 

#5 Jag har aldrig varit 

rätt att ge mig ut på 

arbetslivet för jag 

förväntar mig inte att 

mina rättigheter ska bli 

serverade till mig, 

speciellt när man har på 

sig hijab så måste man 

stå på sig själv. 

 

4# Det jobbet jag har 

vid sidan av studierna är 

integrationscoach och 

det är ett jobb som 

arbetsgivaren vill ha 

mig i. Jag märker vilka 

jobb arbetsgivaren vill 

ha mig i och vilka jobb 

arbetsgivaren inte vill 

ha mig inom. 

 

   9# Jag har faktiskt 

funderat mycket på att 

man måste prestera, visa 

att man utstrålar mer för 

att ens få en chans till 

arbetsintervju och en 

chans till att kunna få 

jobbet. 

 

 

10# Det finns sämre jobb 

möjligheter här, så mina 

planer är att flytta 

härifrån när jag är klar. 

 

   Går ej vidare efter 

intervjun. 

 

 

 

 

   Beslutsamhet, stå på 

sig då individen har 

slöja. 

 

 

 

 

 

 

 

   Skillnader i vilka 

yrkesområden individen 

blir accepterad inom. 

 

   

     Utstråla sin 

personlighet. 

 

 

 

 

 

    

   Flytta till en annan ort. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

     

   Arbetsintervju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ej representation av 

personer inom olika 

yrkesområden.  

 

 

    Personlighet och 

visa sina kompetenser.  

 

 

 

 

 

   Arbetssökning sker i 

en annan ort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Strategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Arbetsliv 
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