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Abstract 
	  
The purpose of this study is to examine how two Muslim feminists perceive themselves to be 

treated by the Swedish majority society and within the secular feminist movement. The 

survey was conducted using qualitative method with a total of two interviews. For the study's 

theoretical perspectives, I have used postcolonialism and postcolonial feminism. The result of 

the survey and the analysis show that the informants say that they face an image of Muslim 

women as considered being under oppression. The informants believe that this stereotypical 

image has its origin from the colonial period. The question that is most important for them 

within feminism is to be treated as a feminist and as a Muslim without being questioned. They 

feel like it’s hard to identify with the Swedish secular feminism, but they also feel that the 

group of Swedish secular feminists have a difficulty identifying themselves with Muslim 

women too. Consider this, one of the informants does not feel welcome among Swedish 

secular feminism while the other one never had an interest in becoming a member of it 

because she did not consider them to strive for the same goal as herself. The informants 

claims that there are opportunities for them to speak in the public debate, but as Muslim 

feminists they are facing a bigger struggle. 

Keywords:	  Islam,	  Islamic feminism, orientalism, postcolonialism, postcolonial feminism, 

western secular feminism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Förord 
 
När min pappa frågade vilket ämne jag valt till min kandidatuppsats svarade jag ”Feminism 

inom islam”. ”Jaha, finns det?” svarade pappa förvånat. Tyvärr förvånades jag föga av hans 

svar då begreppet feminism i någon form inte är en del av hans främsta kunskapsområden. 

Under höstens gång fortsatte jag möta denna typ av förvåning och ifrågasättande av den 

muslimska feminismens existens. Detta fick mig att inse vilken kunskapslucka som existerar 

hos människor i min närhet, dels vad gäller medvetenheten om både feminism och islams 

kvinnohistoria, men även muslimska kvinnor i västerländsk kontext. Insikten resulterade i den 

här undersökningen, och jag kommer tacksamt bära med mig den kunskap som jag fått på 

vägen. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Therese Rodin som har varit ett stort stöd under 

arbetets gång. Jag vill även passa på att tacka mina informanter, Aslihan Ekinci Kaba och 

Sarah Delshad för att de ställde upp med tid, personliga berättelser och stort engagemang. 

	  
	  
11 januari 2015, Malmö 
 
Linda Larsén 
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1. Inledning 
 
 

När muslimska kvinnor representeras i offentliga rum sker det oftast genom västerländska och 

sekulära aktörer. Ett exempel på detta är när den europeiska feministiska aktivistgruppen 

Femen genomförde aktionen ”International Topless Jihad Day” år 2013. Aktionen ägde rum 

för att visa solidaritet med en muslimsk kvinna från Tunisien som hamnat i blåsväder efter att 

ha postat toplessbilder av sig själv på Facebook.  Femen genomförde aktionen med följande 

motivering: 

 

We’re free, we’re naked, it’s our right, it’s our body, it’s our rules, and nobody can use 

religion, and other holy things, to abuse women, to opress them. 

 

Gruppen Muslim Women Against Femen startade som motreaktion. I ett öppet brev skriver 

gruppens initiativtagare: 

 
We understand that it’s really hard for a lot of you white colonial 'feminists' to believe, 
but- SHOCKER! – Muslim women and women of colour can come with their own 
autonomy, and fight back as well! And speak out for themselves! Who knew? 
"We are proud Muslimahs, and we’re sick of your colonial, racist rubbish disguised as 
'women’s liberation!' (Nelson, 2013, 5 april). 

 
Citatet ovan ger känslan av att relationen mellan muslimska kvinnor och västerländska 

sekulära feminister är problematisk, nästintill infekterad från de muslimska kvinnornas sida. 

Samtidigt verkar de västerländska sekulära feministernas intentioner vara goda, som att de 

endast försöker hjälpa muslimska kvinnor i deras frigörelse. Detta väcker en fundering om 

vem som bestämmer hur en ”frigjord” kvinna lever. För att spegla den heterogenitet som 

råder inom den globala feministiska rörelsen krävs att flera sidor än den västerländska 

sekulära kommer till tals. Av citatet ovan att döma finns det en stark vilja hos muslimska 

femininister att föra sin egen talan och ge sin egen bild av islam och muslimska kvinnor, men 

att något verkar stå i vägen. För att skapa ett samhällsklimat där fler får komma till tals och 

känna sig inkluderade behöver vi lokalisera de stereotypa bilder och övriga faktorer som 

formar vår uppfattning av oss själva och av andra.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med två muslimska feminister undersöka 

hur de känner sig bemötta som muslimska kvinnor och feminister i det svenska samhället och 

framförallt inom den svenska feministiska rörelsen. För att uppnå detta syfte utgår jag från 

följande frågeställningar: 

 

• Vilken bild av den muslimska kvinnan upplever de tillfrågade muslimska feministerna 

som dominerande i det svenska samhället? 

 

• Hur upplever de två muslimska feministerna relationen till den västerländska sekulära 

feminismen? 

 

• Vilka feministiska idéer och frågor är viktigast för de två muslimska feministerna och 

vilken tillgång upplever de att det finns till att yttra dem offentligt? 
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2. Tidigare forskning 
 
Det existerar inte överväldigande mycket forskning som visar hur muslimska feminister 

upplever mötet med den svenska kvinnorörelsen eller hur de uppfattar och bemöter den bild 

som det svenska samhället har av muslimska kvinnor. En tidigare genomförd undersökning 

som jag tagit del av är Pia Karlsson Mingantis bok Muslima. I boken redogörs resultatet av en 

studie som Karlsson Minganti genomförde mellan 1998 och 2007. I studien följer Karlsson 

Minganti nio unga muslimska kvinnor med syftet att låta dem representera sig själva. 

Karlsson kommer fram till att kvinnorna är utsatta för ett vad hon kallar dubbelt förtryck då 

de av majoritetssamhället tilldelas rollen som ”den andra”, samtidigt som deras familjer och 

olika etniska nätverk ställer vissa krav på anpassning utifrån deras rådande normer. 

Deltagarna i studien upplever att muslimska kvinnor ofta uppfattas som förtryckta, vilket de 

ser som ett hinder för att själva kunna kommunicera och skapa förändringar (Karlsson 

Minganti, 2007: 12-13).  

 

Karlsson Mingantis studie visar att studiens deltagare inte vill identifiera sig med begreppet 

feminism eftersom de associerar det med kvinnor som hatar män, men som ändå strävar efter 

typiskt manliga egenskaper. Det är enligt deltagarna raka motsatsen till vad som anses vara en 

god muslimsk kvinna där en ”naturlig” femininitet ses som eftersträvansvärt. Det finns ändå 

ett intresse för kvinnors rättigheter, och deltagarna talar varmt om Koranen som enligt dem 

ger kvinnor mängder av rättigheter. Dock påpekas att Koranens ord idag är feltolkade och att 

det är var muslims uppgift att söka det autentiska budskapet (Karlsson Minganti, 2007: 79- 

82). 

 

2.1 Bakgrund 

 
Margot Badran beskriver hur västerländska feminister ser sin form av feminism som urtypen, 

och att världens övriga jämställdhetsrörelser har sina rötter i denna urtyp (Badran, 2009: 2). 

Det känns därför relevant att visa på hur feminismen i den muslimska världen och västvärlden 

har utvecklats oberoende av varandra, och även vilken funktion religion fyller i de två olika 

kulturerna. Utöver Karlsson Mingantis studie kommer det därför som en bakgrund redovisas 
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tidigare genomförd nationell och internationell forskning som bidrar till förståelse för 

problemet som har lett fram till valda frågeställningar. Även ytterligare teoretiska och 

praktiska faktorer kommer belysas, både i samhället i stort och inom den västerländska 

feministiska rörelsen som påverkar vilka frågor som blir viktiga för muslimska feministerna i 

svensk kontext.  

 

2.2 Religionens funktionsområde 
 

Enligt Hugh McLeod har det från 1700-talets upplysningstid fram till idag pågått en så gott 

som ständig sekulariseringsprocess i Europa (McLeod, 2000: 4). Sekulariseringen har 

påverkat dels hur européer förhåller sig till sin egen tro och även vilken roll religionen spelar i 

samhällsdebatten, kulturen och inom politiska institutioner. Länge fanns en balans där både 

sekulära och religiösa krafter påverkade samhället, men sedan 1960-talet har sekulariseringen 

”segrat” (McLeod, 2000: 285, 289). Jonas Svensson menar att religion idag ses som en 

privatsak för majoriteten av européer, och att religionens funktion endast kretsar kring 

religiösa frågor (Svensson, 1996: 5). I flera muslimska länder skiljer sig religionens 

funktionsområde från det sekulariserade Europa. Att vara muslim behöver inte innebära att 

man är praktiserande och troende muslim, utan det kan även innebära din juridiska status eller 

etniska beteckning. Islam är mångfasetterad, men det går enligt Svensson ändå att tala om en 

”muslimsk värld” då den ”världens” invånare till viss del härstammar från en gemensam 

kultur med rötter i islam (Svensson, 1996: 6).  Av alla världens religioner är islam den som 

längst har varit i kontakt med Europa. Det som från början var en kamp mot kristendomen 

kom under 1800-talet istället att bli en kamp mot europeisk sekularisering (Jayawardena, 

1986: 10). 

 

Västs sekulariseringsprocess genomsyrar även den västerländska feministiska rörelsen. Susan 

Moller Okin diskuterar i boken Is multuculturalism bad for women? hur patriarkal och 

därmed skadlig religion är för kvinnor. Okin uttrycker även att religion är något som inte hör 

hemma i västvärlden och ifrågasätter därmed mångkultur då detta enligt henne även medför 

ett religiöst kvinnoförtryck (Okin, 1999: 13).  
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2.3 Kvinnorörelser öst och väst 
 

Kumari Jayawardena sammanställer i boken Feminism and Nationalism in the Third World 

hur kvinnorörelser i olika delar av världen har vuxit fram och utvecklats under historiens 

gång. Hon hävdar att på grund av att historiebeskrivningen är formad av kolonialismen är 

många människor inte medvetna om den feministiska kamp som länge ägt rum utanför 

västvärlden. Människor är till och med omedvetna om historiska händelser som har ägt rum i 

det egna landet (Jayawardena, 1986: preface). Begreppet feminism förknippas därför som 

något hemmahörande i det ”dekadenta” väst, och inte något som passar kvinnor från andra 

kulturer (Jayawardena, 1986: 2). Jayawardena påpekar att feminismen inte har någon etnisk 

tillhörighet utan den existerar i alla samhällen där det pågår någon form av frigörelse från 

patriarkala förtryck (Jayawardena, 1986: preface).  

 

 Badran pekar på den motvind som feministiska idéer inom islam arbetar mot då det från 

västvärlden kommer påståenden om att feminism är något som överhuvudtaget inte finns i 

den muslimska världen. Detta trots att flertalet feministiska verk publicerades i den 

muslimska världen redan under 1800-talet. I den muslimska världen ses istället feministiska 

idéer som en västinspirerad förolämpning mot islam. Badran beskriver skillnaden mellan den 

normativa västerländska feminismen, som går under termen sekulär feminism och muslimsk 

feminism, som utgår från Koranen (Badran, 2009: 1- 2, 57). Profeten Muhammeds handlingar 

har blivit viktiga normerande exempel inom den muslimska feminismen (Svensson, 1996: 

101).  När islam började spridas under 600-talet levde kvinnorna i mellanöstern under svåra 

förhållanden. Religionens grundare Muhammed kom att genomföra radikala förändringar 

genom att lagstadga kvinnors rätt att bland annat äga, ärva och skilja sig (Stearman, 2004: 8). 

Sekulär feminism existerar även den inom islam, och där handlar identiteten som muslim mer 

om etnicitet. Bland sekulära muslimska feminister ligger det enligt Badran ett större fokus på 

att utmana könsordningen (Badran, 2009: 4).  

 

Vad gäller den västerländska sekulära feminismen går den att dela upp i tre vågor. Under 

första vågen handlade kampen om att inkludera kvinnor i samhället och politiken 

(Stearman, 2004: 5). Andra vågen kännetecknas av sexuell frigörelse (Östholm, 2006: 

40). Den nu pågående tredje vågen ser på kön mer som en social konstruktion. Tredje 

vågen påstår sig även arbeta mer inkluderande och med intersektionella teorier, såsom 



	  

12	  
	  

den postkoloniala feministiska teorin har utvecklats. En teoribildning som får alltmer 

betydelse är queerteorin, som har sina rötter i radikalfeminismen och gayrörelsen. 

Queerteorin kritiserar den traditionella och snäva bilden av de två traditionella könen, och 

menar att de endast är en social konstruktion. Moralfilosofen Christina Hoff Sommers 

hävdar att radikalfeminismen nästintill har kidnappat begreppet feminism till sitt eget och 

utestänger alla som inte delar deras, enligt henne, politiskt korrekta åsikter (Östholm, 

2006: 47-48). Eftersom radikalfeminismen idag utgör normen inom den västerländska 

feminismen är det den som det refereras till i studien vid användning av begreppet 

”västerländsk sekulär feminism” eller ”svenska sekulär feminism”. 

 

I Beyond the Veil diskuterar Fatima Mernissi hur det i decennier varit standard att både i 

öst och väst jämföra muslimska och västerländska kvinnor med varandra. Fokus har 

kretsat kring vilka som är de mest civiliserade och fria. Mernissi menar att kvinnan inte är 

fri, varken i västvärlden eller i den muslimska världen. Västvärlden ser med förfäran på 

beslöjade muslimska kvinnor. Den muslimska världen ser med förfäran på hur 

västvärldens kvinnors kroppar exploateras. Mernissi förklarar utvecklingen med att andra 

vågen för västerländska kvinnor handlade om sexuell revolution och om att ta makten 

över sin egen kropp genom att visa upp den. Under motsvarande period i den muslimska 

världen tog även muslimska kvinnor makten över sina kroppar, fast på motsatt sätt genom 

att täcka dem (Mernissi, 1987: 168).  

 

2.4 Postkolonial feminism i den tredje vågen 

 
Rebecka L Clark Mane beskriver hur västerländska feminister hävdar att den nu pågående 

tredje vågen har ett intersektionellt perspektiv och är betydligt mer inkluderande än 

feminismen under andra vågen. Genom diskursanalys av några av tredje vågens nyckeltexter 

kommer Clark Mane fram till att denna påstådda inkludering istället kan leda till exkludering, 

och att den grammatiska strukturen i texterna befäster en normativ vithet (Clark Mane, 2012). 

Även Mohanty har noterat dessa tendenser, och menar tillsammans med M. Jacqui Alexander 

att det inte räcker med att inkludera andra så länge man inte rannsakar sig själv (Alexander & 

Mohanty 1997, ref. i Clark Mane, 2012). I analys av texterna finner Clark Mane det bland 

annat vanligt att se på kritiken från rasifierade kvinnor som ett avslutat problem, något som 



	  

13	  
	  

man under tredje vågen redan tagit itu med genom att ha antagit en mer expanderad form än 

andra vågen. Clark Mane fann det även vanligt att se på etnicitet, sexuell läggning och 

klasstillhörighet som individuella egenskaper och inte strukturbundet, vilket osynliggör 

diskriminering. Undersökningen leder slutligen fram till att inkludering inte per automatik 

leder till integration, och utan integration menar Clark Mane att det intersektionella 

perspektivet inte kommer lösa några problem vad gäller det vita maktutövandet (Clark Mane, 

2012).  

 

I Postkolonial feminism. Volym 1 beskriver Paulina de los Reyes den svenska kvinnorörelsen 

som präglad av modernitet, förnuft och sekularism. Den svenska jämställdhetsmodellen 

betraktas som oerhört lyckad och överlägsen alla andra, vilket har skapat en skiljelinje mellan 

vita sekulära feminister och män och kvinnor från andra kulturer. Den normativa feminismen 

sätter agendan för vad som anses vara önskvärt och rätt inom den feministiska analysen och 

politiken. Trots detta existerar ett stort intresse för postkolonial feminism och en ambition om 

att övervinna den normativa feminismen genom att utveckla intersektionella perspektiv (de 

los Reyes, 2011: 32, 34).  

 

2.5 Samhällshinder 
 

Problemen som Clark Mane och de los Reyes beskriver i stycket ovan ger en indikation om 

att det är svårt för muslimska feminister att få gehör för sina idéer. En annan faktor som 

begränsar muslimska feminister, och muslimer i allmänhet, är den stereotypa samhällsbild 

som finns av dem. För att rättfärdiga ockupationen växte det i västvärlden under kolonialtiden 

fram en bild av muslimska kvinnor som förtryckta. Badran menar att bilden av den förtryckta 

muslimska kvinnan lever kvar i väst än idag för att bibehålla synen på den muslimska världen 

som underutvecklad och hotfull (Badran, 2009: 1). Sarah Bracke kommer i en empirisk 

undersökning av den nederländska kontexten fram till att bilden av muslimska kvinnor som 

förtrycka även kan leda till något som hon kallar för räddningsnarrativ, uppfattningen om att 

muslimska kvinnor behöver räddas från det påstådda förtrycket (Bracke, 2012: 248). Trots 

detta är beslöjade muslimska kvinnor överrepresenterade när det kommer till islamofobiska 

hatbrott. Mehrako Masifi genomförde 2008 en studie som visade att av 250 tillfrågade 
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muslimer svarade 90 procent att de utsatts för hatbrott varav 70 procent av dem var beslöjade 

kvinnor (Masifi, 2014). 

 

De los Reyes påpekar att Sverige spelade en marginell roll som kolonialmakt. Trots detta 

präglas samhället ändå av de idéer som växte fram i Europa under denna tid. De 

samhällsekonomiska förändringar som skett under 1990-talet har blottat en strukturell etnisk 

diskriminering och rasism som enligt de los Reyes tidigare legat relativt dold. Dock räcker 

inte individualisering och nedmonteringen av välfärden som förklaring till den 

främlingsfientlighet som existerar i det svenska samhället, utan de los Reyes menar att den 

även är ett resultat av koloniala tankestrukturer och bilden av ”den andre” (de los Reyes, 

2011: 31). I boken Muslim i Sverige beskriver Ann Sofie Roald och Pernilla Ouis hur 

muslimer ständigt får hantera en negativ bild av islam, både i det svenska samhället och via 

media. Bilden som återges är generaliserande och muslimer ses som en homogen grupp. 

Roald och Ouis påpekar även att det i hög grad är icke-muslimska ”experter” som får 

utrymme i media för sina tolkningar av islam, vilket underordnar olika muslimska gruppers 

uppfattningar (Ouis & Roald, 2003: 314).  

 

Kerstin Gustafsson Figueroa återger i boken För Guds skull: muslimer i Sverige resultatet av 

intervjuer med muslimer bosatta i Sverige. Resultatet avslöjar både positiva och negativa 

uppfattningar. Vissa menar att klimatet i Sverige är öppet och tillåtande vilket förenklar 

möjligheterna att praktisera sin religion, till exempel i valet att bära slöja eller att inte göra 

det. Några av studiens informanter upplevde att de ofta tvingas definiera sin tro på grund av 

islams ständiga figurerande i media (Gustafsson Figueroa, 2007: 21, 25, 24).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Tidigare genomförda studier pekar på att det i samhället finns en problematisk bild av 

muslimska kvinnor. De visar även på meningsskiljaktigheter mellan västerländska sekulära 

feminister och muslimska feminister, där de västerländska sekulära feministerna har visst 

övertag vad gäller tolkningsföreträde. Det kan antas att dessa faktorer fungerar som hinder för 

muslimska kvinnorörelsers politiska engagemang.  

 

Nedan presenteras några teoretiska ingångar som kan användas vid analys av de olika hinder 

som muslimska feminister kan stöta på. Det rör sig om postkoloniala teorier om hur väst 

genom en orientalistisk diskurs gjort sig överlägsna öst och hur detta även har kommit att 

påverka möjligheterna till talutrymme för kvinnor av annan härkomst än västerländsk. 

 

3.1 Teoretisk bakgrund 
 

Det teoretiska perspektiven som är mest passande för studien är postkolonialism och 

postkolonial feministisk teori. Enligt de los Reyes är kolonialismen inte något som enbart hör 

hemma i det förflutna då den haft en stor inverkan på både den rika och den fattiga världens 

nuvarande levnadsvillkor. Postkolonialism bör därför inte tolkas som att kolonialism inte 

längre existerar, utan som ett sätt att analysera dess fortsatta påverkan. Europas 

kolonialisering av resten av världen gör sig fortfarande påmind i konflikter, osämja och 

fördomar som råder mellan olika kulturer idag Fördomarna visar sig genom rasistiska 

representationer och förstärker uppdelningen av ”vi” och ”den andre” (de los Reyes, 2011: 

19- 20). Nils Hammarén och Thomas Johansson menar att postkolonialism gör det möjligt att 

ifrågasätta och tillföra ny kunskap till den samhällsordning som kolonialismen skapade. Den 

postkoloniala teorin används till att skapa en historia som inte är förtryckande och som 

förklarar hur den ojämlika världsordningen är en produkt av kolonialismen (Hammarén & 

Johansson, 2009: 109- 110).  

 

Samtidigt som den postkoloniala teorin utvecklades började feministiska teoretiker rikta kritik 

mot den västerländska sekulära feminismens forskning. Eurocentrism och generaliserande 
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antagande om ”den andra kvinnan” pekades ut som vanligt förekommande. ”Den andra 

kvinnan” utanför väst får stå som motpol till den underförstått mer moderna kvinnan i väst 

(Mohanty, 2006: 35, 37). 

 

 De los Reyes menar att postkolonial feminism hjälper till att fullända två innan ofullständiga 

perspektiv. Den vita, hegemoniska, västerländska feminismen får ett raskritiskt perspektiv 

medan den mansdominerade postkolonialismen får ett feministiskt perspektiv (de los Reyes, 

2011: 21).  

 

3.2 Orientalism och skapandet av ”den andre” 
 

Som postkolonial teori beskriver begreppet orientalism den skiljelinje vi uppfattar mellan 

Orienten, idag mer känt som öst, och väst. Edward Said beskriver Orienten som en europeisk 

uppfinning. Orienten är inte något som finns naturligt, precis som västvärlden inte är något 

som finns naturligt, utan båda är konstruktioner (Said, 2000: 63, 65). Konstruktionen av 

Orienten så som vi till stor del fortfarande uppfattar området och människorna där idag tog sin 

början under 1700- talet, och bilden av den växte fram utifrån hur väst beskrev, belägrade, 

bestämde över och även undervisade människorna i området (Said, 2000: 65). Said menar att 

på grund av att öst var ett av områdena i världen som kolonialiserades längst och flitigast 

också står för den starkt existerande bilden av ”den andre”. Öst är vad väst inte är, dess 

kontrast, vilket stärkte västs identitet (Said, 2000: 63- 64).  Said beskriver utifrån Gramcis 

teori om hegemoni hur vissa idéer når mer inflytande än andra och leder till ett kulturellt 

ledarskap. Hur Européer kollektivt definierar ”oss” som överlägsna gentemot ”dem”, det vill 

säga alla utanför Europa. Definitionen gjordes med lite motstånd, vilket Said beskriver som 

en övervägande faktor till att Europas hegemoni är möjlig (Said, 2000: 70-71). Genom att 

under 1800- talet ockupera och kolonialisera Orienten kunde européerna fortsätta att 

reproducera den överlägsna bilden av sig själva, vilket Said förklarar genom Barthes teori om 

hur en myt kan fortsätta att omskapa sig själv i all oändlighet (Said, 2000: 313, 455).  

 

Said påpekar att man ur ett postkolonialistiskt perspektiv bör se på orientalismen som en 

diskurs. Utan att studera fenomenet diskursivt är det enligt Said svårt att förstå hur 

västvärlden både kunnat producera Orienten och sedan fortsätta styra den (Said, 2000: 66).  
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Då förändringar av maktpositioner har skett i västvärlden fortskrider formandet av den 

orientaliska diskursen nu med USA i täten. USAs oljeintressen har lett till att diskursen nu 

främst handlar om den arabiska världen, och då främst muslimer. En stereotyp bild av 

muslimer som blodtörstiga, sexgalna terrorister fortsatte att reproduceras (Said, 2000: 424, 

427). Islam kom att symbolisera allt som ”vi” i väst fruktade (Said, 1997: 4-7). Said beskriver 

västs självbild där ”västerländsk” är en kulturell identitet som kan se ut på många olika sätt 

medan muslimer endast är ”islam”, vilket innefattar en uppsättning begränsade och 

oföränderliga karaktärsdrag (Said, 1997: 10-11).  

 

3.3 Vem äger talutrymmet? 
 
Enligt postkoloniala feministiska teoretiker påverkar den koloniala diskursen vem som får 

tillträde till talutrymmet. Gayatri Chakravorty Spivak behandlar ämnet i artikeln Can the 

subaltern speak? Spivak menar att de subalterna, de underlägsna, inte får chans att göra sig 

hörda då intellektuella från västvärlden redan för deras talan. Genom att studera bland andra 

Marx, Foucault och Deleuze kommer Spivak fram till att intellektuella tenderar att genom 

sina teorier skapa homogena grupper, vilket bidrar till att kunskap om olika kulturer minskar. 

Även fast det ligger goda avsikter bakom de intellektuella teoretikernas representation av de 

subalterna bidrar detta enligt Spivak till fortsatt kolonialisering (Spivak, 2006: 29- 30). 

 

Genom att utgå från tesen ”white men are saving brown women from brown men” påvisar 

Spivak kvinnors särskilt utsatta position, då de påverkas av både imperialism och patriarkala 

strukturer. Som exempel nämner Spivak den diskussion som fördes kring hinduiska 

änkebränningar under kolonialtiden. Änkebränning är en numera ytterst ovanlig tradition i 

Indien där änkan bränns tillsammans med sin avlidne make Den vita mannen såg ritualen som 

en horribel tradition och förbjöd den år 1829. Den färgade mannen försvarade traditionen med 

argumentet ”hon ville dö”. Kvinnorna i fråga kommer inte till tals, vilket enligt Spivak 

bevisar att kvinnors talan förs av både vita, utomstående män och männen som delar deras 

kulturella kontext (Spivak, 2006: 33). 

 

Chandra Talpade Mohanty problematiserar även hon västvärldens teoretiska och diskursiva 

kolonialisering av resten av världen. Bland annat diskuterar hon hur västerländska feminister 
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gör sig överlägsna kvinnor från vad hon kallar tredje världen. Detta genom att tala och skriva 

om kvinnor som inte härstammar från väst i singular och tillskriva dem en gemensam historia. 

Västerländska feministers analys av tredje världen indikerar på ”sexuell olikhet” och en 

starkare manlig dominans än i väst. Kvinnor från andra delar av världen är därmed under ett 

större förtryck än kvinnor i väst. Denna koloniala diskurs har resulterat i en uppfattning av 

den genomsnittliga kvinnan från tredje världen som sexuellt begränsad, fattig, outbildad, samt 

bunden till tradition och familj. Kvinnor från västvärlden däremot ses som fria, både sexuellt 

och i livsval, välutbildade och moderna, vilket upphöjer kvinnor från väst till norm (Mohanty, 

1984: 335- 337). Mohanty påpekar att om denna självbild hade varit sann så hade kvinnor 

från väst inte varit i behov av en feministisk rörelse (Mohanty, 1984: 353). 

 

Vidare påpekar Mohanty att ”Kvinnor” inte bör analyseras som en global, homogen grupp 

utan de måste analyseras i förhållande till dem olika socio-ekonomiska kontexter som de lever 

i. Ett exempel på den universella syn som västerländska feminister har är diskursen som har 

vuxit fram kring muslimska kvinnor som bär slöja. Enligt Mohanty är argumentet att ”the 

more the number of women who wear the veil, the more universal is the sexual segregation 

and control of women”. Argumentet tar inte hänsyn till att anledningen att bära slöja skiljer 

sig åt mellan olika muslimska samhällen, vilket gör argumentet extremt generaliserande 

(Mohanty, 1984: 344- 347). Själva kolonialiseringen sker enligt Mohanty då västerländska 

feminister, genom att tala om kvinnor från tredje världen som objekt, upphöjer sig själva till 

subjekt (Mohanty, 1984: 351). 
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4. Metod 
	  
I följande avsnitt följer en motivering till valet av metod samt genomgång av den kvalitativa 

metoden. I avsnittet redogörs även det hermeneutiska tolkningssättet och beskriver den 

semistrukturerade intervjuform som valts för studien. Vidare beskrivs urval, genomförande, 

analysprocess och vilka etiska överväganden som har gjorts. 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
 

Insamling av material sker i form av kvalitativa intervjuer. Enligt Martyn Denscombe är 

intervju som metod effektiv då forskarens syfte är att få insikt i till exempel människors 

uppfattningar, känslor och erfarenheter. Intervjuerna som genomförs går att se som 

semistrukturerade eller ostrukturerade med få och relativt öppna frågor. Enligt Denscombe är 

det vanligt att under intervjun växla mellan semistrukturerad och ostrukturerad form, det 

viktigaste är att informanten får tala fritt. Denna öppna form av samtal ger den som intervjuar 

möjligheten att anpassa intervjun efter informanten genom att till exempel välja att ändra 

frågornas följdordning utifrån hur samtalet fortskrider (Denscombe, 2009: 233- 235). Jag 

valde att genomföra individuella samtalsintervjuer framför gruppintervjuer för att ge 

informanterna större möjligheter till att tala fritt, vilket enligt Ann Kristin Larsen är av 

yttersta vikt då informanten talar om egna upplevelser. En gruppintervju hade i det här fallet 

kunnat hämma informanterna på grund av den social kontroll som kan uppstå i grupp (Larsen, 

2009: 85- 86). 

 

4.2 Urval 
 

Då jag med denna studie inte är ute efter att generalisera utan endast spegla mina informanters 

åsikter och upplevelser har jag gjort ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Med andra ord så är 

informanterna tillfrågade på grund av att jag redan visste att de hade ett intresse och 

engagemang för muslimsk feminism. Därför inte kan de inte ses som representativa för hur 

alla muslimska kvinnor ser på samhällsbild och möjligheter till självrepresentation (Larsen, 
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2009: 77- 78). Min första informant kom jag i kontakt med efter ett tips från några bekanta. 

Genom att därefter kontakta människor som utmärkt sig i den feministiska debatten fick jag 

kontakt med ytterligare två informanter. En av de tillfrågade ställde tyvärr in sitt deltagande 

med kort varsel. På grund av tidsbrist bestämde jag mig för att inte söka efter en tredje 

deltagare. Möjligtvis hade fler genomförda intervjuer kunnat höja kvalitén på studien, men 

jag är ändå av tron att det låga antalet intervjuer har lämnat mer tid till analys vilket istället 

stärker den. Argumentet får stöd av Repstad som påpekar att för högt antal intervjuer kan leda 

till en ytlig analys, vilket motverkar syftet med en kvalitativ undersökning (Repstad 1999: 

70). 

 

De två informanterna Sarah och Aslihan, som har valt att delta i studien utan att 

anonymiseras, är mellan 20 och 30 år gamla. Aslihan är bosatt i Malmö och hennes familj har 

rötter i Turkiet. Sarah bor i Stockholm, och hennes familj har kurdiskt ursprung. De definierar 

sig båda två som muslimska feminister och är på olika sätt aktiva inom den muslimska 

feministiska rörelsen. 

 

4.3 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes individuellt med informanterna på offentliga platser som de själva 

valt. Aslihan träffade jag på ett bibliotek i Malmö, medan Sarah ville ses på ett café i 

Stockholm. Intervjuer kan enligt Repstad lätt skapa en spänd stämning och informanten kan 

reagera nervöst på att samtalet spelas in (Repstad 1999: 70). Genom att låta informanterna 

själva välja en trygg plats hoppades jag på att undvika vissa av spänningarna. 

 

Trots risken för att en ljudinspelning hämmar informanten är det ändå att föredra att spela in 

intervjun. Samtalet får enligt Larsen ett bättre flöde när den som intervjuar kan fokusera 

endast på samtalet utan att behöva anteckna (Larsen, 2009: 85). Till inspelning av 

intervjuerna användes en iPhone. Intervjuerna inleddes med att jag kort berättade om studiens 

bakgrund och syfte. Jag tog även upp de etiska riktlinjer som jag valt att följa och frågade 

vidare informanterna om de önskade vara anonyma, vilket de båda som sagt tackade nej till. 

Därefter utgick jag från en intervjuguide (se bilaga) som baserades på mina dåvarande 

frågeställningar samt vissa följdfrågor. I efterhand korrigerades undersökningens 
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frågeställningar något, vilket gör att intervjuguiden inte är helt överensstämmer med vad som 

tas upp i resultat och analys. Intervjuerna tog cirka 50- 60 minuter vardera.  

 

4.4 Hermeneutisk vetenskapsteori 
 

Hermeneutisk vetenskapsteori är holistisk. Individens olika uppfattningar av världen kan inte 

studeras enskilt eftersom de skapas i relation till varandra. Hartman menar att på grund av att 

vi redan är färgade av olika intryck så kan vi omöjligt identifiera oss själva med en annan 

individ i så hög grad att man kan se världen exakt likadant. Detta innebär att när det gäller 

någon annans livsvärld går det inte att nå en fullständigt sanningsenlig beskrivning. För att 

kunna genomföra en tolkning krävs en förförståelse, alltså vad vi redan har kunskap om. 

Utifrån förförståelsen bildar vi en uppfattning av den andres livsvärld. När vår egen livsvärld 

och de uppfattningar vi själva har möter och tolkar en annan individs livsvärld uppstår en så 

kallad horisontsammansmältning, vilket skapar en relativistisk sanning. Att skapa en 

relativistisk sanning är målet med en undersökning som utgår från den hermeneutiska 

vetenskapsteorin (Hartman, 2004: 188- 191).  

 

4.5 Val av metod 
 

Enligt Hartman hjälper en kvalitativ undersökning till att nå förståelse för hur en individ 

upplever sig själv och världen runtomkring, den så kallade livsvärlden. Livsvärlden går inte 

att dela upp och studeras på det mätbara sätt som en kvantitativ undersökning går ut på, utan 

den förståelse som är målet kräver tolkning av individens yttringar och handlingar (Hartman, 

2004: 273- 274). Då syftet med min studie är att skapa en förståelse för mina informanters 

åsikter och upplevelser om de ämnen som berörs i frågeställningarna känns en kvalitativ 

metod mest lämplig. Med en kvalitativ forskningsansats har tabeller och siffror ingen större 

betydelse utan det som står i fokus är texten. Texten kan innefatta exempelvis 

observationsanteckningar eller intervjutranskriberingar. Kvalitativa intervjuer som utgår från 

samma tema kan ta olika vägar vilket ändå kan leda fram till ett resultat som anses 

tillförlitligt. Olika nyanser och verklighetsuppfattningar som informanterna bidrar med har 

stor betydelse för studien (Repstad 1999: 8- 9).  
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En kvalitativ forskningsprocess kan te sig på olika sätt. Vid analytisk induktion sker 

insamling av data innan teoretisering. Anledningen är att forskaren inte vill påverka sina 

informanter i någon speciell riktning. Vid interaktiv induktion sker datainsamling och 

teoretisering växelvis Enligt Hartman är den interaktiva forskningsprocessen ett smidigare val 

då forskaren slipper ödsla tid på datainsamling som sedan visar sig vara irrelevant för den 

valda teorin (Hartman, 2004: 277, 289). Min forskningsprocess går att beskriva som interaktiv 

induktion då jag först formulerat frågeställningar som jag sedan planerat studien efter. Efter 

genomförd undersökning och analys har teoretiska idéer vuxit fram som har styrt studien i en 

någorlunda annan riktning än vad det i den ursprungliga planeringen var tänkt (Hartman, 

2004: 291). 

 

4.6 Bearbetning av insamlat material 
 

Ljudinspelningarna resulterade i en större mängd material som behövde transkriberas. Jag tog 

mig friheten att, i enlighet med Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang i boken 

Forskningsmetodik, inte transkribera vissa delar av materialet var irrelevant för 

undersökningen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997: 140). Allt material som däremot 

berörde undersökningen transkriberades ordagrant, förutom vissa utelämningar av 

upprepningar, skratt och hummanden. Transkriberingarna skickades sedan till informanterna 

så att eventuella missuppfattningar skulle kunna åtgärdas.  

 

För att gå vidare och få klarhet i vad intervjuerna genererat i påbörjades en analys. Enligt 

Hartman kan en analys enligt kvalitativ metod gå till på flera olika sätt, men vanligtvis är den 

uppdelad i två moment som jag har valt att följa. Det första momentet bestod av att krympa 

och kategorisera materialet, vilket Hartman kallar för att koda (Hartman, 2004: 287). Vid 

genomgång av materialet gick det tydligt urskilja fyra dominerande samtalsämnen; hur 

informanterna uppfattar samhällets bild av muslimska kvinnor, hur de ser på sin identitet som 

muslimer och feminister, beskrivningar av möten med västerländska sekulära feminister och 

hur de upplevde tillgången till offentligt talutrymme. Dessa fyra dominerande samtalsämnen 

fick stå som kategorier som jag sedan kodade materialet efter. Kategorierna överensstämmer 

med studiens syfte och frågeställningar, och att koda materialet därefter kändes mest naturligt. 
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Jag valde även på grund av studiens tids- och platsbegränsning att krympa det kodade 

materialet, vilket innebär att det är ett urval av citat presenteras i resultatdelen. Citaten är noga 

utvalda för att kunna representera materialet. Denscombe varnar för hur citat kan feltolkas när 

dem rycks ur sin kontext (Denscombe: 2009: 264). Då jag är mån om att citera mina 

informanter så korrekt som möjligt genomfördes detta urval med stor försiktighet. Moment 

två i analysen består av tolkning av det utvalda kodade materialet. Genom tolkning träder den 

förståelse som är målet med den kvalitativa undersökningen fram (Hartman, 2004: 287).  

 

4.7 Etiska överväganden 
 

I denna studie efterföljs Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som gavs ut år 2002. Vetenskapsrådet ställer fyra olika 

forskningsetiska krav vilka berör etiska riktlinjer gällande samtycke, nyttjande, information 

och konfidentialitet. Principerna är tänkta att fungera vägledande för forskaren vid både 

planering och genomförande av studier (2002: 6).  

Informationskravet innebär att forskaren har som skyldighet att för informanterna klargöra 

studiens syfte samt vilka villkor som gäller vid deltagande (2002: 7). Detta gjordes då jag 

första gången kontaktade tilltänkta informanter. Via mail förklarades studiens syfte och en 

förfrågan ifall personen i fråga fann något intresse i att delta. Det frivilliga deltagandet tas upp 

som vetenskapsrådets andra princip, samtyckeskravet (2002: 9).  

Under respektive intervju informerades informanterna om konfidentialitetskravet, möjligheten 

att vara anonym både vad gäller namn och andra kännetecken som skulle kunna avslöja deras 

identitet (2002: 12). Båda informanterna valde dock att tacka nej till denna möjlighet vilket 

har lett till deras riktiga namn nämns i studien. 

Under intervjuerna informerades informanterna även om nyttjandekravet som innebär att 

uppgifterna de lämnar endast kommer användas till denna studie (2002: 14). 
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5. Resultat och analys 
	  
I följande kapitel presenteras resultatet från genomförda intervjuer. Resultatet analyseras även 

utifrån teori och tidigare forskning.  Tolkning och kodning av resultatet har gjorts utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, och har därefter delats upp i passande kapitelindelningar. 

Varje delkapitel innehåller utvalda citat samt analys av dessa. För en så enkel läsning som 

möjligt har följande strukturering gjorts; Informanternas uppfattning om samhällets bild av 

den muslimska kvinnan, identiteten som muslim och feminist, mötet med den västerländska 

sekulära feminismen och tillgång till offentligt talutrymme.  

5.1 Informanternas uppfattning om samhällets bild av 
den muslimska kvinnan 
 

Jag bad informanterna beskriva vilken bild de uppfattar att det svenska samhället har av 

muslimska kvinnor och hur de tror att den har skapats.  

 
[…] alltså det är ju den attityden. Det är internaliserat hos människor att en muslimsk 
kvinna är en kvinna som behöver bli befriad från sin muslimska kontext. Att ta för givet 
att den muslimska identiteten är nånting som kuvar kvinnan. Man har den föreställningen 
liksom. Och vad det beror på det… Det är säkert kolonialism. Kriget mot terrorism. Och 
det är liksom… Muslimer som barbarer och det är liksom… Islam som 
kvinnoförtryckande. […] För att det är något oerhört provocerande med när du säger att 
du är muslimsk kvinna som inte upplever dig själv som kuvad av att du är... Alltså bara 
den kärnan är i sig väldigt provocerande, och det får mig att fundera på varför. Varför är 
det så provocerande? – Sarah 

 
Jag upplever också att det är en orättvis bild av muslimska kvinnor, och jag tror att det 
grundar sig i orientalismen för att den gick ju ut på antingen att utmåla mellanöstern, 
alltså orienten eller islam sådär mystiskt eller otäckt  […] Det är ju av politiska skäl för 
på den tiden så invaderade ju dom kristna Spanien, alla judar och muslimer skulle 
försvinna och såhär korstågen. Och idag handlar det ju ganska mycket om oljekrisen. 
Alltså... För att Irak skulle invaderas så blev ju faktiskt muslimerna dehumaniserade i 
media. – Aslihan 

 
Både Sarah och Aslihan upplever att det svenska samhället har en negativ bild av muslimer. 

Båda tror att det bottnar i kolonialismen och hur muslimer i denna diskurs framställs som 

både farliga och förtryckta. Kriget mot terrorism och invaderingen av Irak tas av dem båda 

upp som exempel på varför denna bild fortsätter att reproduceras. Aslihan påpekar att media 
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används för att upprätthålla den stereotypa bilden. Sarah upplever att människor blir 

provocerade när hon hävdar att hon inte känner sig kuvad, vilket skvallrar om vilka starka 

föreställningar många icke-muslimer har av muslimer. Detta stämmer överens med Saids teori 

om hur den orientaliska diskursen vuxit fram och reproduceras än idag på grund av 

oljeintressen i mellanöstern samt för att upprätthålla bilden av väst överordnad (Said, 1997: 4-

7). Även Badran tar upp denna problematiska och stereotypa samhällsbild och menar likt Said 

att den växte fram för att rättfärdiga kolonialismen (Badran, 2009: 1). 
 
Är du beslöjad så ska du behöva försvara dig och lägga fram argument till varför du är 
beslöjad. Är du inte beslöjad så ska du behöva försvara och lägga fram argument till 
varför du inte är beslöjad. Hur du än gör som muslimsk kvinna så ska du ändå behöva 
försvara, alltså förstår du? Det är jämt det här ifrågasättandet […]  Jag tänker att varför är 
den kvinnliga kroppen fri att exponeras men inte fri att slippa exponeras? Då är ju det 
förtryck på olika sätt - Sarah 
 
Man vet ju att rent statistiskt så är ju dom flesta hatbrotten islamofobiska, det är ju mot 
kvinnor […] Men det är ju lite motsägelsefullt för om man nu tycker synd om muslimska 
kvinnor, och att dom är förtryckta och sådär, varför är det dom som blir utsatta? – Aslihan 

 
Sarah berättar att muslimska kvinnor ständigt blir ifrågasatta. Slöjans vara eller icke vara är 

ett särskilt känsligt ämne, både för muslimska kvinnor som är beslöjade och för dem som inte 

är det. Hon funderar vidare kring varför det inte anses vara okej att täcka sin kropp när det är 

okej att visa den. Aslihan tar upp att muslimska kvinnor är överrepresenterade vad gäller 

islamofobiska hatbrott. Detta ser hon som märkligt eftersom muslimska kvinnor samtidigt ses 

som förtryckta offer på grund av islam. 

  

Även detta resonemang tyder på starka fördomar och föreställningar om islam och muslimska 

kvinnor, vilket överensstämmer med den bild som Gustafsson Figueroa återger, att många 

muslimer känner att de ständigt får sin tro ifrågasatt (Gustafsson Figueroa, 2007: 21, 25, 24). 

Det verkar upplevas provocerande både när den stereotypiska bilden av den muslimska 

kvinnan uppfylls, men minst lika provocerande när den inte gör det. Att det anses mer okej att 

visa sin kropp än att täcka den bör ha att göra med sexuella frigörelsen under andra vågen 

som både Mernissi och Östholm tar upp (Mernissi, 1987:168, Östholm, 2006:40) Människor 

från en västerländsk kontext kanske helt enkelt saknar förståelse för att det kan ses som frihet 

att välja att täcka sin kropp. Av resultatet av Masifis undersökning att döma stämmer tyvärr 

Aslihans påstående om muslimska kvinnors utsatthet vad gäller hatbrott (Masifi, 2014). 
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[…] Och man tror att världen. Hela universum är väst, och man bara nä, det finns andra. 
Hela världen är inte norden, hela världen är inte väst. - Sarah 

 
[…] men jag tror också det handlar om här i Sverige har man ju haft, alltså det senaste 
århundradet har det ju varit en kvinnofrigörelse och jag… Jag tror att många av dom här 
symbolerna eller sättet vi muslimska kvinnor lever på kanske påminner lite om 
kvinnornas situation i västvärlden förut, eh, till exempel så fick ju kvinnor täcka sig inom 
kristendomen alltså det var en symbol på att kvinnan var mindre värd än mannen och att 
liksom kvinnan skulle skämmas över sin sexualitet och sig själv medan i islam så täcker 
man sig för att man ska liksom... alltså av självrespekt och integritet inte för... Inte för att 
man skäms utan för att man är stolt och därför tänker man att man inte behöver skylta 
med sig själv för att andra ska... Alltså för att få bekräftelse från andra […] Men när man 
växer upp här så är det väldigt såhära vi ska va stolta över att kvinnor har frigjort sig och 
då ska man ogilla allting som kanske förknippas som förtryck här i våra ögon i 
västvärlden. Jag tror att många som bor i Sverige tänker att kvinnor utanför den svenska 
kulturen, ute i världen har det sämre ställt, alltså jag tror att det finns den bilden. Alltså 
generellt, kanske inte individer, men att allting är bättre i Sverige för att man har kommit 
mycket längre i sin utveckling. – Aslihan 

 
Sarah beskriver samhällets västcentriska världsbild. Aslihan beskriver hur hon tror att 

samhällsbilden av muslimska kvinnor kan ha skapats utifrån den historiska synen på 

västerländska kvinnors förtryckta situation innan sekulariseringen, och påpekar att slöjan inte 

har samma betydelse inom kristendomen och islam. En muslimsk kvinna bär slöja för att hon 

är stolt och inte behöver visa upp sig själv för att känna sig bekräftad. Hon menar vidare att 

västerländska kvinnors frigörelse från kristendomens förtryck skapar en bild av att väst är 

bättre och mer utvecklat än andra kulturer. Enligt Mohanty finns det ett antagande om att ju 

fler kvinnor som bär slöja desto mer utbredd är kontrollen över kvinnor (Mohanty, 1984: 

346). Ett sådant antagande blir enligt Mohanty väldigt fel och generaliserande då slöjans 

symboliska betydelse skiljer sig. Inte bara mellan islam och kristendomen som Aslihan tog 

upp, utan även mellan olika muslimska samhällen (Mohanty, 1984: 347). Precis som Said 

menar skapas bilden av ”den andre” genom konstrast. Genom att se den muslimska världen 

som motsatsen till vad väst är stärker väst sin överlägsenhet (Said, 2000: 64). Denna 

motsättning skapar bilden av kvinnor från en annan kontext än väst som bland annat 

begränsad, traditionsbunden och religiös medan västerländska kvinnor ses som fria och 

moderna vilket upphöjs till norm (Mohanty, 1984: 337). Att motsatsen till religiös innebär 

frihet visar på hur västs sekulariseringsprocess har haft betydelse för västerländska 

människors syn på religion som en privatsak som inte bör synas, vilket skiljer sig från många 

muslimers (Svensson, 1996: 5).  
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5.2 Identiteten som muslim och feminist 
 

Vidare bad jag informanterna beskriva sina identiteter som muslimer och feminister. Jag 

frågade även vilka frågor som är viktigast för dem som muslimska feminister.  

 
För mig är det ingen motsättning i att vara feminist och att vara muslim. Min muslimska 
identitet kompletterar min feministiska identitet. Det är ett komplement, ingen 
motsättning […] För mig, jag pratar bara för mig själv nu och inte alla andra individer 
som identifierar sig själva som muslimska feminister. För mig handlar det inte så mycket 
om islam som religion, utan det handlar snarare om att jag ska få företräda mig själv som 
muslim och som feminist och att jag inte ska behöva hamna i försvarsställning. För mig 
är det muslimsk feminism, att jag ska få ha min fysiska uppenbarelse och att den ska vara 
jävligt tydlig utan att behöva liksom "Ah, nä men du har inte rätt för vadå fyra fruar!” 
Man ska inte behöva hantera en teologisk diskurs, det är det som är min kärna, det är det 
som är min tes […] Jag har inte bett om att försvara en 1500 år gammal religion med 
massor med typer av patriarkala strukturer, som kristendomen, som judendomen, som 
hela världen lever under ett patriarkat […]  Det är klart det finns muslimska tjejer eller 
kvinnor som befinner sig i muslimsk kontext, som har en muslimsk identitet, som har 
vuxit upp i en muslimsk miljö som upplever sig, kanske inte riktigt befriad och upplever 
att den här kontexten är något som jag helst vill bli befriad ifrån. Dom finns, jag förringar 
inte deras erfarenheter. Men jag är inte förtryckt av min muslimska identitet, varför ska 
jag behöva stå till svars för en tjej som är det? – Sarah 

 
I Sarahs livsvärld är det självklart att islam och feminism går att kombinera. Hon menar att 

islam egentligen inte har så mycket med hennes feministiska engagemang att göra, utan det är 

två faktorer som kompletterar hennes identitet. Sarah är trött på att få sin religiösa identitet 

ständigt ifrågasatt som något som är inkompatibelt med feminism. Hon påpekar även att 

islam, likt alla andra religioner och resten av världen är formade utifrån patriarkala strukturer. 

Sarah menar vidare att det finns muslimska tjejer som känner sig förtryckta i den muslimska 

kontext som de befinner sig i, men då det inte är en kontext som hon själv känner igen sig i 

vill hon inte behöva stå till svars för eller representera den gruppen. Badran pekar ut de två 

vanligaste typerna av muslimsk feminism varav den ena utgår från Koranen medan den andra 

typen är sekulär (Badran, 2009: 2). Sarah passar enligt mig inte in på någon av Badrans 

beskrivningar. Sarahs feministiska kamp ter sig främst som postkolonial då hon strävar efter 

att föra sin egen talan i en miljö där andra redan talar för henne vilket går att jämföra med 

Spivaks teori om den subalternas svårigheter att göra sig hörd (Spivak, 2006: 29). Att Sarah 

upplever att hon får sin religiösa identitet ifrågasatt kan förklaras med Saids teori om att en 
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muslim endast är ”islam” i västerländska ögon, vilket knyter hela individens identitet till 

religionen (Said, 1997: 10-11 

 
För mig som är muslim i Sverige så handlar det ganska mycket om att jag ska kunna vara 
den jag är utan att andra ska tala om för mig att jag är förtryckt eller du har fel. Jag menar 
sådär, alltså att jag ska förminskas för att jag är muslim och väljer att uttrycka det i min 
vardag och i mitt utseende […] Jag och många av dom muslimska feminister som jag 
känner till och läser, det är inte det som är syftet, att ändra islam. Vi tror på att där är, det 
finns liksom en bra syn på kvinnan och hennes rättigheter och skyldigheter, men den 
behöver bara tolkas som det var tänkt, alltså som det har gjorts egentligen […] Till 
exempel alltså redan när islam kom på 500-talet då var det väldigt revolutionerande och 
islam blev inte så populärt på grund av alla rättigheter kvinnor fick. Det var bland annat, 
kvinnor fick ärva och äga och skilsmässorätt, så en del av den muslimska feminismen 
idag handlar om att upprätthålla dom här rättigheterna för att det finns ju system och 
kulturer som försöker... Alltså det hamnar i skymundan. Men det finns liksom i religionen 
och det ska utnyttjas och det är en del av vad den här kampen handlar om.  – Aslihan 
 

Likt Sarah för Aslihan en postkolonial kamp om rätten att få vara sig själv utan bli sedd som 

eller talad till som förtryckt på grund av religiös tillhörighet. Aslihan anser, likt deltagarna i 

Karlsson Mingantis studie, att islam en religion med bra kvinnosyn som från början tillskrev 

kvinnor rättigheter som de tidigare inte haft. En del av den feministiska kampen är att 

upprätthålla dessa, trots kulturella påverkningar (Karlsson Minganti, 2007: 79, 81). Aslihan 

passar in på den typen av muslimsk feminism som Badran beskriver har sin utgångspunkt i 

islams lära (Badran, 2009: 2). Hänvisningen till de rättigheter som från början gavs till 

kvinnorna visar på att profeten Muhammeds handlingar, likt Svensson beskrivning, står som 

förebild (Svensson, 1996: 101). 

 

5.3 Mötet med den västerländska sekulära feminismen 
 

Ett av mina intresseområden har varit hur informanterna upplever mötet med västerländsk 

sekulär feminism vilket det kom att bli långa diskussioner om med båda informanterna. 

 
[…] Och det som är mest anmärkningsvärt, och framförallt väldigt tråkigt är att som 
uttalad feminist och muslim i Sverige så möts du av en skeptisk inställning av den 
feministiska rörelsen i sig […]  I de feministiska rummen så ifrågasätts man för att man 
har en viss trygghet i en religion, vad den nu än må vara liksom. Och i religiösa 
sammanhang ifrågasätts man för att man har en feministisk attityd eller ingångsvinkel, 
och då uppstår liksom en lucka för oss som är troende feminister. Vi är inte hundra 
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procent välkomna i dom här rummen, även om dom ger sken av det så är det ju inte 
riktigt så. Ofta används man ju som ett alibi. Jag vet inte hur många gånger jag har funnit 
mig i situationer där man egentligen agerar i form av staty, liksom du ska vara ett alibi: 
Kolla! Alltså man blir väldigt exotisk som muslimsk feminist, det är otroligt 
exotifierande... Och det tror jag har med kolonialismen att göra. Och samtidigt som det 
också är väldigt trendigt att prata om det här perspektivet så ifrågasätts man samtidigt så 
det är både och. – Sarah 

 
Sarah upplever att muslimska feminister möts med skepsis av den övriga feministiska 

rörelsen, och även i religiösa sammanhang. När Sarah vistas i feministiska kretsar känner hon 

sig som ett alibi, den muslimska representanten, vilket hon upplever som exotifierande. Trots 

det skeptiska mottagandet märker Sarah ändå av att det muslimska feministiska perspektivet 

är på modet att prata om. Precis som Badran tar upp får Sarah kämpa i motvind, både mot 

västerländska sekulära feminister och mot delar av det muslimska samhället då feminism 

uppfattas som en produkt av väst (Badran, 2009: 1). Kanske har det att göra med att både 

muslimer och icke-muslimer har en förförståelse av varandra som är präglad av orientalismen, 

vilket sedan påverkar hur dem uppfattar varandras livsvärldar (Hartman, 2004: 188- 191). 

Den skeptiska inställningen som Sarah upplever faller in under beskrivningen av det dubbla 

förtryck som Karlsson Minganti beskriver att muslimska kvinnor lever under (Karlsson 

Minganti, 2007: 13). Mohanty förklarar hur västerländska feminister tenderar att bemöta 

kvinnor från andra delar av världen som objekt, likt när Sarah känner sig som en staty. På så 

vis upphöjer de sig själva till subjekt (Mohanty, 1984: 351). Detta till trots upplever Sarah, 

likt de los Reyes, att intresset för inkluderande perspektiv är väldigt stort inom den svenska 

feministrörelsen (de los Reyes, 2011: 34). 
 

[…]  Och jag tänker att jag inte behöver hålla med alla som kallar sig för feminist utan 
jag är… Muslim, och jag tänker att kvinnor har olika... kampen ser olika ut för kvinnor 
beroende på var någonstans dom är i världen, alltså jag tänker på den afroamerikanska 
kvinnorättsrörelsen och den indiska, den är ju inte som den i västvärlden, det är ju för att 
det har varit olika situationer alltså man har utgått från den situationen man har varit i. 
Så... Jag har i alla fall den förståelsen så jag tänker om man talar om för folk att dom inte 
är feminister så har man nog inte riktigt förstått hur det ser ut i världen. – Aslihan 
 

Aslihan anser att det finns olika former av feminism, och att kvinnors kamp ser olika ut 

beroende på var i världen dem befinner sig och i vilken livssituation. Att peka ut någon och 

säga att den personen inte är feminist blir då fel enligt henne eftersom feminism yttrar sig på 

olika sätt. Detta överensstämmer med Mohantys teori om att det blir fel att analysera kvinnor 

som en homogen grupp utan att väga in vilka socio-ekonomiska förhållanden som råder 

(Mohanty, 1984: 344). 
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[…] dom ser kön som nånting som är liksom, som per automatik, upplever jag i alla fall, 
det kanske inte är så men jag upplever den attityden… Att kön i sig är en social 
konstruktion. För mig som troende, jag ser ju lite punkt A till punkt B, alltså allting 
kanske inte är socialt konstruerat […]  Men det är så jag upplever det att om du lägger in 
nån form av perspektiv som går emot det så blir du väldigt aggressivt ifrågasatt som 
feminist. Alltså har feminister i Sverige någon gång ägnat sig åt självkritik? – Sarah 

 

När Sarah vistas i feministiska sammanhang möter hon ofta många feministers uppfattning 

om att kön är något socialt konstruerat vilket hon själv som troende inte håller med om. När 

hon lägger in motargument upplever hon sig bli angripen. Sarah frågar sig om de svenska 

feministerna någonsin har granskat sig själva. Precis som de los Reyes tar upp visar även 

Sarahs upplevelser att det är den normativa feminismen som bestämmer vilken feministisk 

analys som är den ”rätta”. Detta leder till den överlägsna syn på den svenska feminismen som 

även de los Reyes noterat (de los Reyes, 2011: 32). Sarahs beskrivning visar även på att det är 

den radikalfeministiska queerteorin som fungerar normativt inom den svenska 

feministrörelsen och att den, likt Sommers hävdar, utestänger de ”politiskt inkorrekta” 

(Östholm, 2006: 48). Sarah efterfrågar självkritik, vilket enligt Mohanty och Alexander är 

något som måste till innan integration är möjlig (Alexander & Mohanty 1997, ref. i Clark 

Mane, 2012) 

 
Men jag skulle också vilja säga att vi är många muslimer som inte vill kallas sig för 
feminister, även fast dom egentligen är det i sitt tankesätt. För att det förknippas ofta med 
det här västerländska eftersom jag antar att den här termen är bildad här i västvärlden... 
Men här har det ju handlat ganska mycket om att... Dom här rättigheterna med att äga, 
ärva, skilja sig, det fanns ju inte här så det var ju det den här kampen handlade om, och att 
jämställas mannen, så det handlar ganska mycket om att om man ser på hur kvinnors 
klädstil har förändrats, då är det mycket såhär att om vi klär oss som män så kanske vi 
blir lika mycket värda. Det är ju inte bara det de handlar om utan mycket såhär att 
jämställas med mannen, det har liksom varit idealet och vi ska va lika värda. Det är inte 
så det är i islam riktigt... Därför brukar många ta avstånd från själva begreppet. Men jag 
tänker att, feminism, alltså själva ordet betyder ju att man är emot strukturer i samhället 
som förminskar kvinnan eller ger kvinnan mindre möjligheter. Sen om det är patriarkala 
eller matriarkala, ibland kan det ju vara både kvinnor och män som styr det där... Så ja, 
jag tänker att det är ett begrepp som passar det som jag tror på, även om det brukar 
förknippas med något annat. - Aslihan 

 
Att begreppet feminism har fått en tydlig västerländsk klang gör enligt Aslihan att många 

muslimska feminister inte vill kallas sig just för feminister. Hon menar vidare att den 

västerländska feministiska historien skiljer sig mycket från den muslimska feminismen vilket 
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gör det svårt som muslim att identifiera sig med den västerländska feminismens innebörd. 

Aslihan väljer ändå att göra begreppet till sitt då hon menar att det i grunden står för en kamp 

mot samhällets maktstrukturer, vilket passar in på hennes feministiska idéer. Att begreppet 

feminism är någon som västvärlden tagit patent på menar Jayawardena hänger ihop med att 

historiebeskrivningen i stora delar av världen har formats utifrån den koloniala diskursen som 

har ”gömt undan” många länders kvinnohistoria (Jayawardena, 1986: preface). Aslihans 

beskrivning av hur begreppet feminism uppfattas av vissa muslimska kvinnor liknar resultatet 

av Karlssons Mingantis studie, där deltagarna förknippar feminism med en vilja att likna 

männen, vilket de inte förstår (Karlsson Minganti, 2007: 82). Likt Aslihans uppfattningen 

framhäver Jayawardena feminismens universalism genom att påpeka att där det pågår kamp 

mot patriarkala förtryck pågår det också feminism (Jayawardena, 1986: preface). 
 
Varför tar man för givet att feminismen måste vara sekulär? Jag fattar inte det, jag fattar 
bara inte. Och varför ska vi inte låta kvinnor få göra sin egen mening av feminism? 
Feminism är ingen ruta - Sarah 

 
Sarah ifrågasätter varför kvinnor inte kan definiera sin egen feminism och varför det finns en 

stark bild av att feminism är något sekulärt. Europas sekulariseringsprocess påverkade enligt 

McLeod hela samhällets syn på religion som enligt Svensson kom att bli en privatsak 

(McLeod, 2000: 285, Svensson, 1996: 5). Denna syn på religion kom såklart att påverka den 

västerländska feminismens utveckling som enligt Badran ses som ”urtypen”, normen (Badran, 

2009: 2). Den starka sekulära övertygelsen har resulterat i tron som den sekulära feministen 

Okin förmedlar, att religion är något skadligt (Okin, 1999: 13). 

	  

5.4 Tillgång till talutrymme 
 
Under båda intervjuerna ställde jag även frågan om hur informanterna uppfattar muslimska 

feministers möjlighet att yttra sig i samhällsdebatten upp. 

 
[…] Förr så var det ofta såhär experter eller andra som prata om muslimer, vare sig 
muslimer blev kritiserade eller försvarade, men nu känns det som att muslimer själva har 
fått en röst, för man har liksom tagit den. Så nu finns många fler muslimer i debatten, och 
särskilt kvinnor. För det var också det, även om muslimerna fick en röst så var det 
fortfarande män, men nu är där kvinnor som också liksom pratar om det, eh ja, problemet. 
Samhälls... när ämnet är aktuellt, samhällsdebatten. – Aslihan 
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Aslihan upplever att muslimska kvinnor äntligen får ta plats i samhällsdebatten. Hon menar 

att, som även Ouis och Roald tar upp, det tidigare var ”experter” som fick tolkningsföreträde 

framför muslimer (Ouis & Roald, 2003: 314). Enligt Aslihan var det även främst muslimska 

män som yttrade sig i debatter. Om vi även väger in det existerande räddningsnarrativet som 

Bracke diskuterar är detta jämförbart med Spivaks tes ”white men are saving brown women 

from brown men” då muslimska män har yttrat sig i frågor som kanske främst angår 

muslimska kvinnor (Bracke, 2012: 248, Spivak, 2006: 33). 
 
Varje gång man pratar om den muslimska kvinnan så pratar man om henne ur kontexten 
att hon behöver befrias. Det är lite den underliggande tesen. Även om man inte säger det 
utåt sett hundra procent så ligger det ju bubblande […] Jag skulle inte säga att utrymmet 
levereras, det gör det inte, jag måste ta det. Men så är det ju med allt här i världen. Som 
kvinna så måste du ta ditt utrymme, makt är ingenting du får. Framförallt inte om du är 
rasifierad muslimsk kvinna. – Sarah  

 
När jag frågar Sarah hur hon upplever samhällsdebatten så tar hon återigen upp den stereotypa 

bilden av muslimska kvinnor som människor som behöver befrias och att den bilden även 

genomsyrar debatten. Sarah upplever inte att talutrymme är något som erbjuds utan det är 

något hon själv måste kämpa sig till, likt alla kvinnor. Sarah antyder att det dock är svårare 

för rasifierade och muslimska kvinnor. Att i samhällsdebatten utmåla muslimska kvinnor som 

en homogen grupp som behöver befrias kan delvis förklaras genom den västerländska 

feministiska analys som gjorts på kvinnor från kulturer utanför väst. Den kontextlösa analysen 

visar på att kvinnor utanför väst lever under ett större förtryck än vad västerländska kvinnor 

gör (Mohanty, 1984: 335). Spivak kritiserar denna okunniga representation av underordnade 

kvinnor och menar att genom att neka dem talutrymme reproduceras kolonialiseringen 

(Spivak, 2006: 30). 
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6. Diskussion 
 

I denna avslutande del presenteras en diskussion kring använd metod, teoretiska perspektiv, 

tidigare forskning och resultatanalys. Studiens syfte har varit att genom intervjuer med två 

muslimska feminister undersöka hur de upplever bilden som samhället har av muslimska 

kvinnor, mötet med västerländsk sekulär feminism, vilka frågor som de anser viktigaste och 

vilka möjligheter de har att diskutera dem offentligt. 

 

Jag känner mig nöjd med metodvalet då det hjälpt mig att på ett djupare plan lyckats 

framhäva informanternas egna tankar och reflektioner kring frågeställningarna. Blandningen 

av semistrukturerad och ostrukturerad intervjuform upplevde jag som en bidragande faktor till 

en avslappnad stämning. Visst svävade samtalet stundtals iväg till att handla om något som 

inte alls berörde frågeställningarna vilket genererade i merarbete vid analysen. Jag ser ändå 

sidospåren vi hamnade på som positiva då det gjorde mötena med informanterna mer 

personliga vilket säkerligen bidrog till en ökad förståelse för deras olika perspektiv. Värt att 

påpeka är att genomförandet av intervjuerna och tolkningen av resultatet är delvis färgat av 

min förförståelse för frågeställningarna, vilket enligt Hartman innebär att informanternas 

livsvärldar omöjligt kan återges helt sanningsenligt. Resultatet som återges är en relativistisk 

sanning (Hartman, 2004: 189).  

 

Att få kontakt med informanter och stämma möte med dem gick förhållandevis enkelt. Tyvärr 

valde en av dem som tackat ja till att delta att ställa in med kort varsel. I avsaknad av den 

tredje informanten förlorade undersökningen en värdefull infallsvinkel då hon enligt sig själv 

arbetar för att ”liberalisera” islam i Sverige. Trots att jag erkänner det låga antalet informanter 

som en av studiens svagheter upplever jag ändå att de intervjuer som genomfördes var 

givande och gav tillräckligt med material för att kunna genomföra undersökningen och 

besvara frågeställningarna.  

 

Till undersökningens teori och tidigare forskning användes flera internationella men även 

vissa nationella perspektiv. Den tidigare forskning som ligger närmast den här 

undersökningens syfte beträffande muslimska kvinnor i svensk kontext är Karlsson Mingantis 

studie Muslima. Undersökningarna skiljer sig dock i perspektiv då mina informanter är 

uttalade muslimska feminister medan Karlsson Mingantis informanter inte alls identifierar sig 
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med begreppet. För att rama in hela undersökningens problemområde valde jag att belysa 

tidigare forskning som berör religionens funktionsområde, kvinnorörelser i olika delar av 

världen, tredje vågens postkolonialism samt hinder i samhället som på olika sätt hämmar 

muslimska kvinnor. Valet av postkolonialism och postkolonial feminism som teoretiska 

perspektiv kändes naturligt då jag anser att de ger en förklaring till de motsättningar som visar 

sig mellan muslimska feminister och västerländska sekulära feminister.  

 

Utifrån resultat och analys går det att konstatera att informanterna är enade om vilken bild 

som är vanlig av muslimska kvinnor i samhället. Sarah och Aslihan beskriver den som 

problematisk då den genomsyras av en stereotyp syn på muslimska kvinnor som förtryckta. 

Båda informanterna tror att denna stereotypa bild härstammar från kolonialismen, vilket 

vittnar om att informanterna besitter kunskap om postkoloniala teorier. Båda informanterna 

antyder att den för dem viktigaste feministiska kampen handlar om att bli accepterade för 

vilka de är. De feministiska rummen är inte isolerade från resten av samhället, vilket blir 

tydligt utifrån informanternas beskrivningar. Även om en postkolonial medvetenhet finns hos 

västerländska sekulära feminister är det svårt att komma ifrån den koloniala tankestruktur som 

präglar det svenska samhället. Informanternas feministiska arbete kretsar kring att motarbeta 

denna bild och nå acceptans, utan att behöva underordnas eller hamna i försvarsställning. 

Detta stjäl uppenbarligen både tid och kraft från andra frågor som borde få hög prioritet, till 

exempel beslöjade muslimska kvinnors utsatthet vad gäller islamofobiska hatbrott som enligt 

Masifis undersökning är ett oroväckande problem (Masifi, 2014). 

 

Den största motsättningen mellan informanterna och de västerländska sekulära feministerna 

som beskrivs i resultatet är religionens vara eller icke vara. Resultatet visar en bild av att 

västerländska sekulära feminister har svårt att ta till sig religiösa perspektiv. Sann modernitet 

och frihet verkar enligt dem levereras i sekulär form. Upplevelserna som informanterna 

återger visar en syn på religion som något påtvingat som fängslar kvinnor. Denna uppfattning 

förskjuter helt kvinnor som finner frihet genom andlighet.  Som Sarah påpekar behöver det 

inte vara en motsättning mellan att vara troende och feminist, men både tidigare forskning och 

resultatet i denna studie visar på att en sådan uppfattning ändå finns. Detta blir såklart 

problematiskt för en rörelse som är uttalat öppen och inkluderande. 

 

Sarah framför en postkolonial feministisk hållning medan Aslihans feministiska idéer bottnar 

mer i den muslimska läran. Informanterna har svårt att identifiera sig med den västerländska 
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sekulära feminismen, vilket leder till att Sarah inte känner sig välkommen och Aslihan väljer 

att själv ta avstånd genom att påpeka att hennes kamp inte är densamma som de västerländska 

sekulära feministernas. Informanterna är inte ensamma om att kämpa i motvind. Som jag 

nämnde under genomgången av tidigare forskning finns det en uppfattning om att 

radikalfeminismen tagit begreppet feminism till sitt eget. Utifrån detta gör jag ett antagande 

om att det inte bara är mina informanter som upplever sig utestängda, utan även feminister 

med annan religiös åskådning än islam eller med politisk ståndpunkt som skiljer sig från 

radikalfeminismen. Jag har flera gånger själv bevittnat hur västerländska sekulära 

liberalfeminister möts med en hånfull attityd då de inte faller inom den korrekta åsiktsramen. 

Det ter sig märkligt att den normativa feminismen med ett tydligt uttalat inkluderande 

perspektiv upplevs som det motsatta. 

 

Jag skulle vilja omformulera Spivaks berömda frågeställning ”kan den subalterna tala?” till 

”kan den överlägsna lyssna?”, för så länge den överlägsna inte lyssnar kommer den subalterna 

fortsätta vara underlägsen. Både Aslihan och Sarah upplever att det finns möjligheter att yttra 

sig i samhällsdebatten, men Sarah påpekar att det inte är något som erbjuds utan det är något 

hon måste kämpa för, vilket kan antas ha att göra med en oförmögenhet att lyssna. För att 

inkludera ”den andra” krävs kunskap och förståelse om ”den andra”, men även om sig själv. 

Västerländska sekulära feminister måste inse vad som egentligen ligger i begreppet 

inkludering och väga in det i den självrannsakan som i undersökningen efterfrågas av både  

Sarah, Mohanty och Alexander. 
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7. Sammanfattning 
	  
En protestgrupp som kallade sig Muslim women against Femen riktade skarp kritik mot den 

feministiska aktivistgruppen Femen efter att de genomfört aktionen ”International Topless 

Jihad Day” år 2013. I kritiken låg en antydan att relationen mellan muslimska feminister och 

vad som i studien kallas västerländska sekulära feminister är ansträngd. Detta på grund av att 

de sistnämnda ständigt tar sig tolkningsföreträde. Utifrån ett intresse av att vilja veta mer om 

hur muslimska feminister uppfattar den västerländska sekulära feminismen skrevs studiens 

syfte, vilket är att undersöka hur två muslimska feminister upplever sig bli sedda och bemötta 

av det svenska majoritetssamhället och inom den sekulära feministiska rörelsen. Studien 

ämnar även ta reda på i vilken utsträckning de muslimska feministerna får tillgång till 

talutrymme. För att uppnå studiens syfte har jag utgått från följande frågeställningar:  

• Vilken bild av den muslimska kvinnan upplever de tillfrågade muslimska feministerna 

som dominerande i det svenska samhället? 

 

• Hur upplever de två muslimska feministerna relationen till den västerländska sekulära 

feminismen? 

 

• Vilka feministiska idéer och frågor är viktigast för de två muslimska feministerna och 

vilken tillgång upplever de att det finns till att yttra dem offentligt? 

 

Pia Karlsson Minganti har tidigare genomfört en studie där hon följer nio muslimska kvinnor. 

Kvinnorna vill inte definiera sig med begreppet feminism, men talar däremot gärna om alla 

rättigheter för kvinnor som finns i Koranen. Karlsson Minganti beskriver att de muslimska 

kvinnorna lever ett vad hon kallar för dubbelt förtryck då de möts av en negativ bild av 

samhället men även krav på att anpassa sig efter familj och olika etniska nätverk. Övrig 

tidigare forskning som tas upp är; hur religionens funktionsområde ser olika ut i västvärlden 

och den muslimska världen på grund av västs sekulariseringsprocess, hur kvinnorörelser 

utvecklats utifrån olika kontexter, postkolonialismen som genomsyrar den tredje vågens 

feminism och till sist de olika samhällshinder som muslimska kvinnor kan möta. De 

samhällshinder som uppmärksammas är den negativa bild muslimska kvinnor möter. Den 

negativa bilden skapar å ena sidan ett räddningsnarrativ, och å andra sidan en otrygg tillvaro 
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för muslimska kvinnor då de är överrepresenterade bland offren för islamofobiska hatbrott. 

Undersökningar visar även att muslimer upplever att de blir sedda som en homogen grupp, 

och att istället för att få representera sig själva får ”experter” tala för det muslimska samhället.  

 

Till studiens teoretiska perspektiv användes postkolonialism och postkolonial feministisk 

teori. Enligt postkolonialisten Edward Said beskriver orientalism den skiljelinje som finns 

mellan öst och väst. Orienten och västvärlden går att se som konstruktioner som står i kontrast 

till varandra.  Genom att tillskriva människor från öst specifika egenskaper skapar vi ”den 

andre”, den som ”vi” inte är. Gayatri Chakravorty Spivak diskuterar utifrån frågeställningen 

”can the subaltern speak?” om huruvida den underlägsna kan tala när den överlägsna redan 

talar för den. Chandra Talpade Mohanty hävdar att västerländska sekulära feminister fortsätter 

att kolonialisera kvinnor som inte härstammar från öst i sätter de talar och skriver om dessa 

kvinnor. Genom att behandla ”de andra” som objekt menar Mohanty att de upphöjer sig själva 

till subjekt. 

Då målet med undersökningen har varit att tolka och förstå informanternas åsikter och 

upplevelser användes kvalitativ metod i form av semi/ ostrukturerade intervjuer. Totalt 

genomfördes två intervjuer med två kvinnor som identifierar sig som muslimska feminister. 

Informanterna är mellan 20 och 30 år gamla, en med turkiskt och den andra med kurdiskt 

ursprung. Båda valde att inte vara anonyma. Inspelningarna från intervjuerna transkriberades, 

kodades och tolkades. 

Undersökningens resultat och analys visar att informanterna säger sig mötas av en negativ syn 

på muslimska kvinnor då de av många tros leva under förtryck. I likhet med teorin tror 

informanterna att den stereotypa bilden har sitt ursprung i kolonialismen. Den viktigaste 

feministiska frågan för båda informanterna är att accepteras som muslimer utan att bli 

ifrågasatta, både i de feministiska rummen och i det svenska samhället. I nuläget har 

informanterna svårt att identifiera sig med den svenska sekulära feminismen, och de upplever 

även att den svenska sekulära feminismen har svårt att identifiera sig med religiösa kvinnor 

också. En av informanterna känner sig ovälkommen i de feministiska rummen medan den 

andra har gjort valet att själv ta avstånd då hon inte riktigt anser sig sträva efter samma mål 

som svenska sekulära feminister. Informanterna hävdar att möjligheterna att göra sig hörd i 

samhällsdebatten blir bättre och bättre, men att man som muslimsk kvinna får kämpa för 

talutrymme. 
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Slutsatser som kan dras utifrån analys av resultatet är att sekulära feminister har svårt att ta till 

sig religiösa perspektiv. Trots uttalade inkluderande perspektiv verkar det, utifrån 

informanternas berättelser, som att den normativa feministiska rörelsen har svårigheter med 

just detta i praktiken. Istället för att fråga om den subalterna kan tala så borde vi istället fråga 

om den överlägsna kan lyssna, för det är enligt denna undersökning där problemet ligger. Att 

lyssna, rannsaka sig själv och erkänna sina egna brister bör bana vägen till en betydligt mer 

inkluderande och givande kvinnorörelse där alla känner sig välkomna.
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Bilaga 
Intervjuguide 

 
1. Hur skulle du beskriva dina feministiska idéer? På något sätt förankrade i Koranen? 

• Vilka är dem viktigaste frågorna? 

 

2.  Vad har du för relation till den västerländska sekulära feminismen? 

• Kan du relatera till frågorna de jobbar med?  

• Känner du dig inkluderad? 

 

3. Hur upplever du att muslimska kvinnor representeras i den svenska samhällsdebatten? 

• Självrepresentation? 

• Talutrymme? 

 


