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Sammanfattning 

Enligt Skolverket är klädsel något som normalt bestäms av individen själv men hur fria är unga mus-

limska kvinnor i dagens svenska skola i sina klädval? I den här kvalitativa fallstudien vill jag under-

söka hur några muslimska unga kvinnor resonerar kring sina klädval och klädstilar i skolan. Resultatet 

visar att de muslimska tonårsflickorna har skapat sin identitet kring sitt slöjbärande och att de inom 

gruppen har olika sätt att bära sin slöja. Det har även visat sig att de som bär slöja gör det av främst 

kulturella och religiösa skäl och det är en del av deras identitet. Även om skolans styrdokument anser 

att man själv ska få välja sina kläder framkommer det att där finns motsättningar och problem i att 

vara ung muslimsk kvinna i en svensk skola. Jag hoppas med detta arbete att läsaren ska kunna få en 

ny syn på slöjbärande och de unga muslimska kvinnorna som väljer att bära slöja i dagens Sverige. 

Syftet är även att producera ett dokument som kan vägleda skolpersonal och samtidigt undvika miss-

förstånd, diskriminering eller misstänksamhet. 

Sökord: Klädstilar, muslim, slöja 
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Begreppsförklaring 
 

Slöja: Används här som samlingsnamn för klädsel som i varierande grad täcker kvinnans kropp och 

huvud. 

 

Burqa: En slöja som täcker hela kroppen inklusive ögonen, vilka endast är synliga genom ett tunt 

flor.  

 

Heltäckande slöja: Används här som samlingsnamn för burqa och niqab. 

 

Hijab: Scarf som täcker hår, nacke och hals.  

 

Khimar: En huvudduk som endast lämnar ansiktet synligt. Täcker överkroppen och slutar strax 

ovanför midjan.  

 

Niqab: En slöja som täcker kropp och ansikte med undantag för ögonen, som vanligtvis är synliga 

genom en öppning i tyget.  
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1. Inledning 

Att forma sin identitet genom sina kläder är inte alltid så enkelt, inte under min ungdomstid och inte 

heller i dag. I mitt arbete som grundskolelärare ställs jag allt som oftast inför synpunkter på hur ton-

åringar klär sig och tro mig, de verkar inte vara så fria som man kan tro, oavsett tro. Enligt de styrdo-

kument på vilka den svenska skolan grundar sig finns det en hel del läsning angående kläder. Jag 

valde att fördjupa mig i hur det är att bära slöja i skolan eftersom det finns ett offentligt ljus riktat mot 

detta omdiskuterade klädesplagg och eftersom jag hela mitt liv intresserat mig för kläder och mode. 

Min nyfikenhet har väckts för att veta mer om det mytomspunna och omdebatterade stycke tyg som 

bärs av muslimska kvinnor. Samtidigt anser jag att debatten om slöjan i media oftast är endimension-

ell och man stirrar sig ofta blind på huruvida detta plagg kränker kvinnors rättigheter eller ej. Genom 

detta arbete vill jag påvisa att slöjan kan ha många möjliga skepnader, ja, lika många som det finns 

troende muslimska kvinnor.  Jag undrar om de har mött fördomar och jag är nyfiken på hur fria de är 

i formandet av sina klädstilar i en icke-konfessionell skola. Under min tid som lärare har jag mött 

elever som tycker att det är konstigt att man klär sig i slöja och jag har mött elever som har fördomar 

mot muslimer. Utifrån dessa erfarenheter väcktes tanken till denna uppsats om att intervjua mus-

limska unga kvinnor om hur de definierar sitt slöjbärande. I den här uppsatsen intervjuar jag därför 

några muslimska unga kvinnor och tar reda på hur fria de uppfattar att de är när de ska välja sina 

kläder samt hur de formar sina klädstilar i svensk skolmiljö.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie vill jag undersöka hur några muslimska unga kvinnor resonerar kring sina klädval och 

klädstilar i skolan.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Sverige är ett land där många religioner ska samsas och så även i skolan. Det innebär att skolan och 

pedagogerna står inför stora utmaningar inför mötet med människor med väldigt olika kulturer och 

religioner. Skolans styrdokument uttrycker att skolan ska vara en fri och demokratisk plats där varje 

människa har rätt att uttrycka sig som den vill. Men trots detta har det visat sig att denna frihet kan 

skapa problem i skolan. Frågan är om den svenska skolan är en skola för alla såsom styrdokumenten 

säger? I detta avsnitt vill jag redogöra för tidigare forskning och litteratur och lyfta fram några utdrag 

från styrdokument för den svenska skolan som är relevanta för denna studie.  

 

2.1 Tidigare forskning och val av litteratur 

Pia Karlsson Minganti (2007) har följt några unga muslimska kvinnor. Hennes forskning påvisar att 

de unga muslimska kvinnor hon kommit i kontakt med anser att det är av fri vilja som de väljer att 

bära sin slöja, något de väljer i tonåren som en del av vägen till att bli vuxen kvinna (Karlsson Ming-

anti, 2007 s. 231). De beskriver att de ser sig själva ”som ambassadörer för islam” (Karlsson Ming-

anti, 2007 s. 231). Men i motsatts till detta hävdar dock Karlsson Minganti (2007 s. 231) vidare att 

det finns en underliggande förståelse och att dessa unga muslimska tjejer blir uppmuntrade av sina 

familjemedlemmar att ta på sig slöja och att det i vissa sammanhang visat sig opassande att inte täcka 

sitt hår. Karlsson Minganti (2007) beskriver också att det är viktigt för de unga kvinnorna som hon 

har intervjuat att uppfattas på ett respektabelt sätt.  

Relevant litteratur för denna studie är även Jonas Otterbecks studier (2000 och 2010). Han tar upp 

ämnet om svenska och muslimska traditioner i skolan och han tar även upp muslimsk klädsel och 

svårigheter som det kan innebära.  

Han skriver vidare att: ”Det finns ett stort socialt tryck på kvinnorna att klä sig ”anständigt” och 

”islamiskt” medan männen enkelt anammar de svenska klädkoderna (Otterbeck 2000, s. 55). I Otter-

becks (2010) andra studie har han intervjuat unga muslimska kvinnor där ingen av dem bär slöja. De 

förklarar i hans studie att de har fått stå till svars inför andra muslimska tjejer med slöja och att de då 

fått lov att förklara sina klädval.  

Jag har även valt att fördjupa mig i aktuella artiklar och sociala medier, främst av nyfikenhet i hur det 

trendigaste modet för en ung muslimsk kvinna kan se ut i dag, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

Jag har även valt att läsa delar av Koranen tolkad av Mohammed Knut Bernström, då framförallt 

delen om kvinnlig klädsel. 
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2.2 Skolans styrdokument om kläder i en skola för alla 

Den svenska skolan styrs av olika dokument, skollag och läroplan. I dessa dokument kan man läsa 

att skolan ska vara för alla och inte diskriminera någon. Förutom detta ska skolan se till individens 

bästa. Religionsfriheten är grundlagsskyddad och skyddad av europakonventionen. Skolan ska vara 

konfessionslös och mångkulturell. När det gäller klädsel i skolan finner man en hel del riktlinjer och 

juridisk vägledning utformade av Skolverket som är av intresse för denna studie. (Skolverket 2017) 

Hur man klär sig handlar om individens frihet och integritet, det är ett uttryck för den grundlagsskyd-

dade yttrandefriheten. I skollagen och läroplanerna slås fast att denna frihet och integritet är en del av 

den värdegrund som ska genomsyra skolan. Det slås även fast att det är skolans uppgift att låta varje 

enskild elev hitta sin unika egenart. Elevers klädsel och utseende är alltså ett individuellt uttryck som 

bestäms av eleverna själva. Elevers klädsel ska därför inte regleras i skolans ordningsregler om det 

inte absolut krävs av ordningsskäl, till exempel om det gäller användning av ytterkläder inomhus. 

(Skolverket 2017) 

 

Skolan ska vara en trygg, öppen och social miljö för utveckling och lärande. Ingen ska utsättas för 

kränkningar eller diskrimineringar på grund av hur de till exempel ser ut. Elever ska ges möjligheten 

att kunna uttrycka sig, skapa, vara kreativa, uppleva det estetiska och lära sig om människors lika 

värde för att kunna ha en trygg identitetsutveckling (Lgr 11, s. 7, 9, 10,).  

Skolverket (2012) har även gett ut en juridisk vägledning: Elever med heltäckande slöja i skolan. 

kring elever med heltäckande slöja i skolan. Följande punkter finns uppräknade i denna publikation:  

 

- Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska 

visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är fråga om religiöst 

betingade uttryck. 

- Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom regeringsformen, 

europakonventionen och diskrimineringslagen. 

- På skolans område infördes 2006 nya bestämmelser om diskriminering. Bestämmelserna innebär att: 

”det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja.” (Skolverket 2012, s. 1). 

 

Lite längre fram i texten kan man däremot läsa att heltäckande slöja inte går under samma regelverk: 
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- I det enskilda fallet finns dock utrymme att förbjuda heltäckande slöja och det är läraren som måste 

avgöra om klädseln väsentligt försvårar kontakten och samspelet mellan lärare och elever och därmed 

uppfyller kraven för att kunna förbjuda heltäckande slöja. Det kan kanske finnas situationer där inter-

aktionen mellan lärare och elever är särskilt viktig (Skolverket 2012, s. 1). 

 

I boken Islam, muslimer och den svenska skolan av Jonas Otterbeck finner man ett kapitel tillägnat 

klädsel. Han beskriver svårigheten med att ha emigrerat till ett nytt land och val av kläder.  

 

I ett land där det inte finns någon färdig konvention för hur en muslimsk kvinna bör klä sig får hon 

antingen följa konventionerna från ursprungslandet eller skapa nya traditioner. I olika länder finns 

olika traditioner och inom länderna skiljer sig klädvanorna t.ex. mellan ung och gammal, mellan 

stads- och landsortsbefolkning och mellan olika sociala grupper. Vad gäller nya traditioner kan man 

notera att det på senare år växt fram en sorts ny tradition för hur en muslimsk kvinna bör klä sig som 

har börjat att bli en internationellt accepterad islamisk kvinnodräkt, inte minst bland islamiskt enga-

gerade kvinnor i Västeuropa. Dräkten består av en lång, rak, icke - åtsittande klänning och en huvud-

duk som täcker hår, nacke, skuldror samt bysten. (Otterbeck 2000, s 55) 

 

2.3 Slöjan och koranen 

För att förstå den islamiska betydelsen av slöjan vänder sig muslimer till sin heliga skrift Koranen. 

Slöjan inom islam är vida omtalad och ett av världens mest laddade klädesplagg. Många är vi som 

försöker förstå hur denna huvudbonad fortfarande har en så stark symbolik. I denna del av mitt arbete 

fördjupar vi oss i vad som egentligen står om slöjan i Koranen. Koranen som referens kan ses som 

problematiskt då tolkningen av dess innehåll länge genomgått en muntligt traderande tradition innan 

det sätts på pränt. Det är även viktigt att vara medveten om de källkritiska problemen vid användandet 

av översättningar av Koranen.  

 

Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet, det leder till 

större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. 

 

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte 

visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt, låt dem fästa slöjan (khimar) så att 

den täcker barmen. (Bernström 2015, s. 609) 
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Det är intressant att det inte står att man bör täcka håret, anser jag. Vid vidare läsning av Koranens 

Budskap, Koranen, översatt och tolkad av Mohammed Knut Bernström (2015), där står i hans notiser 

till ovanstående att ordet ”anständigt” har en vid och tolkningsbar betydelse. Han skriver vidare att  

 

De traditionella uttolkarna av den islamiska lagen har genom århundraden varit benägna att uppfatta 

vad som ”anständigtvis” kan vara synligt, som avseende enbart ansikte, händer och fötter. (Några har 

dock tolkat det så att även ansikte och händer skall täckas.) De helt avgörande orden i denna föreskrift 

är den till både män och kvinnor riktade maningen ”att sänka blicken och lägga band på sin sinnlig-

het”; i ljuset av denna maning är det klart att det inte bara är med kläder som Koranens samhällsmo-

raliska principer skall upprätthållas utan det är människans - mannens likväl som kvinnans - uppträ-

dande som ur moralisk synpunkt är avgörande. (Bernström 2015, vers 619:37) 

 

I Koranens Budskap förekommer fler ord för slöja vidare beskriver Bernström (2015) detta om ordet 

khimar 

 

Substantivet khimar (plur. khumur) betecknar slöja (el. huvudduken) som de arabiska kvinnorna före 

och efter Islams inträde i historien hade för vana att fästa i håret. Enligt flertalet klassiska kommen-

tatorer bars denna slöja före Islam mer eller mindre som prydnad, löst hängande ner på ryggen, och 

eftersom kvinnodräkten enligt det rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades 

bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas därför här att dölja den med hjälp av khimar. (Bernström 

2015, vers 619:38) 

 

Ett annat ord angående kvinnors klädsel som förekommer i Koranens Budskap (Bernström 2015) är 

ordet hidjab. Enligt Bernström (2015) menas med hidjab att det betecknar något som ”döljer, avskär-

mar eller skyddar den ene från den andre och kan allt efter sammanhanget översättas med ”skrank”, 

”skiljevägg”, ”förhänge” eller ”slöja”. Den sista versen som skall tas upp här berör inte direkt kvin-

nans klädsel, men är ändå viktig då den använder ordet hidjâb som ofta används för att beteckna bland 

annat slöjan (Bernström 2015, s. 741). 

 

Troende! Gå inte in i profetens hus annat än om ni inbjudits… När ni behöver vända er till [profetens 

hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge (hidjâb); detta är bästa ssättet 

för er och för dem att bevara hjärtats renhet. (Bernström 2015, s. 731) 

 

I Koranens Budskap, (Bernström 2015, s. 613) kapitlet 24 an Nûr vers 60 nämns kvinnans klädsel 

ytterligare. Här talas det om att det inte är klandervärt att äldre kvinnor - som inte längre hoppas på 
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giftermål - lättar på sin klädsel. I kapitlet al - Ahzâb riktar man sig till profetens hustrur och döttrar 

samt de troende kvinnorna:  

 

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] 

noga sveper om sig sina ytterplagg (jilbâb); på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] 

och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Bernström 2015, s. 729) 

 

Slöjan och hur den bör bäras och vad den bör täcka är efter det jag läst i Bernström (2015) en öppen 

tolkningsbar fråga. Trots att man inte entydigt kan tolka Koranens påbud om slöjans vara eller icke 

vara och på vilket vis en kvinna skall täcka sig blir det möjligen för många att tolka detta som ett 

måste att bära slöja då detta är ett säkert sätt att visa allmänheten och de i den egna gruppen att man 

är en god muslim. För de kvinnor vars religiösa tillhörighet utgör en stor del av livet, kan det bli 

mycket viktigt att bära slöja för att genom symbolik visa för andra och sig själv att hon är en god 

muslim.  

 

2.4 Slöjan och mode 

Den senaste tiden har det musliminspirerade modet intagit världens catwalker. Slöjan är inte längre 

enbart förknippad med religion eller förtryck skriver Helena Bornholm (2010) i Tvärsnitt. Hon går i 

denna artikel in för att påvisa muslimskt mode som social kraft. Hon menar att den i dag är lika 

mycket ett bevis på självförtroende, kreativitet och trendkänsla. Hon beskriver även hur man studerat 

muslimskt mode och hur det kan förstås som politiskt och social kraft i Europa. För några muslimska 

kvinnor innebär kombinationen mode och slöja ett perfekt exempel på en skenbar motsägelse. Det 

finns olika läger av troende muslimska kvinnor och hur man bör klä sig, något som visar sig bland 

mina informanter. Det finns unga muslimska kvinnor som bär slöja med snäva byxor som visar for-

men på deras kroppar samtidigt som det finns de som bär niqab där hela kroppen täcks av tunga tyger 

och endast en del av ansiktet syns. Det finns i dag en skara unga muslimska tjejer som spenderar 

mycket tid på att lära sig de senaste trenderna om hur man ska bära sin slöja eller vilken färg och 

material som gäller eller var man ska sätta säkerhetsnålarna. På sociala medier kan man till exempel 

finna Amenakin (2017) som har ca 350 000 följare på sin YouTube kanal. Hon började sin karriär 

med att visa hur man ska bära sin ”hijab” på ett trendigt vis. Även om Islam uppmuntrar kvinnan till 

att klä sig anständigt finns det ingen anledning till att inte kunna bära moderiktiga kläder. Så länge 

man håller sig inom ramarna menar hon (Bornholm 2010). Den islamiska modemarknaden växer i 

rask takt och fler och fler unga kvinnor har i och med sociala medier och globaliseringen börjat klä 

sig mer ”västerländskt”. Det muslimska modet har även inspirerat de stora europeiska modehusen 
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och man kan se islamiska element hos världsledande klädföretag som H&M, Gucci, Fendi, Calvin 

Klein, Dolce Gabbana och Nike. Bloggar, online-butiker och tidskrifter med muslimska kläder har 

också mångdubblats på senare tid. I Turkiet lanserades nyligen tidningen Ala som kommit att kallas 

”den muslimska Vogue”. Och visst kan man tycka att man ska kunna vara moderiktig utan att behöva 

visa mer än ansiktet och händerna? Slöjan har genom sitt intåg i modevärlden på vissa ställen avdra-

matiserats i flera delar av Västeuropa och för många unga kvinnor är den ett medvetet val vad gäller 

stil och smak.  

 

2.5 Slöjan och identitet  

Vi formar vår identitet efter den miljö vi lever i och de människor vi omger oss med. Identitet är hur 

en människa ser sig själv. Identiteten kan kretsa kring politik, religion, yrke eller den grupp den till-

hör. När man tillhör en grupp innebär det att man måste följa vissa kriterier för att passa in i gruppen, 

det kan vara åsikter, värderingar men också klädstilar. Detta påverkar en människas sätt att vara och 

är en viktig del i identitetsskapandet (Lalander & Johnsson 2007, s. 16-17). 

 

Många av de muslimska tjejer som lever sina liv i Sverige vill passa in i det västerländska modet och 

använder huvudduken som en religiös markör. Det finns uppmaningar om modest klädsel och huvud-

dukar för kvinnor i de allra flesta religiösa skrifter. Att bära slöja är ett steg för många kvinnor att 

kunna växa in i rollen till att bli en fulländad vuxen kvinna och i de intervjuer som vi ska titta på lite 

senare i arbetet framkommer det att dessa tjejer börjar bära slöja i olika utveckling mot att bli vuxen 

kvinna. Etnologen Annicka Sjögren (2006) menar i sin bok ”Här går gränsen” att man i det väster-

ländska samhället belyser individens integritet och individens fria vilja. I den gruppcentrerade kul-

turen belyser man familjen, klanen och gruppen. Sjögren (2006) för vidare samma typ av resonemang 

om en persons integritet beträffande sexualiteten. Hon menar att det i ett individbaserat samhälle 

endast bestäms av individen själv. I ett gruppbaserat samhälle är kvinnans sexualitet en angelägenhet 

för hela gruppen och kanske för hela samhället. Genom klädseln skyddar därmed kvinnan sig själv 

(Sjögren 2006 s.78). En delvis liknande, men egentligen parallell, tankegång återfinns hos Naser 

Khader han betecknar det ökande användandet av slöja i den muslimska världen som ett ungdoms-

uppror (Naser 1998).  

 

När det kommer till att skapa sig en identitet som ung kvinna i en svensk skola är det av intresse att 

titta på vad forskningen säger om detta fenomen. Fatima Mernissi (1987), marockanska och sociolog, 

menar i sin bok Beyond The Veil, att den tilltagande fundamentalistiska vågen betonar islams bety-

delse för identitetsbildningen och att detta leder till ett ökat användande av sjal. Att skapa sig en egen 
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identitet i det mångkulturella sekulariserade Sverige är i dag ingen lätt uppgift. Bjurström (2005) 

menar att en viktig del av identitetsskapandet är att stilen görs till en del av identiteten/personligheten. 

Det innebär att en individ eller grupp införlivar en stil så att den blir en del av deras identitet/person-

lighet. Detta sker genom att individer eller grupper ägnar sig åt praktiker och handlingar i olika sociala 

och estetiska sammanhang för att på så sätt kunna förena stilen med identiteten/personligheten (Bjur-

ström 2005, s. 143). Även Lalander och Johnsson (2007) pratar om globala stilar, vilket är stilar som 

har kommit att påverkas av globaliseringen. Det vill säga stilar inspirerade av olika kulturer. Det är 

bland annat informationsflödet från media som har bidragit till att människor kan ta del av informat-

ion från fjärran platser som i sin tur kan påverka deras stilskapande. Internet och television är exempel 

på sådan media som bidrar med influenser från bland annat USA och Storbritannien till människor i 

avlägsna platser och länder (Lalander & Johnsson 2007, s. 97).  
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3. Metod 

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie om hur unga muslimska kvinnor uttrycker och beskriver 

sin klädstil i skolan. Fördelen med en kvalitativ studie är att det möjliggör att få mer detaljerade svar 

om en persons tänkesätt och handlingssätt (Patel & Davidson 2003, s. 75). Den kvalitativa metoden 

anser jag mest lämpad i denna uppsats eftersom tyngden i de kvalitativa studierna ligger på̊ att skapa 

en fördjupad förståelse av individernas sociala verklighet samt hur de tolkar verkligheten (Bryman 

2011). Trost (2010 s. 25) menar att väl genomförda kvalitativa fallstudier kan ge intressant informat-

ion såsom ”intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat” vilket i motsats till kvantitativa 

studier där man t.ex. och försöker finner mönster och skillnader från ett större antal informanter.   

3.1 Urval 

Jag har valt att intervjua fem unga muslimska kvinnor som går i grundskolan i Sverige. Jag ville att 

samtliga informanter skulle vara troende muslimer och unga kvinnor i samma ålder men att bära slöja 

var inget krav. Av de fem informanterna var fyra av dem slöjbärande. 

 

3.2 Datainsamling 

Jag har spelat in intervjuerna via mobilen. Detta gjorde det möjligt att gå tillbaka och lyssna på materi-

alet och som en följd minska risken att gå miste om viktig information (Patel & Davidson 2003, s. 

70, 72, 78).  

Frågorna är av semistrukturerad karaktär (se bilaga 3) utformade för att informanterna ska känna att 

de kan tala fritt och utan styrning. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att ordningsföljden 

på̊ frågorna i frågeschemat kan variera samt att frågorna är mer öppna i jämförelse med de strukture-

rade intervjuerna, där frågeschemat är mer strikt format (Bryman 2011).  

 

Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. Val av lokal var viktig eftersom jag vill att mina elever 

ska känna sig hemma och igenkännande. Därför valde jag att ha mina intervjuer i ett annex till slöjd-

salen där jag normalt undervisar. Jag hade även själv tänkt på min klädsel och valde att ha löst sittande 

kläder som inte framhäver kroppen. I det stora hela upplevde jag att mina elever hade lätt för att prata 

med mig och de pratade fritt om hur det är att bära slöja i och utanför skolan.  
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3.3 Bearbetning och tolkning av data 

Jag har arbetat med att analyser mitt material på bästa sätt. Efter att ha lyssnat och skrivit ner alla data 

har jag kategoriserat och sammanställt viktiga kommentarer som fler informanter pratat om. Jag valde 

sedan att sammanställa svaren i form av teman som framkommit genom intervjuerna.  

 

Jag har valt att skriva ner flickornas egna ord, så exakt som möjligt, vilket ibland innebär att det 

svenska språket inte alltid är helt korrekt för att jag vill behålla det så trovärdigt och äkta som möjligt. 

Materialet har jag sedan bearbetat genom att läsa och lyssna på inspelningarna upprepade gånger för 

att sätta dem i relation till studiens syfte (Trost 2005, s. 147, 149, 150).  

 

3.4 Etiska överväganden 

Under arbetet har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Det finns fyra 

allmänna huvudkrav på̊ forskningsetik, de är följande: 

 

Informationskravet: Inledningsvis har jag informerat intervjupersonerna om syftet samt vad deras roll 

i studien innebar. (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Samtyckeskravet: När en undersökning kräver att en individ aktivt deltar, så krävs det alltid ett sam-

tycke från vederbörande. Jag har därför informerat intervjupersonerna om att deras medverkan är 

frivillig och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan (ibid.). 

 

Samtliga elever informerades om att de när som helst kunde avbryta och att deras medverkan var 

frivillig. Eleverna var mellan 15 och 16 år vilket innebär att deras medverkan inte behövde godkännas 

av målsman. Under samtalen användes en mobiltelefon för ljudupptagning. Samtliga fem elever sva-

rade på samtliga frågor samt olika följdfrågor som uppstod i och med intervjuerna. Något som kom 

att utgöra en viktig del för att få ut så mycket information som möjligt. För att försäkra elevernas 

anonymitet finns inga namn med varken i ljud eller skrivmaterial. I resultatredovisningen används 

påhittade somaliska och arabiska namn. 

 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som kan röja intervjupersonernas identitet har avidentifierats, 

så att de skall förbli anonyma. Jag har även valt att byta namn på mina informanter till påhittade 

namn. Eftersom jag inte har fokuserat på̊ ett visst geografiskt område har jag valt att inte skriva ut 

platser där jag funnit intervjupersonerna för att ytterligare förstärka anonymiteten (ibid). 

 



 

14  

 

Nyttjandekravet: Jag kommer inte använda den information som framkommit i undersökningen, i 

annat än det som informationen är avsedd för. Inspelningar och transkriberat material kommer jag att 

radera efter att undersökningen är färdig (ibid.). 
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4. Resultat  

I denna del presenteras resultatet från intervjuerna.  

 

4.1 Unga muslimska kvinnors egna ord om sina klädstilar i skolan  

Nedan följer några muslimska unga elevers uttalande om deras klädstilar och vad kläder betyder och 

symboliserar för dem.  

 

Arwa 

Vad tänker du på när du klär dig innan skolan? 

 

Arwa: Jag gör som mina föräldrar säger och jag klär mig som min mamma. Man måste täcka sig. Jag 

klär mig som mina kompisar men mina föräldrar tyckte det var tidigt. Jag har fått välja. Om du börjar 

får du inte ta av dig. Jag skulle inte vara så religiös om jag inte bar slöjan. Jag skulle vara en helt annan 

person. Jag skulle känna mig naken utan slöja. Min omgivning skulle tycka att jag är konstig. Om man 

ser en som inte har slöja, folk så här stirrar på en, speciellt de jag känner. Det är inte bara slöjan som 

gör att man kommer till paradiset. Jag tänker på att täcka benen och så, jag har typ kjol. Asså jag vill 

ha bekväma kläder. Jag har inte byxor på mig. Alla imamer säger olika, man ska så här läsa koranen 

själv för att veta. Slöjan visar att jag är religiös.  

 

Följer du något mode? 

  

Arwa: Jag följer min syster. Jag får kläder från släktingar i Dubai. Jag vill bo i Dubai sen. 

  

Klär du dig lika i skolan och hemma?  

 

Arwa: Nej, absolut inte. Det är stor skillnad hemma är jag utan slöja och har typ mjukisbyxor och  

t- shirt.  

 

Skulle du kunna gå ut så?  

Arwa: Nej aldrig, de skulle tycka att jag var jättekonstig. Jag har kusiner som inte bär slöja, men de 

får göra som de vill.  

 

Nasrin 

Vad tänker du på när du klär dig? 
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Nasrin: Jag har hijab som alla mina släktingar. Ibland har jag sjal. Du måste ha hijab för Koranen. Jag 

får välja om jag vill ha slöja. Det är ”harram att inte ha slöja”. Men du får problem om du inte har 

slöja. Om du har slöja du ska komma bra. När jag har fått mens får jag bestämma. Man måste täcka 

håret. De flesta i min familj har hijab. Jag vill ha sköna kläder, jag skulle spela brännboll. Jag köper 

mina kläder i Somaliska butiken eller i Rinkeby i Stockholm. Om du har slöja alla fattar att jag är 

islam. Om jag inte har hijab är jag inte islam. Alla är olika du vet. Jag gjorde två gånger utan sjal i 

Stockholm och i Norge, jag tog av mig, vi festade. Du kan bestämma. 

 

Ifrah 

Vad betyder din klädstil för dig?  

 

Ifrah: Man tvingade mig att ha byxor i Sverige, på en skola där jag var enda somaliern. Man klär sig 

som imamen säger. Men alla tycker olika. Jag följer mina föräldrar också. Man kommer inte överens. 

Man följer sin egen tro. Det är svårt. En del säger man får ha byxor. Alla tjejer bråkar om det. Man 

bah tro det du vill så tror jag det jag vill. Men det är konstigt. Det är tjejens fel om killar tittar men han 

måste kolla bort. Jag tar på mig det jag kände för. Jag följer min systers klädstil men jag följer också 

några på instagram för att hitta min klädstil.   

 

Fick du välja själv att bära sjal? 

  

Ifrah: Eftersom mina föräldrar har haft det ville jag ha det. Jag tyckte min mamma var fett snygg. Till 

slut blev jag van vid det. Mamma sa att man måste ha det. Att killarna inte får se dig lätt. Ja, det är 

”harram” att inte ha slöja. Det är fint att ha på sig slöjan. Gud sa att man får inte vara utan sjal, det är 

”harram” då hamnar vi i helvetet, jag var tvungen att ta på mig för jag vill hamna i paradiset. Inte bah 

på grund av det, man måste göra andra saker också, du vet reglerna. Hemma har jag ingen sjal, sköna 

kläder men bara för familjen. 

 

Kommer man till paradiset utan slöja? 

 

Ifrah: Jag har aldrig tänkt på det. Jag vet inte. Bara för att du har en sjal betyder inte att du kommer i 

paradiset. Du måste göra andra saker som vara snäll mot dina föräldrar, be, själva aldrig, ljuga aldrig 

vara snäll mot andra respektera andra. Följ rätta vägen och gör inget mot andra personer innan du är 

gift, du vet kille och tjej. Bara du och gud vet, då kommer du till paradiset. Man ser snygga kläder men 

jag kan inte ha, men jag vill ha slöja. Jag känner mig naken utan slöjan. 

   

Var köper du dina kläder? 
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Ifrah: Det finns en somalisk affär eller så finns det en kvinna som kommer till huset och frågar om du 

vill ha kläder. De har olika sjalar och så. På Köpcentra köper vi bara tröjor och skor och så.  

 

Kommer det att vara lätt att ha sjal när du söker jobb? 

 

Ifrah: Det blir lätt för mig. Jag bryr mig inte. Det var svårt men det har blivit lättare. Du måste prata 

med personen, respektera och förstå vem den är. Det är inte bara utseendet. När muslimska tjejer sökte 

jobb, det var inte lätt, nu är det bättre. Jag vill umgås med alla. Jag har många kompisar utan slöja.  

  

Fatima 

Vad betyder din klädstil för dig? 

 

Fatima: Alla kvinnor runt mig har hijab. Koranen säger att man måste ha hijab, täcka håret, ingen får 

se, kvinnorna kan sluta täcka håret när de blir gamla. Men det är bra om man täcker håret. Asså det är 

så profeten och hans kvinnor har hijab. Det kommer från där. Koranen säger så. Jag började bära slöja 

när jag var sju, åtta år. Man måste ha hijab i koranskolan när jag var liten. Om man tror riktigt på islam 

måste man täcka sig. Det är inte bra att visa håret. Jag får välja om jag vill ha slöja. Jag tycker om att 

ha hijab. Jag känner så. Du kommer inte till paradiset om du inte täcker håret, du måste be och göra 

bra saker och hjälpa andra. På arabiska heter det Jana. Man vet inte vem som hamnar i Paradiset man 

måste göra bra saker, klä sig bra. Svenska tjejer är snygga.   

 

Var hittar du dina kläder? 

  

Fatima: På vilken butik som helst. Jag hittar själv, om den täcker mig eller inte.  

 

Zohra 

Vad tänker du på när du klär dig? 

 

Zohra: Det är sommar jag vill ha något luftigt. Jag känner inte att det är min bekvämlighetzon att inte 

visa för mycket. Jag kommer alltid att tänka på att klä mig täckande även om jag valt att inte bära slöja 

nu. Det jag känner mig bekväm i, vem jag är och så. Jag vill ha på mig det som är skönt. När andra 

ska bestämma hur man klär sig blir jag arg? I Frankrike har de ju förbjudit slöja. Det är inte bra.  

 

Vad betyder din klädstil för dig?  
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Zohra: Mina föräldrar är så här religiösa men inte så kulturella. Min pappa är mer kulturell och så. Jag 

klär mig inte i slöja just nu. Ingen av mina släktingar har sjal, bara en kvinna. Min mamma har sjal 

och så. Man ska liksom ha sjalen för att man själv vill, det blir inte bra om man själv inte vill det. Jag 

har haft slöja i tre år. Mina kläder säger vem jag är. Jag vill ha sköna kläder.  

 

Vad symboliserar slöjan för dig?  

 

Zohra: Om man har den ska man vara ren inuti. Jag vill inte ha slöjan om man inte är en bra person. 

Att man är väldigt religiös. Man ska inte dricka och ta droger. Följa reglerna. Jag har valt att ha den 

på mig och ta av mig den. Det måste vara rätt liksom. Man måste följa reglerna, de fem pelarna. Just 

nu är jag inte värd att bära slöja. Jag har gjort vissa saker och så och då är det inte bra att ha slöja. Asså 

jag känner att jag inte behöver ha dubbelmoral och så därför har jag inte slöja nu. Jag förtjänar inte att 

ha den nu. Jag vill inte vara en som ser ut att vara religiös men inte är det. Jag var inte en så bra person 

inombords. Jag vill inte att personer ska se på mig på ett sätt jag inte är. Det känns inte rätt att de tror 

att jag är en bra person. Jag har slöja när jag förtjänar det och så. Jag måste vara ren i hjärtat.     

 

Hur har din omgivning reagerat på att du tagit av dig slöjan? 

  

Zohra: Asså inte så mycket faktiskt. Jag kände typ att jag ville följa islam och så där. Man fokuserar 

på skolan mer om man har slöja och då tänker jag mindre på utseendet och så, det var typ det. Min 

pappa sa att det är jag som väljer. Jag vill följa islam och så där. 

 

Ser du dig fortfarande som religiös, utan slöja?  

 

Zohra: Jag vill vara religiös och så där. Egentligen vill jag ha den men jag ville ta en paus. Jag hade 

gjort några saker… och det är bättre än dubbelmoral. Nu vill jag göra saker rätt och så. Genom att jag 

inte är den som jag var med slöjan. Personer ska inte se mig på ett sätt som jag inte är när mitt innersta 

egentligen inte är det.  

 

Resultatet påvisar att de intervjuade unga muslimska flickorna är fria att klä sig hur de vill och att de 

med sin slöja anses som sanna muslimer som följer regler och tolkningar av deras heliga skrift. Det 

är även ett sätt att passa in i den grupp som de tillhör. Det är ett sätt att visa vem de är och vad de 

tillhör. Slöjan är som en symbol för vad de tror på och samtidigt är sättet man har den på att likna vid 

olika konstverk där var och en av dem tolkar sättet att täcka sig på ett personligt vis även om man 

följer kvinnliga släktingars sätt att klä sig. Deras klädval är inte bara ett sätt att klä sig, det visar även 

deras innersta känslor och tro. Det har visat sig att de lever i två helt olika världar, att vara ute bland 
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andra människor, där de täcker sin kropp och i hemmet där de klär sig löst och ledigt och utan krav. 

Ingen av dem kan tänka sig att gå ut i de kläder som de bär i hemmet, bland sin egen familj. Alla 

informanter pratar om att kläder har betydelse för om man är en riktig muslim eller inte och valet av 

kläder har betydelse för att de är goda muslimer även om de verkar väldigt ambivalenta i sina svar. 

Jag frågade en av mina informanter om jag var en tjej som inte bar sjal och levde som en perfekt 

muslim i övrigt, hamnar inte jag i paradiset om jag inte bär sjal då? Svaret jag fick då var. ”Oj, det 

var en svår fråga, det har jag inte tänkt på.”  
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5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fem unga muslimska skolungdomar beskriver sitt slöj-

bärande i skolan och deras klädstilar och klädval. I denna del av mitt arbete kommer jag att ge ut-

rymme för resultatet av intervjuerna, mina egna reflektioner samtidigt som jag jämför med det med 

litteratur och forskning som jag tagit del av.   

 

5.1 Att bära slöja i skolan 

Intervjuerna påvisar att unga muslimska tjejer uttrycker sin klädstil genom att bära slöjan på olika 

sätt och det finns fler skäl till varför dessa unga kvinnor väljer att bära den. Sättet de knyter sin slöja 

skiljer sig från varje individ och det visade sig att de alla har en egen stil i hur de sätter på sig sin slöja 

och hur mycket man täcker sin kropp. I intervjuerna framkommer det att slöjan är en viktig del i deras 

identitetsskapande. Genom sina klädval visar de tillhörighet i den homogena gruppen, som oftast är i 

en grupp med andra muslimska tjejer. De klär sig i slöja för att uttrycka vilken religion de tillhör men 

det har även visat sig vara av kulturella, sociala eller praktiska skäl. Att dölja sin kropp är viktigt för 

dem oavsett om de just nu anser sig mer eller mindre religiösa. De klär sig såsom deras identitet och 

personlighet känns för stunden.  

Det har framkommit i intervjuerna med de fem utvalda informanterna att de ibland har fått möta 

fördomar i skolan med eller utan slöja. Jag uppfattar att det har varit naturligt för tjejerna att följa de 

muslimska regler som de fått lära sig under sin uppväxt men att det finns dolda motsättningar i och 

med den sekularisering som finns i Sverige.   

Det har framkommit att de själva valt att bära slöja även om de samtidigt hävdar att de skulle bli 

ifrågasatta av sin egen grupp och familj om de skulle ta av sig den. Det som varit mest intressant i 

samtalen med flickorna är att alla saknar fördjupad kunskap i vad som står i Koranen angående kläd-

sel. För samtliga av mina informanter var det viktigt att följa de muslimska värderingar som de växt 

upp med såsom att bära slöja, likt många av deras kvinnliga släktingar. För dem innebär slöjbärandet 

att bete sig anständigt och att män ska se deras personlighet istället för deras utseende. Otterbeck 

(2000 s.121) beskriver i sin studie hur tufft det kan vara för muslimska elever att forma sin identitet 

i en kultur där ”de har ett religiöst och kulturellt bagage som många i Sverige [...] är negativt inställda 

till eller rädda för”. När det gäller mina informanters bakgrund, frågade jag dem om kvinnorna i deras 

släkt bar slöja. De flesta av dem har vuxit upp i en miljö där de flesta kvinnliga släktingarna bär sjal. 

Mina resultat stämmer väl överens med vad som framkommit av Karlsson Mingantis (2007). Att 

endast se slöjan som ett plagg är förenklat, utan med plagget tillkommer skyldigheter och förpliktel-

ser, att vara en rättrogen muslim och utföra goda moraliska handlingar som bevarar renheten av 
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slöjan. Vilka förpliktelser slöjan medför eller hur den ska utformas enligt Koranen finns det ingen 

enhetlighet om, och det finns varierande tolkningar. Utifrån min kunskapsbakgrund är det tydligt att 

det inte går att urskilja ett enhetligt svar hur Koranen tolkar slöjbärandet. Budskapet i Koranen säger 

det som betraktaren påstår att den säger.  

5.2 Att kunna forma sin egen identitet och klädstil i skolan 

Slöjan är en tydlig symbolbärare och enligt Bjurström (2005) är det inte alla stilelement och stilmar-

körer som gör att den är verksam i ett socialt sammanhang. Han menar att: ”En stil kan förlora eller 

tvärtom tillföras element utan uppfattningen om den sociala klassificeringen, avkodningen eller tolk-

ningen av den förändras” (Bjurström 2005, s. 214). När är det gäller slöjan som en stil för dessa unga 

tjejer är den ett väldigt starkt stilelement och som i deras grupp blir radikalt att ta bort ty det är en 

stark stilmarkör som fogar ihop människorna i gruppen. Resultatet av processer av den här typen är 

som Bjurström (2005) menar uppenbarligen beroende av vilka element det är som förändras, går 

förlorade i eller tillförs. En av eleverna (Zohra) har valt att ta av sig slöjan men menar att hon förblir 

muslim men bara på ett annat sätt eftersom hon anser sig inte förtjäna slöjan just nu då hon inte följer 

de föreskrifter som hon tycks följa. Bjurström (2005) talar om hur en individ eller grupps stil används 

för att framhäva de värden, normer, känslor, intressen, tankar, attityder, praktiker och beteende som 

deras identitet/personlighet består av (Bjurström 2005, s.143). Samtliga elever påvisar att deras kläd-

stil gör att andra blir införstådda om deras identitet, personlighet och religiösa tillhörighet. Där blir 

följden att eleverna får veta var de passar in och hur de ska bete sig i olika sociala sammanhang, men 

även med vem de ska umgås med för att kunna ägna sig åt sina intressen eller sin religion på bästa 

möjliga sätt (Bjurström 2005, s. 278) När det gäller samtliga elever visade det sig att alla tycker att 

man bestämmer själv hur man vill vara klädd som troende muslim men i parallell till det fanns det en 

underliggande känsla, enligt mig där informanterna ansåg att man inte är en sann muslim utan sin 

slöja. Detta är en paradoxal situation och som Bornholm (2010) påvisar i sitt forskningsprojekt: Mus-

limskt mode som social kraft är det intressant att försöka förstå hur tjejerna inom islam och gruppen 

kan variera sig så väldigt mycket. Men min tolkning av vad jag sett i klassrummet och på raster är att 

de ändå har starka och ibland upprörda känslor kring någon som valt att ta av sig slöjan.  

 

Att slöjan medför vissa regler och ett givet beteende framkommer tydligt i mina intervjuer men slöjan 

tycks framförallt vara den största och starkaste symbolen för att en kvinna är muslim. Tjejerna be-

skriver alla att slöjan kommer med ett beteende, en slags roll som man ska införlivas i och att det 

finns förväntningar på hur den rollen ska vara. Många av dem berättar för mig att för att bära slöjan 

måste man vara redo och följa reglerna. För Zohra, eleven som tagit av sig slöjan, är det så pass starkt 

att hon inte känner att hon är värd att bära den just nu. Hon menar att hon inte kan bära den just nu 
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då hon inte uppfyller de krav som ställs på henne som sann muslim såsom hur man ska bete sig och 

hon verkar inte vilja eller kunna berätta mer än så. Det var svårt att försöka få fram källan till vad hon 

egentligen bryter emot och vad som gör att hon inte förtjänar att ha slöjan eftersom ingen av mina 

intervjuade elever hävdade att deras klädstilar påverkades av vad som står i Koranen. Jag undrar 

därför vad eller vems regler följer de? Är Zohra i detta fall möjligen ett exempel hur man kan utveckla 

så kallad dubbel identitet i ett nytt hemland? Hon verkar å ena sidan ha anammat ett svenskt sätt att 

klä sig även om hon undviker åtsittande kläder men samtidigt hävdar hon att hon ser sig som muslim 

men bär inte slöja just nu på grund av saker hon gjort. Detta är för mig svårt att förstå. 

 

Det jag konstaterar är att slöjan tycks vara ett viktigt attribut inte bara för hennes sätt att uttrycka sig 

själv utan även totalt avgörande för att känna igen sig själv och vara trygg i den hon är och vill visa 

sig som inför andra. Samtliga utav dessa unga kvinnor menar att slöjan även är ett av flera medel 

för att visa att man är en god muslim och att den är ett attribut och väsentlig för deras självförverkli-

gande och hur man väljer att se på klädfrågan beror ofta på hur man väljer att tolka Koranen, pro-

blemet är bara att det framkom i intervjuerna att ingen av flickorna visste vad som stod om kläder i 

Koranen.  

 

Ingen av de intervjuade unga kvinnorna kände sig tvingade att bära slöja och hävdade att det var ett 

fritt val. Zohra, som valt att ta av sig sin slöja beskrev att man ska vara ren inuti för att bära den, och 

hon menade att man måste förtjäna att ha den. Men enligt min upplevelse finns det samtidigt motsätt-

ningar i vad de unga muslimska kvinnorna har förtäljt. Å ena sidan hävdar de att de är fria och kan 

välja att bära eller inte bära slöja men samtidigt finns det svårigheter med att inte bära slöja och att 

de inte anses vara en god muslim utan sin slöja och att det inom gruppen i skolan finns latenta regler 

om hur en muslim bör klä sig och hur man ska uppföra sig. Det framkom även att deras slöjbärande 

inte alltid baserades på deras religionstillhörighet utan min uppfattning är att de bär sin slöja mer som 

en tradition och för att vara en god muslim, där klädsel såsom slöjbärande är en av fler delar som 

ingår. I samtalen med de unga muslimska kvinnorna framkom det även att de i dag väljer sina kläder 

som vilken tonårstjej som helst, något stämmer väl överens med Bornholms resonemang (Tvärsnitt 

2010-07-07) där hon skriver att: ”Slöjan är här inte längre förknippad med religion eller förtryck, i 

dag är den lika mycket ett uttryck för självförtroende, kreativitet och trendkänsla”. Även om friheten 

att välja eller inte välja slöja ser olika ut i världen så anser jag att oavsett hur fri man än är och avsett 

tro eller grupptillhörighet är det svårt att skapa en klädstil som man väljer helt fritt något som mode-

vetaren Hanna Wittrock beskriver i en artikel av Elisabeth Richter (2012): ”det finns en motsättning 
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mellan idealet att alla ska få ha på sig vad de vill och våra oskrivna regler om hur man ska se ut ” 

(Richter 2012).   

 

Men jag konstaterar att de flesta av de intervjuade unga kvinnorna anser att bärandet av slöja medför 

ett helt levnadssätt vilket gör slöjan till symbolbärare inom den enskilda gruppen. Ingen av de inter-

vjuade kvinnorna i slöja anser sig vara begränsade i det svenska samhället när de bär sin slöja men 

många verkar utveckla en sorts dubbel identitet, där man försöker balansera kraven från samhället, 

skolan och hemmet samtidigt. Flera av mina elever berättade att de trivdes i skolan och att de närmaste 

vännerna accepterade deras slöja som en del av dem, men att det på skolan förekom blickar och 

fördomar från mestadels andra muslimska ungdomar och ibland även från pedagoger. Detta tycker 

jag är problematiskt och motsägelsefullt att informanterna tycker att de är fria att klä sig hur de vill i 

skolan men samtidigt berättar de för mig om händelser som visar att så inte är fallet. Styrdokumenten 

på vilka svensk skola grundar sig talar om att vi ska ha en skola för alla men har vi det? och hur fri 

är man att uttrycka sig religiöst och kulturellt i dagens svenska skola? Även om skolans styrdokument 

hävdar att elever ska vara fria att klä sig hur man vill så kan jag efter mina intervjuer konstatera att 

verkligheten i skolan inte alltid ter sig sådan och jag undrar om det ens är möjligt att ha en skola där 

alla kulturer och religioner kan leva med lika rättigheter och på lika villkor? 

 

Att vara lärare i dagens mångkulturella skola är inte lätt och lärare behöver veta mer om muslimska 

unga kvinnor och deras tankar om skolan. De muslimska unga kvinnorna i denna studie är stolta över 

att vara muslimer och kan oftast uttrycka och förklara varför de tror och tycker som de gör även om 

det ibland finns motsättningar i deras svar.  

Jag tror att det skulle vara lättare för dessa unga muslimska slöjbärande kvinnor om lärare fick mer 

kunskap om vad det innebär att formas av två olika kulturer. Förhoppningsvis har denna studie bidra-

git till att skapa större förståelse för hur det är att vara muslimsk ung kvinna i den svenska skolan i 

dag även om många frågor återstår och fler uppsatser behöver skrivas om detta ämne.  
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Bilaga 1         

 

 

 

 

Förfrågan om deltagande vid undersökning om slöjbärande 

 

 

Jag är lärarstudent och skriver en uppsats i Pedagogik. Syftet med uppsatsen är att få en djupare 

förståelse i unga muslimska kvinnors tankar om stil och klädval.  

Jag har kontaktat sex elever i årskurs 9 som visat intresse för att medverka anonymt. Intervjuerna 

kommer att spelas in men samtliga informanter förblir anonyma. Intervjuerna kommer att pågå cirka 

20 minuter per person och kommer att ske på ett avskilt ställe på skolan. De som väljer att medverka 

gör det frivilligt och kan välja att avbryta intervjun när de vill. Mina intervjufrågor kommer att handla 

om slöjan som symbol och identitetsskapare.  

 

Elevernas medverkan och erfarenheter är viktiga för mig eftersom jag vill få en bättre förståelse för 

hur det är att bära slöja i tonåren men även för att ge dessa unga kvinnor större gehör.  

 

 

Har ni några frågor eller är nyfikna på mitt arbete får ni gärna höra av er till mig! 

 

Vänligen, 

 

 

Victoria Dahl 

 

T: 076-1192388 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Försäkran om anonymitet 

 

Jag, Victoria Dahl, försäkrar att det data som samlas in under mina intervjuer kommer att behandlas 

anonymt. Således publiceras inga personuppgifter såsom namn, adress eller dylikt. 

Jag har använt inspelningsbar MP3 under intervjuerna och den information som lämnas kommer bara 

att behandlas utav mig och, efter färdigskriven uppsats, att raderas. 

 

 

 

Jag………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

deltar frivilligt i denna undersökning och är medveten om att den information som jag lämnar kommer 

att spelas in. 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

 

1. Din bakgrund:  

2. Hur klär sig de kvinnliga släktingarna i din familj? 

3. Vad säger koranen om hur man får klä sig?  

4. Hur länge har du haft slöja? 

5. Får du klä dig hur du vill? 

6. Vad skulle hända om du inte bär slöja? 

7. Hur skulle din omgivning se på dig utan slöja? 

8. Kommer man till paradiset utan slöja? 

9. Vad tänker du på när du klär dig?  

10. Vad betyder slöjan för dig? 

11. Var hittar du din inspiration i ditt klädval? 

12. Har det hänt dig något på grund av dina kläder? 

13. Vad är harram för dig? 

14. Hur klär du dig hemma och på skolan? 

15. Hur ser du på muslimska tjejer som inte bär slöja? 

16. Hur ser du på svenska tjejers klädstil? 

17. Var köper du dina kläder?  

18. Kommer du alltid bära slöja? 

19. Kan du bära slöja överallt i Sverige? 

20. Kommer dina kläder att påverka dig i framtiden? 

 

 

 

 


