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Förord 
 

Följande kandidatuppsats är en examinationsuppgift inom programmet Sociologi kandidat på 

Luleås Tekniska Universitet. Arbetet är skrivet av mig, Malaka Saleh, och har genomförts under 

vårterminen 2016. Jag valde området islamofobi, då detta alltid har varit ett påverkande och 

aktuellt tema för mig. 

Jag skulle främst vilja rikta ett stort tack till min handledare Peter Bengtsson, som har funnits där 

för mig när jag har behövt stöd och handledning. Jag skulle även vilja tacka honom för allt arbete 

och all tid som han har lagt på mitt arbete. Det var till väldigt stor hjälp! 

 

Jag skulle även vilja tacka Luleås Tekniska Universitet för den studietiden som har varit och för 

detta tillfälle att lära mig och fördjupa mig inom sociologi. Genom detta arbete har jag fått mera 

kunskap inom mitt område, men har även kunnat utvecklas i formen av att kunna skriva en 

utförlig rapport och detta kommer att hjälpa mig i senare framtid. 

 

Slutligen så vill jag tacka mina studiekamrater, mina vänner och min familj för all stöd och 

motivation som jag har behövt och även fått under arbetets gång. Jag skulle även vilja tacka dessa 

för alla råd och perspektiv, som har bidragit mycket till min uppsats.



 

Sammanfattning 

 

Detta examensarbete framhäver och belyser frågan om varför och till vilken grad fobin gentemot 

Islam och muslimer har spridit sig genom det svenska samhället. Syftet med detta arbete var att få 

en bredare kunskap samt djupare förståelse gällande vilka faktorer som skulle kunna tänkas bidra 

respektive ligga bakom islamofobins framväxt runt om i samhället. För att kunna få svar på 

denna huvudsakliga fråga så har jag använt mig av sociologerna Erving Goffman och Zygmunt 

Bauman, samt författarna Lisa Bjurwald, Göran Larsson och Mattias Gardell. Utöver detta har 

jag även använt mig av olika vetenskapliga artiklar, för att få en tidigare bakgrund. Slutligen jag 

har utfört intervjuer med potentiellt träffade individer samt genomfört ett antal sociala experiment 

för att få svar i praktiken. Resultatet av min uppsats blev sammanfattningsvis att de teorierna jag 

valde att belysa var av stor relevans för min studie, både de vetenskapliga artiklarna såsom 

litteraturen, gällande den vardagliga islamofobin. Jag kom även fram till att det förekommer en 

viss skillnad när det gäller bemötandet respektive behandlingen av “etiskt svenska” och 

“muslimska svenskar”, samt att de utsatta i samhället anser att en stor del av detta beror politiken, 

media såsom bristen på kunskap i samhället. Alltså blev svaret på mina frågeställningar att 

islamofobin är utbredd i det vardagliga samhället till olika grader - och det finns faktorer som 

bidrar till varför. 

 

 

 

 

Nyckelord: Islam, Islamofobi, Media, Fördomar, Terror 

 



 

Abstract 
 

This essay emphasizes and highlights the question of why and to what degree the phobia towards 

Islam and Muslims has spread throughout the Swedish society. The purpose of this essay was to 

gain a broader knowledge and deeper understanding regarding the factors that could possibly 

contribute and underlie islamophobia emergence in the society. In order to answer this main 

question, I have used the theories of the sociologists Erving Goffman and Zygmunt Bauman, and 

also of the authors Lisa Bjurwald, Göran Larsson and Mattias Gardell. In addition, I have also 

been using various scientific articles, to obtain an anterior background. Finally, I have conducted 

interviews with potentially exposed individuals and also completed a number of social 

experiments to find answers in practice. The result of my essay was, to sum it up, that the theories 

I chose to highlight was of great relevance for my study, both the scientific articles such as the 

literature, regarding the everyday Islamophobia. I also came to the conclusion that there is a 

difference in terms of the response and treatment of “ethical Swedes” and “Muslim Swedes”, and 

that the vulnerable in society believe that much of this is because of politics, media as well as the 

lack of knowledge in society. So the answer to my questions became that Islamophobia is 

widespread in everyday society to different degrees - and there are factors that contribute to why 

that is. 
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Inledning 

 Bakgrund 

 

Jag sitter en tråkigare dag och tittar på TV - rättare sagt en serie vid namn av “Criminal Minds”. 

Just detta avsnitt som jag tittar på handlar om terrorism och terrordåd, bomber och psykiskt sjuka 

människor som dödar i sin tros namn - och är själva inte rädda för att dö. De fyller de 

förutbestämda kriterierna, som så många gånger innan, av att vara araber eller muslimer – skägg, 

mörkare hy, slöja eller annat som kan tillhöra ”tusen och en natt”. Så många gånger som de onda 

är Muhammed Salah eller Ahmed Aziz, att de ska bomba, mörda och ska i överlag vara 

känslokalla varelser som dödar för att få fram sitt budskap. Varför ska det behöva se ut så nu för 

tiden? Då syftar jag på den huvudsakligt negativa stereotypa bilden av muslimer och Islam - 

våldsbenägenhet, terrorister, kvinnoförtryckare och antisemiter som är ett konstant hot mot 

demokratin och västvärlden. Hur kommer det sig att dessa fördomar och denna fobi gentemot 

Islam överhuvudtaget existerar, och varför sprider den sig vidare för varje dag som går? 

 

När man läser artikeln “Islamofobin sprider sig i Europa” (SvD 2013) märker man nästan genast 

att islamofobi idag är ett aktuellt samhällsproblem. Artikeln beskriver hur islamofobin och 

diskrimineringen av muslimer är utbredd i Europa och förklarar att det allt oftare är muslimska 

kvinnor som blir måltavlan för föraktet, samt att de är offer för den växande islamofobin. 

Organisationen Europeiskt nätverk mot rasism (Enar) talar om, utifrån artikeln (2013), att 

fördomar mot muslimer samt antimuslimska handlingar, ofta är mer synliga än exempelvis de 

mot andra minoriteter i samhället. Antimuslimska aktioner omfattar bl.a. våld mot muslimer, 

skadegörelse på islamiska byggnader eller öppna protester mot moskébyggen. Enligt artikeln så 

infördes det bl.a. ett förbud mot att bära den islamska slöjan i Italien. I Grekland har flera 

moskéer i centrala Aten attackerats av grekiska folkmobbar. I Bulgarien har muslimer upprepade 

gånger attackerats. I Polen har flera muslimska grupper levt integrerade i landet i flera sekler - 

men nu ökar antalet antimuslimska attacker (SvD 2013). Utifrån ett utsägande i artikeln (2013) 

beskrivs det att det finns miljontals araber i 22 olika länder, varav varje land har olika språk, olika 

religioner; kristna, muslimer och judar - de som grupp är blandade, men ändå framställs de bestå 

av en enda kultur. 
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Islam är idag en av de tre största religionerna som tar plats i världens samhällen. Den religion 

som var senare ute på religionsmarknaden och idag är den näst största, efter kristendomen. En tro 

om att det finns något som är mer än varje individ, som ska ge hopp och sinnesfrid - såsom vilken 

religion som helst. Men ändå så är det huvudsakligen islam som är den religionen som i 

dagsaktuellt läge sprider skräck och rädsla bland samhällen runt om i världen. 

 

I dagens samhälle så förgrenas och fördjupas det moderna tänkandet gällande sociala normer mer 

och mer för varje dag som går. Men ändå kvarstår tänkandet – såsom historien gång på gång har 

visat oss - av att stöta ut och peka finger på en religion och göra den samt dess följare till 

syndabockar som principiellt står för och tar skulden för allt som går fel i samhället.  

Islam är i sin grund en monoteistisk religion som tillkännager universella fundamentala 

rättigheter för människan, samt att dessa ska upprätthållas och respekteras under alla 

omständigheter. Men tyvärr är det inte det som förmedlas utåt i samhället. 

 

Kriget mot terrorn började i samband med en dag: nämligen den 11 september 2001 - mera känt 

som 9/11. Dessa attacker var samordnade och riktade mot USA - och de som utförde 

terroristdåden var muslimer eller de som upprätthöll kriterierna av att vara muslim. 9/11 är än 

idag ett av de största terroristattentaten som har skett i vår senare världshistoria och betraktas 

även som en av de mest inflytelserika händelserna i modern tid på flera samhälleliga plan, både i 

USA såsom i många andra delar av världen. Svaret på dessa attacker skedde i formen av “kriget 

mot terrorismen”, som startades av USA, gentemot dessa länder som hade varit inblandade i 

dådet. Det är även här, enligt min åsikt, som skräcken gentemot Islam, muslimer och vad de kan 

vara kapabla till i form av terroristdåd utvecklades ordentligt och spred sig runtom i världen. 

 

Denna rädsla gentemot Islam och muslimer resulterade i islamofobi – begreppet som idag speglar 

hatet, fördomarna och rasismen. Islamofobi betyder rädsla inför Islam - ett negativt laddat ord 

som baserar sig på fördomarna som finns av muslimer. Detta begrepp är ett fenomen som bland 

annat förklarar motivet bakom  hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering gentemot 

muslimer. Fientligheten som är idag är ett problem på en brännande aktuell nivå som fortfarande 

sprider sig, men som de flesta väljer att blunda för och inte vill erkänna som ett problem – snarare 
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som en lösning. Högerextrema partier över hela Europa, exempelvis Front National i Frankrike, 

British National Party i England och t.o.m. Sverigedemokraterna här i Sverige, har de senaste 

åren ökat i procent och fått flera röster med varje år som passerat. Det som alla dessa partier 

tillsammans har gemensamt är att de vill hindra eller rentav stoppa invandringen av utlänningar – 

speciellt nu i samband med alla flyktingar och asylsökande. Det spelar ingen roll om de är 

muslimer eller inte, så länge de faller in under kategorin som uppfylls av fördomarna. Något 

skräckinjagande på det sociologiska planet, som skapar uppdelning bland folkgrupper. Med andra 

ord: en upprepning av historien. Varför händer det igen? Eller rättare sagt – varför låter vi det 

hända igen? 



  - 4 - 

 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka breda min förståelse till bakgrunden och bredden av 

islamofobin. Då ämnet i sig är väldigt brett har jag har valt att avgränsa mig till att undersöka 

specifika områden gällande islamofobi. Företrädesvis har jag valt att endast studera det svenska 

samhället, varpå jag åsyftar den spridda islamofobin i Sverige. 

 

Angående min självaste studie har jag framför allt valt att begränsa mig till den vardagliga 

islamofobi utifrån den drabbades perspektiv, bakgrunden till detta fenomen samt varför den 

fortsätter att sprida sig. 

Därför har jag valt att särskilt fokusera på dessa frågeställningar: 

 

1) Hur utbrett är islamofobin i vardagen? 

2) Har mina utvalda teorier relevans än idag gällande islamofobi? 

3) Vad kan vara bakgrunden till den fortsatta spridningen av islamofobi? 

 

För att kunna få svar på detta syfte kommer jag analysera fyra vetenskapliga artiklar som är av 

relevans till detta tema. Jag planerar även att ta hjälp av sociologerna Zygmunt Bauman och 

Erving Goffman samt författarna Göran Larsson, Lisa Bjurwald och Mattias Gardell. Utifrån 

deras teorier och analys kommer jag kunna urskilja, undersöka och analysera problemet 

respektive syftet av förståelse djupare. Jag kommer även observera samt utföra en del sociala 

experiment  intervjuer. 
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 Disposition 

 

I de kommande kapitlen kommer jag först att förklara begreppen Islam och islamofobi, så att 

läsaren kan bygga en förförståelse om vad dessa betyder. 

 

Sedan kommer jag att gå igenom de teoretiska utgångspunkterna från vetenskapliga artiklarna 

samt böckerna som jag har valt att läsa inför detta examensarbete. Eftersom det har funnits 

väldigt många åsikter i dessa böcker så har jag valt att endast lyfta fram de teorier och åsikter 

som jag anser har varit av relevans för Islam, islamofobi och mina frågeställningar samt syfte. 

 

Därefter kommer jag berätta om mina metodansatser samt vad för typ av metoder som jag 

använde mig av för att få svar på mina frågeställningar i praktiken. Jag kommer även att berätta 

varför jag valde just dessa metoder samt att jag dessutom kommer att ta upp de forskningsetiska 

aspekterna som kan eller har förekommit under tiden av det praktiska utförandet. 

 

Efter beskrivningen av metoder samt metodval kommer jag gå in på självaste empiriska 

materialet, genom att beskriva utförandet och resultatet respektive sammanfattningen av den data 

som jag observerat och samlat in. 

 

I samband med detta kommer jag att gå igenom och analysera resultatet av hela mitt arbete, både 

teori och praktik, genom att applicera dessa på varandra. 

 

Slutligen kommer jag att utveckla diskussionen i mitt sista kapitel - som kommer att både att 

bestå av  slutsatser samt  tolkning av hela min studie. 
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Begreppsförklaring 

 Islam 

 

Enligt en kort orientering inom Islam (Islamguiden 2016) så är Islam som tidigare nämnt en 

monoteistisk religion - vilket betyder att följarna endast följer en enda Gud. De som följer Islam 

betecknar sig själva som och kallas för muslimer. Islam är den näst största religionen av alla 

världsreligioner, efter kristendomen. Grundaren av Islam är profeten Muhammed, och 

muslimerna ser Muhammed som Guds - närmare bestämt på arabiska Allahs - sista profet och 

Koranen är den uppenbarade heliga skriften som skrevs ner av honom. Han skrev ner Koranen 

genom uppenbarelser från Allah via ängeln Gabriel, som ska ha citerat hela skriften för honom. 

Muhammed (570 - 633) började sprida budskapet av Islam som han fick förmedlade genom sina 

uppenbarelser från Allah - han fick sin första vid 40 års ålder. Så fort han började sprida tron av 

den nya religionen så blev han såsom hans följeslagare jagade samt förföljda, och pga. detta så 

blev profeten uppmanad att åka till Medina. Profeten Muhammed stannade där tills han dog vid 

63 års ålder - varpå han under denna period uppfyllde sin profetiska mission - och blev även 

begravd i Medina, utan att lämna några rikedomar respektive egendomar efter sig. Han och hans 

följeslagare ansåg att han trots detta levde ett komplett liv och lämnade därmed eftervärlden detta 

som ett exempel att eftersträva och leva upp till - närmare bestämt: hans liv exemplifierade teorin 

av Koranen i praktik (Islamguiden 2016). 

 

Majoriteten av världsreligionerna har fått sina namn från grundaren av deras religion eller efter 

samhället respektive nationen vart religionen kom till. Med Islam är detta inte fallet. Islam är 

namngiven efter en egenskap - vem som än besitter denna egenskap, oavsett ras, samhälle, land 

eller nation, är en muslim (Islamguiden 2016). Det är vissa som kallar Islam för 

“Muhammedanism”, som är helt fel benämning och anses vara kränkande för Islam och dess 

följare. Islam är ett arabiskt ord och betyder “lydnad” och “överlämnande” - i andra ord: en 

muslim är den som totalt lyder och överlämnar sig åt Allah och hans vägledning (Islamguiden 

2016). 
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Islam delar in sig i två huvudsakliga större grupper - sunni och shia. Sunni är den är större 

gruppen inom Islam och kommer från det arabiska ordet sunna, som åsyftar Islams läror och 

sedvänjor som profeten uppmanade. Shia är den mindre gruppen inom Islam och är en 

förkortning av Shia Ali som betyder “Alis anhängare”. Efter profetens död så utsågs hans 

efterträdare sig vara hans svärfar Abu Bakr - både som sändebudet av Gud samt även inom 

politiken. Kalif var den titeln som han fick som den nye andlige ledaren. De anhängare som anser 

honom vara den rätta efterträdaren är sunni muslimer (Islamguiden 2016). Det fanns dock vissa 

anhängare som ansåg att han inte var den rätte efterträdaren, utan ansåg att profetens lära endast 

kunde bäras vidare av specifika förkunnare - imamer - som inte skulle utses av muslimerna.  

De menade på att efterträdaren och därmed den egentlige nya andlige ledaren skulle gå vidare i 

arv inom profetens närmaste familj. Dessa är shia muslimer som ansåg detta, och de ser 

Muhammeds svärson Ali ibn Abi Talib som den rätte efterträdaren. Detta är den huvudsaklige 

skillnaden mellan dessa två förgreningar inom Islam (Islamguiden 2016). 

 

Islam brukar man principiellt som religion dela in i två delar - och för vara en muslim så måste 

man tro på båda delar samt rätta sig efter dem. Den första är den generella tron, dvs. tron på 

Allah, profeterna, Koranen, änglarna, domedagen samt Allahs “Qadar” (alltså ordningen som är i 

världen inträffar efter Allah) och den andra som är Sharia, dvs. Islams regler som omfattar tre 

huvudsakliga element: 

 

1) Dyrkan, och hur den bör upprättas 

2) Moralen, och det goda beteendet 

3) Reglerna som styr relationer mellan människor, som exempelvis familjenormer eller 

social trygghet 

 

Går man emot dessa två delar eller regler, utan ett berättigat skäl såsom okunnighet eller 

glömska, så betraktas denna som en syndig muslim och inte en “icke muslim”. Om man då ångrar 

sig ber om förlåtelse så blir man förlåten av Allah, eftersom Allah förlåter alla synder förutom en 

endaste: förnekelsen av att Allah finns (Islamguiden 2016). 

Islam innefattar även andra traditioner, och muslimerna måste även följa dessa. Varje aktion ska 

utföras med ändamålet av att den uppfyller Allahs vilja - detta betraktas inom Islam som 
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Gudsdyrkan. Islams fem pelare utgör ramen som det andliga livet baseras på (Islamguiden 2016). 

Dessa är följande: 

 

1) Trosbekännelsen - Shahada - “Jag vittnar att det inte finns någon annan Gud än Allah och 

jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud. 

2) Bönerna - Salat - som ska utföras fem gånger om dagen. Dessa ska styrka och främja tron 

på Allah och ska uppmuntra människan till att sträva mot en högre moral och uppfyllning 

av plikterna enligt Allah, Koranen och profetens exempel. 

3) Allmosan - Zakat - den årliga “skatten” av ens egen egendom som ska ges som 

välgörenhet till de behövande. 

4) Fastan - Saum - som är i samband med Ramadan, den nionde månaden i den islamska 

månårskalendern. Under Ramadan så ska muslimerna avstå från mat, dryck och sexuell 

aktivitet från den tiden som det ljusnar till mörkret faller. Denna månad är en helig 

månad. 

5) Vallfärden - Hajj - som är en pilgrimsfärd till Mecka som inträffar islamska årets tolfte 

och sista månad. Muslimska pilgrimer under några dagars tid för att utföra de riter som 

tillhör vallfärden. Dessa riter är föreskrivna i Koranen och profetens tradition.  

6) Att utföra denna färd en gång i sitt liv är en plikt för varje muslim att göra, om man är i 

stånd att göra det. I Mecka ligger helgedomen Kaba, som är centrum i muslimska världen. 
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 Islamofobi 

 

Enligt en internetkälla (Islamguiden 2016) så är islamofobi, eller också islamfientlighet, är idag 

begreppet som beskriver rädslan, skräcken, hatet, fördomarna och rasismen som riktas mot islam 

och muslimer. Ett begrepp inom vetenskapen, politiken och kriminaliteten som förklarar 

drivkraften bakom hatbrotten och diskrimineringen gentemot denna folkgrupp. Islamofobi är en 

bakomliggande förklaring till varför hatbrott, religiös förföljelse och diskriminering finns som 

muslimer utsätts för. 

 

Islamofobi är inte per automatik liktydig med begreppet islamkritik eller kritik av islamism - en 

politisk ideologi - trots att kritiker menar på att islamkritik ofta sammankopplas med islamofobi 

istället för att bli mött med objektivitet. Begreppet är ett negativt laddat ord som används för att 

beskriva de överdriva föreställningarna som finns - nämligen att muslimerna och dess närvaro i 

sin stora helhet utgör ett hot respektive en fara pga. att deras religion ses som helt främmande 

från de andra religionerna - alltså en kulturrasistisk generalisering som baseras på de kulturella 

särdragen bland muslimerna. De betraktas i andra ord som en grupp med samma drag istället för 

en grupp individer med skilda drag och kulturer från varandra. 

 

Islamofobiska meningar respektive ställningstagande kan liknas med antisemitismen - då båda 

ofta omfattar olika former av konspirationsteorier som grundar sig i tematiken om kampen mellan 

raser och kulturer. Enda skillnaden i dessa konspirationsteorier är att antisemitismen utmålat 

judarna som hotet medan islamofobin pekar ut muslimerna som faran, då dessa ska försöka ta 

över västvärlden genom sin massinvandring, och med detta bryta ner den inhemska kulturen samt 

samhällets identitet - exempelvis i Sveriges fall vore detta den svenska kulturen respektive 

“svenskheten”. Motståndarna mot den muslimska fara i denna strid är den politiskt korrekta 

inrättningen, och alla andra - som inte inrättar sig i detta- därmed uppfattas stå på Islams sida i 

det hela. 

 

Trots att islamofobi anses vara ett nytt begrepp i det offentliga samtalet idag så är det i själva 

verket ett äldre fenomen. Som tidigare nämnt så kan islamofobi betecknas som en rädsla eller ett 
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hat riktat mot Islam samt muslimer - som man redan upptäckt förekommit ca 100 år efter Islams 

entré, då det spred sig till större områden av Europa (Islamguiden 2016). 

 

Under historiens lopp så sam man bl.a. att muslimer var Kains - Adam och Evas äldste son, som 

begick mänsklighetens först mord – ättlingar. Man sa att deras profet Muhammed var en falsk 

profet och att muslimer var förrädiska och blodlystna (Islamguiden 2016). 

 

Under kolonialiseringen av den muslimska världen, utförd av Europa, så spreds islamofobin 

vidare - då bl.a. socialantropologer och forskare utformade kunskap om Islam baserat på 

förenklade stereotyper (Islamguiden 2016). 

 

I vår tid kan man säga att islamofobin kom till igen något rejält när kriget mot terrorn startades - 

dvs. den 11 september 2001, annars känt som 9/11 - en brytpunkt i synen mot muslimer 

(Islamguiden 2016). Dessa samordnade attacker var riktade mot USA, och utförarna av dådet var 

individer som gjorde det i Islams namn. Denna dag - som än är ett av de största terroristattentaten 

som har skett i senare världshistoria - beskådas som en av de mest inflytelserika händelserna i 

modern tid, i USA såsom i många andra delar av världen. Svaret på dessa attacker startades av 

USA, som officiellt inledde ett “krig mot terrorism”, gentemot dessa länder som hade varit 

inblandade i dådet. Det var även denna dag, pga. utförarna, som islamofobin återigen kom 

tillbaka och spred sig i samhällen världen över (Islamguiden 2016). 

 

I Sverige finns det många exempel på hur islamofobin och islamofobiska angrepp numera är ett 

nästan konstant hot för muslimer. I exempelvis Malmö har moskéer bränts ner vid flera tillfällen, 

och de flesta kvinnorna i Malmö som bär slöja kan dela med sig av flera händelser där de har 

blivit påhoppade, kränkta och hotade när de har gått ut (Islamguiden 2016). Även i Göteborg, 

som hände för inte så länge sedan, så misshandlades en yngre kvinna utanför sin skola - för att 

hon bar en slöja (Islamguiden 2016). 
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Teori 

 Vetenskapliga artiklar 

 

Inför teori så bestämde jag mig först för att tillämpa och använda mig av fyra vetenskapliga 

artiklar från fyra olika vetenskapliga redaktioner - närmaste bestämt från Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ), Journal of Adolescent & Adult Literacy, Journal of Muslim Minority Affairs och 

Psychology of Religion and Spirituality - för att få fram och försöka kunna se olika sanningar 

respektive tolkningar som kunde ha målats fram i dessa fyra artiklar gällande Islam, islamofobi 

och muslimer i sin allmänhet. Jag beslutade också detta för att kunna observera de olika 

vinklingarna som är av Islam och islamofobi i medier.  

 

I artikeln ”Fear of Muslims: Psychometric Evaluation of the Islamophobia Scale”, som hittas i 

Psychology of Religion and Spirituality år 2013, så berättar de om ”the islamophobic scale” (IS) 

– ett självrapporterande instrument som mäter en individs rädsla och attityd gentemot Islam och 

muslimer. Artikeln beskriver att de genomförde olika metoder respektive studier för att validera 

de psykometriska egenskaperna hos IS – närmare bestämt: fyra olika valideringsstudier för att 

kunna bekräfta sina resultat i samband med alla studier (2013). 

Enligt denna artikel så visade sig resultaten främst att vara att IS är ett tillförlitligt instrument 

över tiden. De olika studierna inom IS visade svar på att gentemot muslimer så förekom främst 

bl.a. känslor såsom diskriminering, rivalisering såsom höger auktoritärt tänkande. 

Emellertid förklarade vissa av svaren på dessa studier att det även förekommer en mindre 

variation av känslor utöver dessa negativa, som exempelvis sympatiska reaktioner för en utsatt 

muslim (Psychology of Religion and Spirituality 2013). 

 

Artikeln ”A Word about Ourselves”, som återfinns i Journal of Muslim Minority Affairs (JMMA) 

år 2012, så återberättas medias porträttering av islam och muslimer. 

Artikeln beskriver att ämnet gällande mänskliga fri- och rättigheter är av central betydelse för 

minoritetsgrupper överallt och täcks tillräckligt i varje kvartals nummer av JMMA. I artikeln så 

påstås det att ju mer som vi med tiden observerar, så kan genom detta partiska rapporteringar bli 
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fienden av sanningen som i sin tur kan skapa disharmoni mellan folk och samhällen. Ändå har 

media blivit den starkaste rösten i samhället mänsklig frihet och rättvisa, som kan vårda och 

skydda det civila samhället eller förstöra det. Artikeln (2012) beskriver att media är inte bara 

mediet, utan att det också är budskapet. 

I denna artikel (2012) så refererar de till tre exempel av rollen som västerländsk media har i 

betydelsen av att rapportera och representera om Islam och muslimer i varierande situationer. 

Först refererar artikeln till Sabri Ciftci som har undersökt uppgången och spridningen av 

islamofobi i USA, Storbritannien och Västeuropa, som finner det att vara mera nyanserat från ett 

antal källor, som bestämmer attityder som i dessa länder sammanlänkar muslimer med våld och 

terrorism. Efter en diskussion om islamofobi, introducerar Ciftci en teoretisk ram för att basera 

sina hypoteser.  

Ciftci demonstrerar att islamofobiska attityder har flera dimensioner och bestämmer att grupper 

samt individer åtskiljer sig i sina allmänna känslor mot muslimer – de varierar i deras attityder till 

dem utifrån sina egna erfarenheter och egenskaper. Han finner att ett stort antal människor i 

västvärlden ser muslimer som våldsamma och fanatiska individer, och att deras upplevda 

symboliska och realistiska hot är den viktigaste källan till islamofobiska attityder. Ciftci anser att 

denna känsla utnyttjas idag av media och högerpopulistiska ledare för att mata en ny typ av 

främlingsfientlighet. Men Ciftcis statistiska fynd tyder på att utbildning, särskilt kunskap om 

Islam förklaras korrekt, skulle avsevärt minska fobin och antimuslimska känslor – det skulle ge 

en bra grund för förståelse (JMMA 2012). 

Det andra exemplet artikeln hänvisar till är Halim Rane och Jacqui Ewart som presenterar den 

australienska synvinkeln och en täckande innehållsanalys av 10-årsdagen av händelserna den 

9/11 i USA. De tyckte att då, efter ett decennium efter terroristattackerna i USA, så hade 

nyhetsprogrammen i Australien ändrat riktning och blandade inte längre ihop terrorism med 

muslimer och Islam. I detta så fann författarna tydliga tecken på att allmänheten var försonlig och 

hade gått vidare. Författarna noterar därefter att dessa resultat tycks vara ett undantag när man 

observerar den senaste forskningen om mediers representationer av Islam och muslimer efter 

9/11. De tillskriver denna mindre lägesändring till den föränderliga politiska diskursen som 

inträffade både i USA och i Australien, genom bl.a. valet av ny politisk ledning och nya 

regeringar i de båda länderna, som i sin tur resulterade i att öka allmänhetens frustration med 

kriget mot terror och viljan att föra trupperna hem. Sammanfattningsvis anser Rane och Ewart att 
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det var denna utveckling som sannolikt ska ha uppmuntrat en tillfällig försonlig diskurs mot 

muslimer i Australien (JMMA 2012). 

Det tredje och sista exemplet som artikeln hänvisar till är Nya Zeeland och författarna Shah 

Nister Kabir och Michael Bourks analys av medier mediebevakningen av muslimska samhällen 

samt islamisk identitet - och hur Islam och muslimer är representerade efter 9/11. Med hjälp av 

kvantitativa och kvalitativa metoder, för att analysera innehållet i tre storstadstidningar, 

identifierar författarna framträdande nyhetsteman och undersöka hur muslimer i Nya Zeeland är 

socialt konstruerade. I synnerhet analyserar författarna fyra händelser över tid och över 

kontinenter, inklusive Bali bombningen i Indonesien, London bombhot på Heathrow flygplats, 

den pågående Mellanösternkonflikten och den iranska kärnkraftsfrågan - allt framställs som 

framträdande nyheter som lämpar sig för stereotypiseringen och negativa skildringar som så 

småningom förstärka stereotypen av muslimer som "farliga andra". 

 

Gällande artikeln ”Islamophobia in Classrooms, Media, and Politics”, i Journal of Adolescent & 

Adult Literacy år 2012, så menas det att det finns strömningar av islamofobi. Enligt Rådet för 

Amerikansk-Islamiska relationer, så har medborgerliga rättigheter blivit kränkta genom att 

muslimer har blivit inriktade bl.a. på arbetsplatsen, vid religiösa institutioner och har i skolor 

eskalerat. Som exempel tar författarna upp att det år 2007 fanns 118 rapporterade fall av 

diskriminering i skolan, och 2008 fanns 153 rapporterade fall (Journal Adolescent & Adult 

Literacy 2012). 

I andra områden så visar Pew Research Center’s undersökning – i samband med den offentliga 

debatten om den föreslagna konstruktionen av ett islamiskt kulturcentrum och moské nära platsen 

för den tidigare World Trade Center - visar att sedan 2005 så tenderar amerikaner att upprätthålla 

en sämre synvinkel gentemot Islam. År 2005 hade 41 procent av de tillfrågade en positiv 

inställning till Islam, medan 36 procent höll en negativ inställning. Jämför man detta med år 2010 

så hade endast 32 procent en positiv inställning, medan 38 procent bar en negativ ställning.  

The Center for American Progress rapporterar ändå att under det senaste decenniet så har 43 

miljoner dollar bidragits som stöd till anti-muslimska tänkare i USA.   

Det är samma tänkare som har beskyllts, enligt artikeln, med att påverka den norska 

massmördaren Anders Breivik - vars avsikt var att föra krig mot muslimer i Europa (2012). 
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Artikeln avslutas med att beskriva de många olika inmatningar från massmedias håll, både 

historiska och aktuella, som har dragit nytta av att främja människors uppfattningar om muslimer 

som ett hot. Artikeln slutar med att säga att effekterna av islamofobi, definierad som en 

generaliserad rädsla inför Islam och muslimer, känns av både muslimer såsom icke-muslimer 

(Journal Adolescent & Adult Literacy 2012). 

 

För att referera detta vidare till denna studie och det svenska samhället, så har jag valt att 

slutligen framhäva en artikel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), nämligen ”Intolerans 

Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga”, 

skriven av Jonas Ring och Scarlett Morgentau år 2004. 

Enligt artikeln så är islamofobi relativt nytt som koncept. I artikeln så har de, för att mäta graden 

av fördomsfullheten som eleverna kan ha gentemot Islam och muslimer, presenterat en rad 

påståenden som elever, från flera olika gymnasieskolor runtom i Sverige, fick ta en ställning till. 

Enligt artikeln så ingick deras påståenden i ett frågebatteri som omfattande följande: 

 

”De flesta muslimer är säkert hyggligt folk … ” 

”Det skulle vara helt okej att bo granne med en skötsam muslimsk person … ” 

”Muslimer i Sverige ska ha rätt att bygga moskéer (religiösa lokaler) … ” 

”Det är alldeles för många muslimer i Sverige …” 

”Muslimer går det inte att lita på …” 

”Det borde vara förbjudet för muslimer att få rösta i politiska val …” 

 

Svarsalternativen som eleverna fick innefattade ”nej, det stämmer inte alls”, ”det stämmer ganska 

dåligt”, ”tveksam/vet inte”, ”det stämmer ganska bra” och ”ja, det stämmer precis”. 

Majoriteten av eleverna hade ingenting emot att eventuellt bo granne med en ”skötsam person av 

muslimsk tro” – det var närmare bestämt 86 procent som stämde in med påståenden, och ansåg 

att det ”stämmer bra” eller ”ganska bra. 

En något mindre del av de som svarade på enkäten – nämligen 68 procent – ansåg att de flesta 

muslimer säkert är ett hyggligt folk. 

En ännu mindre del än detta - 62 procent – stämde inte in med påståenden att ”muslimer går det 

inte att lita på”. Gällande påståendet ”muslimer i Sverige ska ha rätt att bygga moskéer (religiösa 



  - 15 - 

lokaler)” så var det en andel av 23 procent som hade en negativ attityd och stämde inte in med 

detta uttalande. 

Enligt artikeln så var det meningen ”det är alldeles för många muslimer i Sverige” som visade 

störst tveksamhet bland eleverna i samband med enkätfrågorna – det var 31 procent som menade 

på att det var tveksamt eller att man inte visste, 15 procent som tyckte att det stämde ganska 

dåligt och 29 procent som ansåg att påstående inte stämde alls. Den andelen av elever som 

stämde in med detta, alltså som tyckte att det stämde ganska bra eller precis, var 25 procent.  

Gällande uttalandet om att ”det borde vara förbjudet för muslimer att få rösta i politiska val” så är 

det de flesta eleverna som tog en ställning emot detta. Tre av fyra ansåg att påståendet stämde 

ganska dåligt eller inte stämde alls – alltså var det en fjärdedel som stämde in med påståendet. 

 

Artikeln beskriver vidare att uttalanden om muslimers beroende av bidrag samt kriminalitet har 

de senaste åren gått runt i medierna och tar upp ett exempel på ett ”uppmärksammat fall var en 

kvinna nekad anställning som programledare i TV på grund av att hon bar slöja och det har också 

varit en mer omfattande diskussion i Europa gällande slöjbärande i skolan som i viss mån också 

förekommit i Sverige” (Morgentau & Ring 2004). 

Baserat på detta fall så var det därför intressant, enligt artikeln, att granska elevernas attityd och 

inställning angående detta. Utifrån detta så förekom även medvetet provokativa påståenden i 

frågebatteriet, som rörde dessa frågor, för att framkalla en reaktion och därmed ställningstagande 

som reflekterar en attityd. Det var följande uttalanden som ingick:  

 

”De flesta invandrade muslimer är nog laglydiga.” 

”En programledare i TV ska tillåtas bära slöja.” 

”De flesta muslimer vill bara leva på bidrag.” 

 

Gällande det första påståendet ”de flesta invandrade muslimer är nog laglydiga” – så visar 

resultaten på att närmare 60 procent, i större eller mindre omfattning, stämde in med detta. En 

fjärdedel – dvs. en av fyra – ställer sig tveksamma inför detta påstående, medan en mindre andel 

på 17 procent knappast eller inte alls håller med.  

I samband med påståenden ”en programledare i TV ska tillåtas bära slöja” så rådde det, enligt 

artikeln, en hel del delade meningar – närmare sagt så var det 28 procent som hade en klar positiv 
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inställning, 15 procent som var delvist positiva, 12 procent som var något negativ och 24 procent 

som var tydligt negativt inställda. En av fem – alltså 21 procent – ställer sig tveksamma till 

uttalandet. 

Det sista påståendet, ”de flesta muslimer vill bara leva på bidrag”, skapar också en del olika 

meningar och det råder i detta fall om en viss oenighet. 33 procent – dvs. en av tre – menar på att 

de är tveksamma. Fyra av tio – alltså drygt 41 procent – tar avstånd från detta uttalande, i mer 

eller mindre grad, medan 26 procent i någon utsträckning håller med om det. 

Allt som allt så förekom det, enligt artikeln (Morgentau & Ring 2004), en mera positiv inställning 

än en negativ inställning gällande alla ovanstående påståenden - men det finns, enligt dessa 

resultat från BRÅ, en minoritet som har en negativ attityd och inställning gentemot Islam och 

muslimer. 
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 Litteratur 

 

I dagens samhälle så är många som har eller har haft en åsikt gällande islamofobi, som kan bidra 

med förklaringar samt utveckla bakgrunden till varför det ser ut som det gör idag. Idag kommer 

vi över en mängd idéer, åsikter och värderingar, som ofta inte lyfts fram så ofta som det borde 

gällande det aktuella temat av islamofobi. Därför jag valt att framhäva vissa av dessa teorier och 

åsikter, som jag anser är av högsta relevans när det kommer till mitt valda tema. Så frågan är då - 

vad har då sociologerna Bauman och Goffman samt författarna Larsson, Bjurwald och Gardell att 

berätta för oss idag gällande islamofobi i det svenska samhället? 

 

Bauman är en sociolog som diskuterar problemen i vårt samhälle och menar på att det som är fel 

med vårt samhälle huvudsakligen är att det har slutat ifrågasätta sig självt. Vi som individer är 

reflexiva, men den reflexiviteten är en begränsad reflexivitet, pga. att vi fokuserar på våra egna 

personliga omständigheter. Reflexivitet innebär att vi möter konsekvenserna av våra egna 

handlingar - närmare bestämt: en självkonfrontation. 

Det finns en kritik av samhället, men dess natur har förändrats pga. det annorlunda sättet som 

medborgarna valt att samverka med samhället. Han menar på att vi nu snarare behandlar det som 

en husvagnspark i stället för en gemensam bostad - närmare bestämt: vi förväntar oss att de flesta 

människorna håller sitt avstånd och att vi inte längre annalkar samhället som ett hus, eller 

någonstans där vi känner sig hemma. Bauman förklarar att samhället konstant baserar sig på 

snabb förändring - och att individen därmed tvingas till att ständigt anpassa sig därefter. 

Men den teorin som jag har valt att lägga tyngd på gällande Bauman, i relevans till detta tema, är 

hans teorier om olika typer av individer inom samhället - var jag främst har valt att belysa hans 

teorier om främlingar. Bauman förklarar att främlingen som ett fenomen står sig vara 

oppositionen av “vännen och fienden”. Enligt Bauman så är främlingen i sig själv betydligt mer 

hotfull än fienden (Bauman 1991). Allt detta är eftersom vi inte vet, och inte får någon möjlighet 

att veta något om honom som företeelse - han är varken vän eller fiende, han är något okänt. "Det 

finns vänner och fiender. Och det finns främlingar." (Bauman 1991). 

Bauman anser att främlingen i sig är en del av det ”oavgörbara”. Som en del av “oavgörbara", så 

visar sig främlingen vara väldigt tvetydig och blir därmed genom detta kraftfulla - eftersom de är 

ambivalenta, och man därför inte kan läsa av dem på något sätt. Främlingar är bådeock och 



  - 18 - 

varken eller. Främlingar är inte bara något som är oklassificerade, de är något som är 

oklassificerbara (Bauman 1991). 

Främlingen, som ett ensamstående fenomen, utgör genom detta ett ständigt hot mot 

världsordningen samt att de därför blir bärare respektive förkroppsligandet av missförhållanden. 

Det finns, enligt Bauman, knappast en anomali mer avvikande än främlingen själv - han står 

mellan vän och fiende, ordning och kaos, insidan och utsidan (Bauman 1991). Det finns inget 

som skrämmer människan mer, än det som är okänt och ovetande för honom. Besitter man 

kunskap om en människa så vet man vart de kan placeras - men man kan inte placera det okända, 

och därmed blir främlingen mera skrämmande än fienden. 

Genom att vara något okänt, och därmed främmande, så stör främlingen resonansen mellan 

fysiska och psykiska avstånd - han är fysiskt avlägsen samtidigt som han är psykiskt nära. I bästa 

fall, så känns den osäkerheten som obehaglig - men i värsta fall, så besitter den en stark känsla av 

fara. Bauman menar att nationalstater kollektiviserar vänner samt fiender tillsammans, och är 

främst utformade för att eliminera främlingarna - eller åtminstone att försöka göra detta. Slutligen 

menar dock Bauman att distanseringen av främlingar aldrig kommer att bli villkorslöst 

framgångsrik - eftersom att främlingar alltid kommer att förbli obestämda. Deras antal tycks växa 

parallellt med intensiteten av insatserna som sätts mot dem. 

För att kunna förbinda detta vidare så valde jag fortsätta med Goffmans teorier, närmare bestämt 

hans teorier om stigma och stigmatisering, vart jag företrädesvis har valt att fokusera på hans 

teorier angående stigmatisering av grupper. 

Goffmans teori om stigma innefattar beskrivningen att ett beteende, en egenskap eller ett drag 

som skiljer ut en minoritet - individ eller grupp - från majoriteten. Stigmatisering innebär då 

närmare sagt att individer av sociala grupper klassificeras av andra i en negativ och avvisande 

stereotyp (Goffman 2011). 

Goffman inringar stigma som en komplicerad klyfta emellan den virtuella sociala identiteten och 

den faktiska sociala identiteten. Den virtuella sociala identiteten innefattar redogörelsen att när en 

utomstående träder in i vårt samhälle, så kommer de inomstående då med störst sannolikhet 

gruppera hans sociala identitet utifrån hans drag - och därmed skapa sig en viss förväntan av 

denna utomstående - för att sedan omvandla dessa till normgivande förväntningar. Attribut samt 

karaktärsdrag, som den utomstående faktiskt förevisar, kallar Goffman för hans faktiska sociala 

identitet (Goffman 2011). 
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Enligt Goffman så kategoriserar individer andra grupper som resultat av handlande samt 

egenskaper, för att därefter skapa bilder av gruppernas beteende och tankesätt. Goffman belyser i 

hans teori det som vi etiketterar som “vi och dem” grupperingar. När en av “dem” befinner sig 

bland “oss”, så kan belägg uppkomma att den utomstående besitter en egenskap som separerar 

denna från den inomstående gruppen - och därmed gör hen mindre välkommen. Egenskapen 

inom detta tema tycks exempelvis vara slöjan, som en muslimsk kvinna kan bära - en egenskap 

som sammanlänkas med förtryck per automatik - eller kanske ett längre skägg på utländska män - 

ett attribut som oftast sammanlänkas med extremism inom Islam.  Det är den som separerar den 

“utomstående” från den “inomstående” gruppen. De inomstående får då en negativ bild, jämfört 

med normen som det som ska vara, enligt Goffman. Det är genom dethär synsättet som ”vi och 

dem” grupper formas - där “dem” ses som mindre mänskliga och, vid mera extremare fall, som 

inte mänskliga alls (Goffman 2011). Därför så faller allt det negativa på den mera omänskliga 

minoriteten, som exempelvis handlar om att stjäla jobb, arbeta för sämre löner, utnyttja 

välfärdssystemen och ligga bakom den ökande kriminaliteten. Stigma är ibland, men sällan, 

baserad på verklig kunskap. Det är snarare ofta följden av relativt felaktiga stereotyper, som 

högst endast är endels sanna. Att stigmatisera en grupp handlar därför om att få kontroll över 

dem. I vissa fall kan en person aldrig bli fullt accepterad i ett samhälle, till följd av 

stigmatiseringen - därav islamofobin (Goffman 2011). 

 

Göran Larsson, som skrev den tredje boken jag läst inför denna uppsats, ansåg jag vara av 

relevans, då den bygger väldigt mycket på tidigare forskning och studier som är gjorda inom 

detta område. Hans teorier baseras på förenklingar respektive stereotyper av muslimer och Islam, 

som kan kopplas tillbaka till Goffman och stigma. Denna bok skildrar istället teorier som baserar 

sig på vetenskaplig fakta, som jag anser kan gynna mig inom denna studie, då jag genom denna 

bok får in det vetenskapliga i samband med detta tema jag har valt att skriva om, då det han 

skriver endast baseras på studier, statistik och objektivitet. 

Larsson förklarar i sin bok, att oberoende om vad man tycker om att muslimer hör hemma i 

Sverige eller inte, så är det nu omöjligt att vrida tillbaka klockan och menar på att vi idag i 

Sverige är ett mångkulturellt såsom mångreligiöst samhälle. Larsson anser att invandring såsom 

globaliseringsprocesser båda har bidragit till den ökande närvaron av muslimer i Sverige. Han 

menar på att “dels har antalet människor med bakgrund i kulturella miljöer dominerade av 
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islamiska seder och bruk ökat. Dels har islam fått en allt större i plats i medier och internationell 

politik.” (Larsson 2006). 

Larsson anser att precis som att “svenskar” och “svenskhet” är skapade heterogena 

samlingsbegrepp - som innefattar alla olika individer med olika värderingar, ideal samt 

traditioner, så är muslimer också ett skapat begrepp - men ett mera homogent sådant, som inte 

innefattar variationen av alla olika typer av individer som det finns (Larsson 2006). 

Gällande islamofobi beskriver Larsson det som ett fenomen som främst åsyftar rädslan för, hatet 

mot samt diskrimineringen av muslimer. Han anser att detta fenomen kan ta sig i uttryck i och 

uppenbarar sig genom att individer i förväg tar sig an negativa samt stereotypa förhållningssätt, 

som baserar sig på förutfattade meningar av religiösa eller kulturella motiv (Larsson 2006). Han 

skriver att religionen Islam respektive den “muslimska kulturen” - tolkad som ett enhetligt och 

samhörigt system - som sägs utgöra ett hot mot Sverige och det svenska samhället. Ett annat sätt 

som islamofobi kan ta sig i uttryck i baseras på det biologiska - “rasmässiga - det vill säga att 

muslimer betraktas som tillhörande en lägre stående ras” (Larsson 2006) - eller ekonomiska 

orsaker respektive kriser - exempelvis arbetslöshet eller sociala motsättningar. Han menar på att 

oavsett så är islamofobi, ur det västerländska perspektivet, varken något nytt eller främmande 

fenomen. Islamofobi är ett begrepp som har utsatts för kritik enligt Larsson, och han tar upp ett 

exempel av hävdandet att det har blivit politiskt inkorrekt att förhålla sig kritisk till Islam. Han 

menar på att - precis som vilken religion som helst - så måste Islam respektive muslimer vara 

beredda på att alla kommer att tolka religionen på sitt sätt och att vissa tolkningar av deras lära 

skulle kunna uppfattas som problematiska eller direkt stötande för vissa människor i samhället. 

Dock säger han att en kritisk diskussion inte ska vara formad enligt en stereotypisk logik, där alla 

muslimer framställs på ett och samma sätt oberoende av tid och rum - med andra ord: en kritisk 

samt öppen diskussion ska inte innebära att alla muslimer ska behandlas som en variationsfri grå 

massa (Larsson 2006).  

Variationen som är mellan alla muslimer i samhället gör att kritiken eller bestridande mot vissa 

muslimska praktiker - exempelvis mot islams patriarkala struktur - inte per automatik innebär 

något politiskt inkorrekt, som många motståndare till fenomenet islamofobi ofta hävdar. Larsson 

påstår att om en kritik är rimlig eller inte beror huvudsakligen på hur den slutligen är framställd. 
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Författaren Lisa Bjurwald (2011), vill jag använda i syfte av att få in mediers samt politikens roll 

i det hela gällande fobin. Hon är  författare samt journalist som jobbar på tidningen Expo, och 

hon beskriver islamofobin ur detta perspektiv. Bjurwald skriver även bland annat ur perspektivet  

rasism gentemot denna folkgrupp.  

Hon möter och intervjuar individer som har en relevans till detta tema, såsom forskare samt 

högerpopulistiska aktivister och baserar sina teorier utifrån dessa. Det centrala i hennes bok är var 

främst två stycken:  

1) hon menar på att media och politiken bär en stor roll i spridningen av islamofobi, hat, rädsla 

och fördomar 

2) hon menar på att de utsatta i samhället inte talar och står upp för sig själva när det kommer till 

spridningen av fobin 

 

Hennes första teori baserar hon på hennes egna erfarenheter inom journalistiken. Hon refererar 

bland annat till journalisten Andreas Malm som påstår följande: “Att västerländsk aggression mot 

Islam stimulerar stängda, taggiga, renläriga tolkningar av religionen är ingenting nytt.” (Bjurwald 

2011). Bjurwald förklarar i sin bok att muslimer huvudsakligen utmålas som ett kollektiv av 

våldtäktsmän och terrorister. Hon baserar därefter detta på flera exempel - bland annat när Pia 

Kjaersgaard, Dansk Folkepartis dåvarande partiledare, år 2005 beskrev Danmarks invandrare 

som “tiotusentals och åter tiotusentals människor som uppenbarligen civilisatoriskt, kulturellt och 

andligt befinner sig i år 1005 snarare än år 2005” (Bjurwald 2011). Gällande Sverige nämner hon 

Sverigedemokraterna (SD) i samband med “vår tids nationalsocialism”. Hon menar att enbart 

genom deras blotta närvaro så påverkar de den politiska scenen. Exempelvis så polariseras 

integrationen, samtidigt som det också sker en successiv anpassning - ett bevis på detta är bland 

annat Kristdemokraternas förslag 2010 om en obligatorisk introduktionskurs för invandrare eller 

Moderaternas uttalande 2009 om att Sverige måste skärpa sin invandringspolitik och “se 

sanningen i vitögat” (Bjurwald 2011). Hon förklarar i sin bok att när SD kom in i riksdagen så 

brusade intresset upp för den organiserade rasismen, och menar på att tidningen hon jobbar för - 

den antirasistiska tidskriften Expo - aldrig blivit så nedringd som då, och folk ville veta om de 

ansåg att rasismen var på väg tillbaka. Bjurwald menar därför på att från att inte ha tagit upp 

denna fråga, så framtvingades nu experter på snabba lösningar i samband med komplicerade 
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problem och hon frågar sig själv, om problematiseringen verkligen har insjunknat (Bjurwald 

2011). 

 

För att bekämpa detta så anser Bjurwald att olika strategier måste ske på olika nivåer, vilket för 

mig vidare till den andra teorin samt att jag även stannar kvar på den första, då dessa två går in i 

varandra. Bjurwald menar att vi som samhälle starkt måste markera att vi inte accepterar rasism, 

oavsett formen är det viktigt att vi talar öppet om rasismen och främlingsfientligheten. Hon 

beskriver i sin bok att media bär ett stort ansvar och inte alltid nyttjar den på rätt sätt - såsom 

exempelvis negativa vinklingar av folkgrupper eller försök till kontring av negativa bilder som 

sprids om muslimer. Hon tar med ett exempel på Svenska Dagbladets artikel, “Tio muslimer - tio 

sätt att tro”, som publicerades i januari 2010. Detta var ett försök till motattack gentemot SDs 

stereotypisering av Islam och muslimer, genom att lyfta upp det uppenbara som är att alla 

muslimer inte är likadana. Bjurwald menar här på att genom detta försök framställs ändå 

muslimerna som ett avlägset och främmande fenomen - som vidare bygger på ett “vi” och “dem” 

(Bjurwald 2011). 

Gällande de utsatta individerna i samhället, anser hon att invandrarna själva är överraskande 

absent när media i Sverige har rapporterat om främlingsfientlighet. Hon tar upp exemplet av 

valrörelsen 2010, då SDs frågor gällande främlingsfientlighet stod i centrum, men då 

invandrarnas åsikter nästan inte hördes överhuvudtaget - trots att det är dessa som bildar SDs 

måltavlor (Bjurwald 2011). Det var först när någon började skjuta mot invandrare som media 

fylldes med utländska namn - och även då efter flera månaders uppvaknande.  

 

Den sista boken och författaren som jag har valt för min studie valde jag inte till en början, men 

då hans namn nästan alltid dök upp i vad jag än läst bestämde jag mig för att ta in hans litteratur 

också - nämligen Mattias Gardell. Boken jag har valt heter “Islamofobi” och beskriver de 

antimuslimska tankesätten som sprider sig över hela Europa i dagens samhällen. Gardell 

diskuterar och undersöker den islamofobin och tankestrukturen som oftast tillhör, samt att han 

beskriver och utforskar de mest centrala fördomarna och teserna om Islam och muslimer - 

nämligen våldsbenägenhet, terrorister hela bunten, kvinnoförtryck och antisemitism som är ett 

konstant hot mot demokratin och västvärlden. 
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Gardell börjar sin bok med att beskriva Sverige och förklarar hur Sverige under historiens gång 

framställt sig själv som ett mera homogent land, ett land som alltid hållit fast vid det som är 

rättvisa och skarpt avvisat annat tänkande - något som Gardell anser aldrig varit fallet. Efter att ha 

gått igenom de historiska orsakerna till vad som har bidragit till islamofobins uppkomst, något 

som han anser har funnits i västvärlden i över tusen år, så sluter han det samman med de 

smygislamofobiska attityderna som finns idag. Han menar att det är allt från skolböckernas 

försök till att precisera Islam och vad det innebär i sig, för att sedan sammansluta detta till vår tid 

och endast skildra de typiskt religiösa inslagen - det positiva, som exempelvis ramadan, såsom 

det negativa, som exempelvis terror (Gardell 2010). Alltså resulterar detta sig i att bilden som 

speglas utåt är att muslimer är en grupp som har fastnat i tiden, en föreställning som ges i den 

västerländska kulturen. 

Gardell menar att den moderna islamofobin som finns idag skiljer sig starkt från förr i tiden. Den 

är nu, enligt honom, mera förfinad och har putsats ordentligt i kanterna (Gardell 2010) och han 

ger tre exempel på hur den förkroppsligas i samhället idag. 

Det första exemplet är att det idag förekommer en rasism utan raser - närmare sagt: muslimer blir 

klassade utifrån sin religion, tro och kultur på samma sätt som man klassade olika grupper utifrån 

ras och rasfaktorer förr i tiden. I andra ord så framställs en gemensam muslimsk identitet av alla, 

som man därefter kan ställa i debatt gentemot sig själv eller västvärlden - som enligt Gardell  inte 

bara är fel utan kan också medföra en självuppfyllande förutsägelse. Eftersom Islam då betraktas 

som ett farligt fenomen som i sin tur kan resultera i att exempelvis unga extrema muslimer 

samlas bakom denna skeva skildring av islam (Gardell 2010). Det andra exemplet Gardell 

beskriver är religion samt sekularisering. Han menar att Sverige som land starkt misstycker 

avvikande tankesätt i sin allmänhet, som man fortfarande gör än idag. Därför betraktas Islam idag 

som ett hot mot det sekulära i Sverige. Gardell menar, att även muslimer i det svenska samhället 

idag är lika sekulariserade som resten av samhället och att det bara är en minoritet som utgör 

aktivt praktiserande muslimer - ca 10-15% av den muslimska befolkningen (Gardell 2010). Trots 

detta så ställer sig sekulariserade svenskar mot sekulariserade muslimer, med rädsla i handen. Det 

sista exemplet som Gardell tar upp i  samband med detta är att det finns en oro som utgörs av att 

Islam, muslimer och  kulturen som  inte platsar i bilden av det svenska folkhemmet.   

Ett begrepp som förekommer och Gardell återkommer till genom Boken är vad han kallar för “en 

islamofobisk kunskapsregim” (Gardell 2010). Vad han menar med detta är att det finns olika 
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grupper i samhället vars gemenskap bygger på att  skapa  stereotyper i samhället gällande Islam 

och muslimer. Dessa grupper består därför av islamofober som i sin tur  sprider vidare detta 

fenomen. Gardell beskriver vidare att även media och skolböckernas islamkritiska ställning 

uttrycker en stereotypisk föreställning av Islam - samt att han påpekar att Koranen är en flerfaldig 

såsom mångtydig text och menar  att “denna Koran är bara bläck och papper, den kan inte tala för 

sig själv. Det är människor som tolkar den, utifrån sina  personliga uppfattningar (Gardell 2010). 

Gardell tar även upp yttrandefrihet och menar att kritiker fortfarande framställer Islam som en 

ensidig helhet när de exempelvis talar om att “islam hotar yttrandefrihet” (Gardell 2010). Gardell 

diskuterar betydelsen av yttrandefrihet och framlägger synliggör att den tydliga gränsen dras vid 

våld samt mordhot, men att när denna frihet hotar ordningen i allmänhet, när den tillåts för 

mycket då har det varit minoriteterna i samhället som har hamnat i kläm - när avsikten med 

yttrandefriheten egentligen ska skydda de. Gällande slöjor så menar Gardell att de argumenten 

som mot dessa slöjor enbart är irrationella, illiberala och ofta rent av löjliga såsom dåliga 

(Gardell 2010). Han anser att det endast har med islamofobi att göra, pga. att slöjor i sig också 

har varit en del av kristen kultur. 

I sitt sista kapitlet, “Vi gillar inte muslimer”, hävdar Gardell att - pga. de uttalanden som 

framställts av den islamofobiska kunskapsregimen - är det inte konstigt att populistiska partier 

såsom antimuslimska åsikter har fått sina röster hörda trots att statistiken visar att islamofobi 

officiellt har minskat under årens lopp. Han beskriver några av de muslimska individerna som har 

fått utstå mer än generell islamofobisk vältalighet, utan har även fått uthärda hot, trakasserier och 

även våld i vissa fall. - varpå studier visar, enligt Gardell, att många muslimska kvinnor fått 

utsättas av bl.a. glåpord såsom “påskkärring”, “spöke” eller rent av “åk hem till ditt land” 

alternativt också knuffande, avslitande av deras slöja samt i vissa fall även grov misshandel. 

Gardell menar också att moskéer därtill också har blivit utsatta för exempelvis hot eller 

mordbränder, som resulterar sig i mordförsök på muslimer. Gardell hävdar slutligen att 

västvärlden i det stora hela åter igen utmålar en specifik grupp som syndabockar och därmed 

fienden till samhället och säger att “nu samlas de goda medborgarna igen till det goda samhällets 

försvar. Denna gång kommer hotet inte från häxor, judar eller tattare utan från muslimer” 

(Gardell 2010, sida 254). 

Gardell klargör i slutet av sin bok vad han anser kommer att hända i framtiden samt hur den 

kommer att formas. Han anser att framöver så kommer antagligen islamofobin att expandera 
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under den närmaste framtiden  som kommer att resultera i ökade krav på exempelvis slöjförbud 

eller så som kartläggning av den muslimska befolkningen. I sin tur  kommer detta betyda, enligt 

honom, att de utsatta muslimerna som genomlider diskriminering kommer att kräva att få forma 

sina egna samhällen med egna lagar osv. (Gardell 2010). Gardell förmodar att det då, med största 

sannolikhet, kommer framträda en muslimsk motsvarighet av Martin Luther King som eventuellt 

kommer att driva kampen om muslimernas rättigheter för att rädda demokratin som nu 

undermineras av islamofobi. En islamofobi som, enligt Gardell, på lång sikt kommer att vara 

besvärlig att upprätthålla - därför att muslimerna själva kommer att påvisa att det går förträffligt 

bra att vara muslim och svensk. 
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Metod 

 

Den här uppsatsen baserar sig huvudsakligen på en kvalitativ forskningsmetod i sin formulering - 

nämligen i form av enskilda intervjuer, med individer som kan ha eller har utsatts för islamofobi, 

och observerande. För att undersöka hur utbrett islamofobin är i det vardagliga livet i det svenska 

samhället. 

 

Anledningen till att jag valde en kvalitativ forskningsmetod var för att jag inte ansåg att en 

kvantitativ forskningsmetod  skulle ge samma inblick i den vardagliga islamofobin – något som 

jag med detta arbete ville framhäva. Den främsta anledningen till varför jag valde att min studie 

skulle ha en kvalitativ utformning, var för att öka min kunskap och förståelse för islamofobi i 

dagens samhälle. Den här studien skulle jag säga är både en prospektiv studie - framåtblickande - 

såsom en retrospektiv studie - bakåtblickande. Jag anser detta då denna studie syftar till att ta reda 

på vad som tidigare har skrivits som är applicerbart än idag, samt hur det ser ut nu respektive hur 

det tolkas se ut i den närmaste framtiden. I mitt fall fylls den retrospektiva delen av min uppsats 

genom att ha läst två sociologers böcker och teorier - Goffman och Bauman - samt att ha läst tre 

ytterligare författare Bjurwald, Larsson och Gardell. Jag har därefter försökt svara på om det än 

idag har något att säga oss. Den prospektiva delen av min uppsats uppfylls genom mina intervjuer 

och observationer. För att även få fram andra fakta gällande Islam och islamofobi i dagens 

samhälle  har jag också använt mig av vetenskapliga artiklar, diverse internetkällor och social 

media. 

 

Kvalitativa forskningsmetoder har fått tåla väldigt mycket kritik, då de inte anses vara lika 

objektiva och kontrollerade som exempelvis kvantitativa forskningsmetoder - som baserar sig på 

enkäter eller statistik. Detta gäller även i samband med frågan om validitet och reliabilitet. 

Validitet menar att man har mätt det som man ämnat mäta. Inom validiteten finns det två 

huvudsakliga skilda kategorier: nämligen intern och extern. Med intern validitet så åsyftas det till 

vilken grad ens studie kan generaliseras till liknande fenomen och med extern validitet så menas 

det till vilken grad man kartlagt det man ämnade att undersöka. Reliabilitet avser om man har 

gjort mätningarna på ett tillförlitligt sätt (Fangen 2005). 
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Gällande hur hög min validitet är svårt att kommentera, eftersom studierna endast sker från en 

synvinkel: nämligen från de utsattas håll. Däremot kan jag erkänna att validiteten i min uppsats 

hade kunnat blir högre om jag intervjuade individer som täcker båda aspekter – dvs. de utsattas 

och de som utsätter - samt om jag hade haft mera tid att analysera flera artiklar, händelser och 

litteratur. En sista sak som även bör tas i åtanke är att min ståndpunkt respektive mitt 

ställningstagande i det hela, både politiskt såsom personligt, kan undermedvetet ha påverkat 

uppsatsens slutgiltiga resultat. En objektivitet är något som är viktigt inför en sådan här studie 

och även något som jag bestämde innan jag började - jag ville vara så objektiv som bara möjligt. 

Men då jag ändå är muslim och jag har mina åsikter från min uppväxt samt min nuvarande miljö, 

så kan detta ha påverkat mig under studiens lopp på ett omedvetet plan. 

 

Som fält för min studie valde jag staden Göteborg – detta är främst pga. två huvudsakliga 

anledningar. Den första var att jag visste först och främst från början att jag ville ha en storstad 

som fält, för att få en generell helhetsbild av den vardagliga islamofobin, och jag ansåg att en 

storstad gav mig denna möjlighet bättre än vad en mindre stad skulle ha gjort - då flera etniciteter 

bor i större städer och att det är där som ”utomstående” ska vara som bäst integrerade. För det 

andra så ville jag ha en stad som var mera blandat med av alla sorts etniciteter i stadens centrum 

som skapar en mera integrerad stämning - eftersom det var i ett stadscentrum som jag ville utföra 

mitt sociala experiment. Då jag har varit i alla tre städer så valde jag Göteborg, eftersom 

Göteborgsstad enligt min förförståelse mest ”blandat” i stadens centrum. Därför blev Göteborg 

den staden som fyllde mina kriterier bäst. 

 

Inför mina intervjuer  bestämde jag mig innan för att inte intervjua människor från min närmaste 

omgivning. Jag valde istället, för att hålla min studie så objektiv som möjligt, att intervjua olika 

medlemmar i en förening vid namn Sveriges Unga Muslimer (SUM). 

Angående mitt urval av frågor så varierade detta beroende på vem jag intervjuade – dvs. 

medlemmar eller ordförande. När det rörde sig om de två ordföranden av föreningarna - i 

Stockholm och Göteborg – så ville jag få perspektivet på islamofobin gentemot en offentlig 

förening som öppet består av praktiserande muslimer, och baserade även mina frågor på detta. 

När det handlade om de aktiva medlemmarna i föreningen - i Göteborg – så ville jag komma åt 
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den muslimska individens synvinkel inom den vardagliga islamofobin, och grundade även här 

mina frågor i detta. Medlemmarna jag intervjuade var av alla åldrar, kön och ursprung – det de 

alla hade gemensamt var att de var muslimer i det svenska samhället idag. Allt som allt 

genomförde jag elva intervjuer, varav två var ordföranden och nio var medlemmar – som 

slutligen skedde genom mycket ansträngning från mig att kunna få tag på de samt även en kvinna 

i föreningen i Göteborg som hjälpte mig att åstadkomma detta. När jag utförde intervjuerna så 

varierade tekniken – de som var bekväma med det spelade jag in på min mobiltelefon, och de 

andra som inte var bekväma med det antecknade jag svaren i mitt skrivblock. Därefter 

transkriberade jag allt som sades, och framhävde det mest väsentliga och överbegripande i min 

resultatsanalys.  

 

Gällande mina observationer  planerade jag ursprungligen att låta andra personer, som jag känner 

i min närmaste omgivning, utföra olika observationer i Göteborg stad - såsom exempelvis hur 

någon reagerar om en “svensk” man lämnar sin väska  och hur reaktionen blir om en “muslimsk” 

man lämnar sin väska på samma sätt, eller om en “svensk” kvinna ber om hjälp med hennes cykel 

respektive om en kvinna i sjal ber om samma sak, och observera reaktionerna utifrån befolkning 

runtomkring. Men pga. alla oroligheter som är i samband med hot om konstanta bombningar i 

Sverige så bestämde jag mig för ändra vissa saker. 

Först och främst  bestämde jag mig för att inte låta någon annan utföra observationen än mig 

själv, då jag ansåg att jag inte ville sätta någon annan i den positionen som kan ha blivit en 

obekväm eller potentiellt obehaglig situation. Mitt syfte var inte på något sätt att få någon att 

känna sig illa till mods, varken den som utförde observationen eller de personerna som 

observationen handlade om. Men eftersom möjligheten för en potentiell obekväm situation ändå 

fanns  bestämde jag mig,  att det bästa skulle vara att jag utförde den deltagande observationen  

själv. Då kunde jag även exakt styra hur jag ville att observationen skulle gå till - vilket innebär 

att istället för en objektiv observation så blev det en deltagande observation. 

För det andra  bestämde jag mig för att göra två  observervationer som redan är utförda - av Soran 

Ismail i hans dokumentärprogram “Absolut Svensk” - pga. att jag ändå ville ha möjligheten att 

objektivt endast observera - varpå jag fick möjligheten genom detta program som redan har 

gjorts. 
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För det tredje  valde jag att endast utföra en längre observation som egentligen inte skulle få 

någon att känna sig obekväm eller besvärad av på något sätt, dvs. min observation  passade helt 

in i vardagen och provocerade inte på något sätt överhuvudtaget. 

Det sista jag ansåg var bra, utifrån det tredje valet jag gjorde, var att jag bad en vän endast följa 

efter mig när jag utförde observationen och enbart observera vad som hände samt reaktioner 

runtomkring mig, så att jag kunde jämföra om hon och jag observerade samma saker. Detta 

beslutade jag för att få tillbaka lite av distanseringen och därmed objektiviteten som till viss del 

går förlorad när jag själv utför observationen.  

 

Då mitt tema är ett mera etiskt känsligt tema, eftersom man talar om det ”otalade” i samhället, så 

kan det därtill tillkomma etiska problem. De forskningsetiska aspekterna respektive övervägande 

som kan förekomma gällande mina intervjustudier kan inträffa i form av att det sker en risk av 

stigmatisering och därtill utpekande. Det är det som sker i samband med en förfrågan gällande en 

intervju. Det kan även skapa en olägenhet för mig - just för att jag kommer att ställa frågor 

gällande religion, religionshat och rasism, som är ämnen man helst inte pratar om - och en 

olägenhet för de - för att det allmänt kan uppfattas som jobbigt att tala om sin egen tro och om 

man har blivit utsatt pga. det. 

Andra forskningsetiska aspekter som kan förekomma, i samband med de sociala experimenten, är 

att det kan skapa problem eller missförhållanden om det upptäcks vara ett skådespeleri. Det 

skulle även kunna tas som en provokation under dessa mera oroliga tider. 
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Resultatsanalys 

 Intervjuer 

 

Intervjuerna var något jag från början märkte skulle vara svårt att få – inte för att de inte var 

villiga, utan för att det var svårt att få kontakt med föreningen. Jag fick väldigt mycket hjälp av 

båda ordförandena att till slut få mina intervjuer, samt en annan aktiv medlem inom föreningen i 

Göteborg som slutligen realiserade genomförandet av intervjuerna för min del – utan dessa hade 

detta inte varit en möjlighet. 

 

Gällande intervjuerna med respektive ordförande så fick jag väldigt olika svar av dessa på vissa 

frågorna. Ordförandet av SUM i Göteborg heter Mohammed Elghoz och i Stockholm är 

ordförandet av SUM Rashid Musa. 

Vid den första frågan om hur de tolkas som förening svarade Mohammed att det var lite blandat. 

Han menade på att ”de var en religiös förening på gott och ont”, alltså att när de exempelvis sökte 

bidrag så fick man oftast ett bra bemötande men man stöter ändå på från tid till tid på fördomar - 

exempelvis sammankopplingar med extremism eller Isis. Rashid berättade att när föreningen 

bildades, lite mer än 20 år sedan, så möttes den av rätt så positiva tankar - det var kul att ett 

sådant initiativ startades. Han berättar vidare att något hände efter 2001, och ”vi gick från en 

’gullig’ förening till en ’extrem’ förening” - i vissa fall så bemöttes de som en organisation som 

vilseleder unga muslimer. Han anser att det är ett stort motstånd av allmänheten såsom politiska 

partier, samt även media när de från tid till tid beskrivits som en islamistisk organisation. Den 

positiva responsen kommer från medlemmar andra muslimer samt folk i förorterna, som inte 

nödvändigtvis är muslimer, som ser vad de gör och vad de egentligen står för. 

 

I samband med hatbrott rörande islamofobi så hade Göteborgs förening inte blivit direkt utsatt för 

detta fenomen, medan moskén i Göteborg har fått ta emot hot samt folk som är aktiva inom 

moskén. De löpande grova hoten förekommer absolut enligt Mohammed. Rashid beskriver 

närmare att föreningen i Stockholm definitivt har utsatts för islamofobi. De har fått hat och 

hotbrev, och även pulver skickat till deras kansli - en metafor för dödligt pulver vid namn 
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mjältbrand, alltså får de likaså dödshot. Rashid förklarade att ”det är ganska vanligt med hot och 

hat genom brev eller sociala medier”, och menar att det är ganska intensivt - just för att de är 

offentliga som organisation blir de därmed även sårbara som organisation. Han tar upp ett 

exempel av hur han förra året behövde livvakter under Almedalsveckan i Gotland pga. hot. 

 

Båda föreningarna polisanmäler allt när de väl utsätts för hatbrott i samband med islamofobi, men 

allt läggs därefter ner. Oftast har dessa dåd klassats som olaga hot eller hatbrott, och enbart ibland 

som “hets mot folkgrupp” - men pga. bristande bevis, men också bristande engagemang, så har 

det aldrig lett till något fall eller åtal.  

Enligt Rashid så lägger man inte ner lika mycket resurser nu som man ändå gjorde förr. Polisen 

vet och ser problemet, de är medvetna om vad som sker - ibland är det då ett bra bemötande med 

polisen men ibland inte, utan det kan ha skett en ifrågasättning från polisens håll när dåd har 

anmälts. 

 

Under intervjun refererade jag till Lisa Bjurwald som anser att muslimer - alltså offentliga 

muslimska individer, som har eller kan ha blivit utsatta av islamofobi - inte uttalar sig offentligt 

lika ofta som de borde, alltså att de hörs inte lika tydligt i den offentliga debatten. Både 

Mohammed och Rashid instämde till viss del och delade lite av hennes analys. Mohammed ansåg 

att de inte hörs lika ofta som de borde och att det delvis kan bero på brist av intresse, men delvis 

beror det också på att dessa personer inte blir frågade eller får chansen att uttrycka sig. Han anser 

likaså att ”när dessa personer väl tar plats, så får de inte alltid komma till tals heller i debatten”. 

Rashid uttryckte mer eller mindre samma åsikt. Han beskrev mera detaljerat med att säga att det 

finns för lite muslimer som tar plats, men att det finns sina förklaringar och orsaker till varför. 

Han tydliggör att ”när man är offentlig så blir man väldigt sårbar, och då är det inte bara en själv 

utan hela sin omgivning - och då är det inte alltid alla som vill befinna sig i en sådan tuff 

situation, det är inte alla som klarar av det”. Men samtidigt är det heller inte lika enkelt för dem 

att delta i den offentliga debatten, för att ”den är alltid villkorlig och det sker alltid på värdelösa 

premisser” enligt honom. Han exemplifierar detta genom att berätta när en journalist från TV4 

ringde honom och sa att vissa kritiker påstår att de är en hemlig organisation med en dold agenda. 

Journalisten frågade därefter ”vad säger ni om det”, och när Rashid därefter frågade hur 

upplägget av inslaget skulle se ut så fick han svaret av följande: kritikerna skulle påstå, de skulle 
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bemöta och förneka påståendet och sedan skulle det avslutas med kritiker som hävdar det ändå. 

Rashid illustrerar genom detta att oavsett vad de säger så hamnar de alltid i en position vart de 

blir misstänkligt gjorda och måste försvara sig själva, och det är oftast bara vid dessa tillfällen 

som de förfrågas. Det har även funnits fall vart han har blivit intervjuad och sedan har inget 

kommit med ändå, för att de söker efter ett visst svar och Rashid förklarar här att ”när de inte fick 

det svaret av mig, så sökte de vidare för att få det svaret de ville ha”. 

 

Faktorer som bidrar till spridningen av islamofobi är generellt okunskap i media, såsom bland det 

svenska folket, enligt Mohammed. Han anser att det är felaktiga bilder som speglas utåt och att 

hela bilden inte alltid kommer fram – ”sanningen försvinner någonstans på vägen”. Rashid har en 

annan åsikt. Han anser att det är ett svagt politiskt ledarskap gällande islamofobi i kombination 

med medier som porträtterar muslimer som farliga, potentiella terrorister eller kvinnoförtryckare 

och refererar till att politiken varken kraftigt fördömer eller vidtar åtgärder när något sker, och att 

i medier så är det nio av tio islamartiklar som är negativt skildrade - enligt senaste forskningen 

som DN tog fram förra året påpekar han. Han bedömer att ”muslimer beskrivs som motsatsen till 

västerländska civilisationen och att det kan få förödande konsekvenser, eftersom att de når ut till 

så många i samhället”. 

 

Vid frågan om vad de trodde skulle kunna stoppa respektive hämma vidare spridning av detta 

fenomen så fick jag två helt olika svar av respektive ordförande. Mohammed ansåg kort och gott 

att det som skulle kunna stoppa var kunskap och acceptans. Rashid ansåg inte att det räcker - utan 

förklarar att det inte längre bara handlar om att förstå Islam och muslimer, utan det handlar om så 

mycket mer också. Han säger att “vi lever idag i en upplysningstid, information har aldrig varit så 

lätt tillgängligt. Vill man ta reda på Islam så kan man det utan problem”. Rashid ser att 

lösningarna finns på annat håll - nämligen hos media och politiken. Först och främst måste, enligt 

honom, medier rannsaka sig själva och de måste sluta reproducera stereotypiska bilder av 

muslimer och Islam. Han anser att detsamma gäller politiken - närmare bestämt att man ska 

omfamna muslimer i sina politiska partier. Rashid trycker på att det politiska arbetet mot 

islamofobi idag är essentiellt, och att det är viktigt att bl.a. minska inkomstklyftorna i samhället - 

han belyser härigenom faktumet att ”beroende på vilken hudfärg man har så kan man mer eller 

mindre förutspå hur tjock ens plånbok kommer att bli, alltså att det finns en direkt korrelation 
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mellan klass och etnicitet idag”. Därför måste man handskas med de socioekonomiska frågorna. 

För Rashid är det centrala att alla får samma förutsättningar i livet, politiskt såsom socialt. 

 

När jag intervjuade medlemmarna inom föreningen, som var vanliga individer i det svenska 

samhället, så fick jag en mycket djupare insikt än vad jag var beredd på. Det fanns mycket att 

berätta från dessa nio personer – varav fem var killar och fyra var tjejer. Ingen av mina 

intervjupersoner ville otvivelaktigt vara offentliga i sina svar, de ville hellre vara anonyma i min 

studie – två av dessa ville inte spelas in. Därför har jag utifrån detta bestämt att beskriva alla utan 

namn, för att upprätthålla deras anonymitet. 

Det kändes varierande för de olika individerna att vara muslim i det svenska samhället idag, och 

det skiljde sig mest mellan de olika könen. Ingen av killarna kände sig utpekade, utplacerade eller 

begränsade. En av dem sa att ”jag är väldigt öppen med att jag är muslim och jag möts då mest av 

nyfikenhet” - såsom en annan kille också stötte på - samt att han påpekade realiteten att “för oss 

killar kanske det inte märks lika tydligt att man är muslim, än för muslimska kvinnor”. För 

tjejerna, som alla var beslöjade, var fallet annorlunda - de alla kände sig utplacerade, utpekade 

och begränsade på ett eller annat sätt. En tjej menade på att hon ”per automatik känner sig 

utanförskap socialt på universitetet, eftersom man inte delar samma intressen utanför”, det hon då 

åsyftar är barer, nollning osv. - men att hon egentligen inte hade några större problem med det 

och att hon trivdes som det var. I allmänhet kände hon inget tryck för att hon var muslim, 

förutom de verbala kränkningarna som hon hade upplevt, och även anser idag är normaliserade - 

såsom exempelvis att hon vid olika tillfällen blivit kallad för påskkärring. Två andra tjejer som 

jag intervjuade kände sig båda begränsade och misstolkade i samhället, till följd av bl.a. 

smutskastning i medier.  

En kände att ”jag tillhör inte det svenska samhället” och ansåg att islamofobiska tendenser är mer 

nu är förr, och att man placeras i samma fack som extremister, trots att man inte är det - “Det är 

svårt att vara muslim i Sverige”.  

Den andra tjejen menade på, i detta samband, att hon kände sig skyldig till att be om ursäkt som 

muslim – ”Varför ska jag behöva känna så, när jag inte är skyldig till det? Jag har inget med 

extremism eller Isis att göra. Varför ska jag be om ursäkt?”. 
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Gällande utsattheten av islamofobi i praktiken, så var det enbart vissa av killarna som hade känt 

en viss utsatthet för islamofobi medan andra inte gjorde det alls. De som hade blivit utsatta hade 

fått höra kommentarer, glåpord eller blivit kallad för terrorister. En av de berättade att han kände 

sig mera utpekad när han nu hade skägg än när han innan var rakad. En av de killarna som inte 

hade blivit utsatt menade att han ändå önskade att han hade blivit det – han förklarade detta 

genom att berätta att ”man hör hur beslöjade kvinnor blir utsatta, och jag hade hellre varit den 

som fått ta emot det än att de gör det”. Även i detta fall så var det helt annorlunda för tjejerna - 

alla hade känt en direkt utsatthet för islamofobi genom kommentarer och glåpord såsom “av med 

påsen”, “stick hem”, “självmordsbombare” och “du gillar Isis va”. Två av tjejerna hade även vid 

vissa tillfällen blivit puttade för att de är beslöjade – ”Du vet, man står på spårvagnen och det är 

övertydligt att de vill markera – du hör inte hemma här. Jag har fått höra övertydliga och höga 

kommentarer som ’jag hatar kvinnor i slöja’, när jag har varit den enda beslöjade tjejen på 

spårvagnen. Jag har också vid ett och annat tillfälle fått ta emot puttar – som en till typ av 

markering.” 

 

Endast en av alla intervjupersoner hade polisanmält vid två tillfällen. Han berättade att det inte 

har hänt något efter det, och att han huvudsakligen anmälde för att markera utåt i samhället att 

dessa gärningar faktiskt förekommer. Annars anmälde ingen annan, och när jag frågade varför så 

fick jag huvudsakligen svaret att man snarare hade polisanmält vid fysiskt våld eller påhopp, men 

inte vid kommentarerna eller glåporden. En av tjejerna sa att ”det är ok att kommentera och 

slänga ur sig glåpord, att man får säga vad man vill, men att det är en helt annan sak vid fysiskt 

våld”. En kille sa att han endast hade anmält om personen bar något form av ansvar, där personen 

hade ett inflytande, annars inte. En av intervjupersonerna hade aldrig anmält, oavsett vad - han 

ansåg att ”varför ska jag göra det? Det inte skulle ändå inte bidra till något, bara pointless”. En 

tjej frågade även sig själv efter om man ska anmäla “simpla” kommentarer i förebyggande syfte 

eller ska man enbart låta det vara, till när det har gått för långt. Efteråt sa hon att hon inte hade 

polisanmält kommentarer eller glåpord. 

 

Efter jag frågat om de hade blivit utsatta så ville jag få fram hur många de kände till i deras 

omgivning som också kan ha blivit utsatta för detta fenomen. Killarna i mina intervjuer - förutom 

två - menade på att en mindre minoritet av männen i deras omgivning hade blivit utsatt för 
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islamofobi, medan det var en klar majoritet hos slöjbärande kvinnor, som hade blivit utsatta i 

publika sammanhang.  

Liknande svar fick jag av tjejerna också - förutom två som menade på att det var en tydlig 

majoritet bland killarna såsom tjejerna i deras umgänge. En tjej sa även att “det känns som att jag 

kan säga att det i princip är alla jag känner”.  

Denna utsatthet hade även här främst bestått av glåpord och kommentarer, men tre av tjejerna 

beskrev också annat som hade hänt familj och vänner i deras omgivning på offentliga platser - 

varpå, enligt dessa, ingen runtomkring hade reagerat – som bl.a. örfilar, jagade av hundar, fått 

stenar kastade på eller efter sig och att folk har försökt dra av deras slöja eller burka. Såsom det 

berättades för mig, så hade ingen av dessa heller polisanmält.  

 

Gällande faktorerna som bidrar till spridningen av islamofobin, och hatbrotten gentemot 

muslimer som grupp idag, så fick jag olika svar. Majoriteten ansåg huvudsakligen att faktorerna 

bestod av politik, media samt okunskap till viss del. En av killarna ansåg även att en faktor var 

”missnöje i alla dess former och tankar – eller rättare sagt ekonomiskt missnöje” - var muslimer 

då bär på skulden för detta. Två andra killar menade på att vissa yngre muslimer, som inte är 

något annat än missnöjda i samhället, speglar en skev bild utåt av Islam när det t.ex. bränner bilar 

eller rånar butiker. ”Orterna blir som representanter av praktiserande muslimer, när de inte alls 

representerar muslimer. De är inte något annat än missnöjda ungdomar i samhället”. Två av 

tjejerna menade på att allt ont som händer i världen riktas mot muslimer, och att muslimer som 

grupp måste normaliseras genom att exempelvis får mera plats i politiken. Syndabocken är idag 

muslimer och det framställs tydligt genom media och politik, ansåg majoriteten av 

intervjupersonerna. 

 

När jag frågade om vad de trodde kunde stoppa eller hämma vidare spridning av fenomenet 

islamofobi, så fick jag helt olika svar av killarna i förhållande till tjejerna. Killarna ansåg i det 

stora hela att det ändå fanns en möjlighet genom kunskap och att vända på den negativa bilden 

som är. Man måste förmedla en bra bild utåt genom att föregå med gott exempel – en menade att 

”muslimer kan göra en del men inte allt, utan man måste mötas i mitten”. En annan ansåg att det 

inte bara är Islams ansvar utan också samhällets ansvar, muslimer kan bara göra så mycket. Vissa 

av killarna bedömde även att media måste visa en bättre bild av Islam och att det måste ske en 
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normalisering av muslimer inom politiken. Samhället i sig måste även bli mera källkritiska i 

samband med media, samt börja tänka själva och tänka logiskt. Muslimer ska kämpa för att få 

lika mycket plats i den offentliga debatten när det gäller detta – ”vi måste synas mer, om vi ska 

kunna normaliseras som grupp i samhället”. Av tjejerna så fick jag ett helt annat svar - men alla 

svar instämde klart och tydligt med varandra. Ingen av tjejerna ser något hopp om att man 

kommer kunna stoppa eller hämma vidare spridning av islamofobi. Alla tjejer i mina intervjuer 

ser inte att det är möjligt idag, att det har utvecklats för mycket för att kunna stoppas. En av 

tjejerna valde att svara med definitionen “omöjligt”. En annan tjej klargjorde tydligt att hon inte 

tror att det kommer att stoppas någon gång snart, utan hon tror snarare på att det kommer att 

eskalera mer och mer den närmaste tiden tills det smäller - “Det har gått alldeles för långt idag för 

att det ska kunna hämmas”. 

 

I samband med intervjuerna ansåg jag att Lisa Bjurwald (2011) och Mattias Gardell (2010), samt 

deras teorier, var av mest relevans då de speglar inblicken av en muslims vardagsliv som mest, 

vilket fallet är här. 

Intervjupersonerna i sin allmänhet håller med Bjurwald om att spridningen av islamofobi bärs 

främst av politiken och medier i samhället. De är en orsak  till att hatet, rädslan och fördomarna 

sprids vidare. Gällande hennes andra uttal så håller båda ordförandena med om att de utsatta i 

samhället inte talar och står upp för sig själva när det kommer till spridningen av fobin, men 

endast till viss del. Rashid förklarade väldigt tydligt till varför det var så och det berodde inte 

enbart på att de inte tar eller vill ta plats, såsom Bjurwald ändå framställer det i sin bok, utan att 

det mer handlar om utsattheten som man som offentlig muslimsk person sätter sig i när man väl 

tar plats - samt att de enda tillfällena som de oftast får är när de måste försvara sig själva. Utifrån 

svaren och resultaten som framställdes under hela genomförandet så kan man applicera det vidare 

på hennes teori om att muslimer huvudsakligen utmålas som ett kollektiv av terrorister i varje fall 

- de då flesta kände att det var så de utpekades. 

I samband med Bjurwalds teori om att just för att man inte har tagit upp denna fråga, så 

framtvingas nu experter till snabba lösningar i samband med komplicerade problem, vilket 

återspeglas i intervjuerna genom att de flesta av intervjupersonerna menade på att det låg i 

politikernas händer att lösa detta problem men hade inte alltid svar på hur politikerna skulle lösa 

problemen. Samma gäller Bjurwalds egna ifrågasättande om man verkligen insett problemet, då 
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det lyser igenom under genomförandet av intervjuerna men inte direkt i svaren. Vad jag menar 

med detta är att jag märkte, när jag ställde mina frågor, var att även de utsatta personerna inte 

riktigt förstod den djupare problematiseringen av normalisering gällande islamofobi själva, tills 

de faktiskt hörde vad de sa. Jag fick ett väldigt starkt intryck av att dessa personer aldrig riktigt 

fått chansen att uttala sig när det kommer till detta fenomen, och att de under intervjutiden 

pratade och inflikade så mycket som de bara kunde - det kändes som att de ville få sitt sagt och 

att de nu hade chansen. 

En av Bjurwalds uttalanden, gällande att vi som samhälle starkt måste markera att vi inte 

accepterar rasism - oavsett form - och att det är viktigt att vi talar öppet om rasismen kan 

återfinnas i svaren gällande polisanmälningarna som inte skedde till stor del - oavsett om det var 

kommentarer, glåpord eller fysiska handlingar. Det som reflekterades är att vi idag har kommit 

till det punkten där vi  normaliserat islamofobi allt från sin “mjukaste” form till i vissa fall mera 

extrema tillfällen - det är accepterat, för att det gör ändå ingen skillnad om man ändå anmäler 

enligt vissa. Alltså accepterar man verbala kränkningar för att undvika fysiskt våld – det har 

därmed blivit acceptabelt och normaliserat att ta emot dessa kränkningar.  

Bjurwald menar även  att media bär vikt i sin roll och inte alltid nyttjar den på rätt sätt, såsom 

exempelvis negativa vinklingar av folkgrupper - något som starkt markeras av Rashid såsom 

vissa av intervjupersonerna. Rashid tog upp ett antal exempel med mig, utöver exemplet med 

TV4 journalisten, bl.a. SVT Radio som hade intervjuat honom i en halvtimme och sedan ändå 

inte tog med något - för att han inte gav dem svaret de ville ha.  

Mönstret som likaså återfanns hos medlemmarna var att de flesta kände sig utpekade, utplacerade 

och begränsade pga. de negativa vinklingarna av Islam och muslimer som lyser fram inom media. 

 

Gällande Gardell och hans teori om bl.a. att den moderna islamofobin som är idag skiljer sig 

starkt från den förr i tiden, då den nu är mer förfinad, är något som starkt reflekteras genom hur 

medlemmarna känner sig som individer och hur de har blivit utsatta. Det är en dold islamofobi 

som smyger sig fram, genom dess förfining, i samband med snabba kommentarer eller en snabb 

putt i farten. Det är oftast inte något som utmärker sig,  utan något som sker i snabba möten.  

Det som även reflekteras är hans teori om att muslimer blir klassade utifrån sin religion, tro och 

kultur på samma sätt som man klassade olika grupper utifrån ras och rasfaktorer förr i tiden. Alla 

som känner sig utsatta i dessa intervjuer, samt folk i deras omgivning, känner sig  träffade just för 



  - 38 - 

att de är muslimer. De klassas utifrån deras religion och det framställs som att de alla  tillhöra en 

gemensam muslimsk identitet - såsom Gardell också menar på. Det återfinns även i svaren från 

intervjuerna att Sverige som land ändå misstycker avvikande tankesätt och att därför betraktas 

Islam idag som ett hot mot det sekulära i Sverige - som återkastas genom kommentarerna i sig 

som de utsatta hade fått, som baserar sig på det avvikande, tror eller också som förening ska 

anklagas för att vara en organisation med en dold agenda. Det sista exemplet som Gardell tar upp 

i detta samband är att det finns oro som utgörs av att Islam, muslimer och den kulturen som 

tillhör inte platsar i den svenska folkhemsbilden - som man tydligt ser i svaren av en 

intervjuperson som menade på att hon inte känner sig hemma i det svenska samhället idag.  

Gällande den “islamofobiska kunskapsregimen” - begreppet som beskrev att de olika grupperna i 

samhället vars gemenskaphet bygger på att de skapar bestämda stereotyper gällande Islam och 

muslimer som de för vidare till samhället i sin allmänhet - tycks i detta fall vara medier, just för 

att det är den faktorn som belyser muslimen som en bestämd stereotyp - enligt både ordförandena 

såsom medlemmarna.  

I samband med Gardells diskussion av betydelsen av yttrandefrihet och hans framläggande av 

bevis för att den tydliga gränsen dras vid våld samt mordhot märks tydligt genom att de utsatta 

själva har flyttat sina gränser och säger stopp om det hade förkommit fysiskt våld i samband med 

islamofobi - men kommentarer och glåpord är innanför gränserna. 

Gardell hävdar i sitt sista kapitel att det inte är konstigt att populistiska partier såsom 

antimuslimska åsikter har fått sina röster hörda - genom att berätta om några inom den muslimska 

befolkningen som har fått utstå mer än vältaliga islamofobisk kommentarer såsom hot, 

trakasserier och även våld i vissa fall - vart hans studier visar, att det är många muslimska 

kvinnor som utsättas av glåpord såsom “påskkärring”, “spöke” eller rent av “åk hem till ditt land” 

alternativt också knuffande, avslitande av deras slöja samt i vissa fall en form av grov 

misshandel. Gardell hävdar även att moskéer också har blivit utsatta för exempelvis hot eller 

mordbränder. Denna teori återspeglas genom hela utförandet av intervjuerna, med både 

ordförandena såsom medlemmarna, och är nästan det enda man får höra när det gäller utsattheten 

av islamofobi - hot, hat och kränkningar i alla dess former. 

Det som Gardell slutligen hävdar, att västvärlden i det stora hela åter igen utmålar en specifik 

grupp som syndabockar och därmed fienden till samhället - som idag utgörs av muslimer - samt 

att han klargör sin förutsägelse om att islamofobi med största sannolikhet kommer att expandera 
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under den närmaste framtiden  vilket kommer att resultera i ökade krav på exempelvis slöjförbud 

osv. återfinns inte i svaren hos killarna i samband med den sista frågan - men hos tjejerna är det 

starkt och tydligt. Alla delar principiellt samma teori som Gardell, då ingen av tjejerna ser 

möjligheten eller en nära framtid utan islamofobi utan snarare en expandering av fenomenet. 
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 Sociala Experiment 

 

Nu till mina sociala experiment. Jag valde inför detta att ta in ett etnometodologiskt 

tillvägagångssätt – alltså en antropologiskt liknande fältobservation. Denna metod baserar sig på 

att samhället styrs uppifrån och ner samt att samhällets normala tillstånd karakteriseras av 

struktur och ordning – därför blir, genom detta synsätt, den sociala verkligheten tagen för givet, 

för att människor uppfattar mönster till följd av händelser inom den, som genom dessa bygger 

upp ett sorts ramverk. Genom denna typ av fältobservation så kan man dra generaliserbara 

slutsatser, genom att undersöka de oskrivna normerna och därefter bryta mot dem. Något som 

skulle kunna störa den sociala ordningen vore ”olämplig klädsel”, som skulle kunna göra 

individer i omgivningen obekväma och signalerar detta genom eventuellt ignorerande, stirrande 

eller avståndstagande. Därför valde jag detta som metod, för att kunna undersöka om detta sker i 

mina observationer eller min deltagande observation. I mitt fall blir den olämpliga klädseln 

slöjan, som blir egenskapen för att bryta de oskrivna normerna av ”vanlig klädsel”. 

 

“Absolut svensk” är ett program hos SVT som handlar om undersökningen av vardagsrasismen i 

vad som ska vara ett av världens mest toleranta länder. Beskrivning lyder att nästan alla svenskar 

är emot rasismen, men ändå så existerar detta fenomen i vårt samhälle. Han frågar sig själv hur 

detta kan komma sig och utför detta dokumentärprogram för att få någon form av svar. I det 

första avsnittet och andra avsnittet jag tittade på  utförde han två experiment som jag valde att 

observera närmare. Soran tydliggör, innan hans utföranden, att inget av dessa experiment är 

vetenskapligt baserat på något utan rent av empiriskt och observation. 

 

Det första experimentet - som visades i det första avsnittet - innefattade en man med svenskt 

utseende  vid namn Simon och en utländskt utseende man vid namn Ahmed. Båda fick en väska 

med verktyg, såsom bågfil och hammare, med uppgiften  att bryta upp ett cykellås mitt på ljusa 

dagen. Först ut var Simon och han vandrade ner mot cykeln och ställde ner väskan för att börja. 

Han plockar verktyg efter verktyg, hamrar, bankar sågar och filar för att försöka få upp låset. I 

trettiofem minuter gjorde Simon detta utan att bli störd på något sätt under hela tiden han försökte 

bryta upp cykellåset.  
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Det jag kunde observera runtomkring honom var att han fick en och annan snabba samt enstaka 

blickar, men ingen större fokus lades på honom och det förekom heller inget ingripande. När 

Soran därefter intervjuade personerna som hade gått förbi så berättade de flesta att de bara trodde 

att det var hans egen cykel som han hade tappat bort nyckeln till och för att han hade en “snällt” 

utseende så valde man inte att ingripa. 

Efter detta var det Ahmeds tur och han vandrar ner till cykeln för att utföra experimentet. Efter 

två minuter han har försökt bryta upp låset så ingriper någon och frågor honom vad han gör och 

om det är hans cykel. Nästan alla som passerar Ahmed under utförandet reagerar, antingen 

genom kommentarer eller direkta ingripanden.  

Ingen av de passerande trodde att det var möjligt att det kan ha varit hans cykel, utan utgick från 

att detta inte var fallet och att han skulle sno den. En person ringde polisen för att hon inte vågade 

ingripa själv, men ansåg att hon ändå ville vidta åtgärder. När Soran efteråt intervjuade alla de 

som hade ingripit så fick han mer eller mindre svaret att det var en självklarhet att ingripa, oavsett 

vem det hade varit. 

 

Det andra experimentet - som visades i det andra avsnittet - inbegrep en kvinna med svenskt 

utseende  vid namn Louisa och en kvinna med utländskt utseende  vid namn Asiah. Båda fick 

uppgiften av att gå runt i ett köpcentrum i Göteborg - Nordstan - och be om att få låna en 

mobiltelefon för ett snabbt samtal. Skillnaden i detta experiment mellan dessa två var att Louisa 

ombads vara helt normal och prata helt vanlig svenska, medan Asiah ombads bära slöja och prata 

med bruten svenska. 

Louisa var den som började med att utföra experimentet. Hon hade lätt att få kontakt med folket 

runtomkring henne och hon fick låna mobiltelefoner av omkring hälften som hon frågade. De 

som inte ville låna ut mobiltelefonen till henne gav henne inte längre ursäkter om varför det var 

så, utan de sa bara rentav nej. Hela detta utförande genomfördes huvudsakligen utan konstigheter, 

problem eller ursäkter. Därefter när Soran intervjuar de  så fick han främst svaret av att det 

kanske inte alltid var en självklarhet att låna ut mobiltelefonen, men att man gjorde det ändå för 

att hjälpa till. 

När det är Asiahs tur stöter hon på andra reaktioner än Louisa. I det stora hela så hade hon väldigt 

svårt att få kontakt med människorna runt omkring henne - de flesta går vidare förbi henne eller 

ignorerar henne. När hon får kontakt med vissa så nekar de henne med ursäkter såsom “min 
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mobil är på jobbet”, “jag har inga pengar”, “jag har inget batteri” eller “jag har ingen mobil”. 

Vissa hänvisade till informationen i köpcentrumet och så var det även en man som hänvisade 

henne till en annan kvinna som bar sjal, när hon själv använde den. Asiah fick låna mobiltelefon 

av en person. När Soran efteråt intervjuade människorna så var det främst pga. en 

misstänksamhet att hon kanske skulle sno den som hon nekades låna. Asiah hade en mycket 

mindre framgång än Louisa, och hon var själv väldigt frustrerad och ledsen både under och efter 

hon utfört experimentet. 

Soran säger efter detta experiment och att liknande experiment från andra länder pekar på att 

ursprung och hudfärg spelar stor roll i hur vi behandlar människor, men att vi själva inte ser 

mönstret vi är en del av. 

 

När jag utförde min egna observation så valde jag en söndag att gå runt på Avenyn i Göteborg, 

hälften av dagen med slöja och hälften av dagen utan. Vad jag ville göra med detta var att se - 

efter att ha observerat experimentet i “Absolut svensk” och efter svaren jag fick från mina 

intervjuer - om det var slöjan i sig som skapade skillnaden i behandlingen av muslimer.  

Jag är själv muslim, men går vanligtvis klädd som vilken tjej som helst. Jag ville veta om jag 

skulle bli annorlunda behandlad, oberoende av etnicitet och hudfärg, utan enbart baserat på 

egenskapen av en slöja - som distinkt markerar mig som muslim utifrån stereotypisering.  

En sak som jag även bestämde mig för innan var att oavsett med eller utan slöja så skulle jag 

prata ren svenska, dvs. jag bröt inte alls. När jag utförde observationen var jag en vanlig person 

som åkte med kommunala medel och gick på en promenad längs Avenyn, där jag under tiden 

också försökte få kontakt med människor genom att be om att få låna en mobiltelefon, då ”mitt 

batteri hade dött och jag skulle träffa en vän”. De personer jag ville konfrontera var exakt alla – 

oberoende av ålder, kön eller etnicitet. Vid utförandet av båda observationerna strävade jag efter 

att blanda många olika sorters individer. Under dagens lopp konfronterade jag omkring 20 - 30 

personer för respektive observation, alltså mellan 50 till 60 personer totalt. 

 

Jag började med att bära en slöja redan när jag gick hemifrån och åkte in till centrum för att möta 

min vän som skulle hjälpa mig med utförandet. Hon skulle gå bakom mig på avstånd och 

observera utförandet såsom reaktioner runtomkring mig. När jag satte mig i kollektivtrafiken så 

märkte jag en och annan blick som jag inte vanligtvis får när jag går klädd som jag brukar, men 
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det var inget utmärkande. När jag kom fram så började vi promenera mot Avenyn, där jag 

började promenera i förväg framför min vän . Jag började fråga olika typer av individer, gamla 

som unga, män och kvinnor, folk som gick själva och folk som gick i par eller grupp och jag 

fokuserade inte på någon form av specifik etnicitet. Alla och vem som helst var mitt mål. 

Vad jag märkte när jag bar slöja var att jag aldrig blev ignorerad eller förbisedd, utan jag fick 

kontakt med människor. Det var inte alltid lätt, men jag drog till mig den uppmärksamheten med 

att vara tydlig med vem jag pratade med. Lite mindre än hälften av de jag frågade var villiga att 

låna ut sin mobiltelefon till mig, men det var med en större tveksamhet bland dessa. Det var 

enbart en tjej omkring fjorton år som det var en självklarhet att jag kunde låna, utan någon form 

av tveksamhet. Tveksamheten utstrålades från vad jag endast kan anta var hennes mor- eller 

farföräldrar. Mannen försökte även, såsom jag endast kan tolka, även skämta genom att säga: 

“Kan du höra något genom den där saken?”. 

 

Vad jag huvudsakligen tog med mig under detta utförande var att det var den yngre befolkningen 

- inte äldre än 25 - som lånade ut sina mobiltelefoner till mig, med en viss tveksamhet.  Alla över 

denna ålder lånade inte ut sin mobiltelefon till mig och gav mig ursäkter till varför det inte var en 

möjlighet. Jag fick höra allt ifrån “min mobil har också dött”, “min mobil dog precis”, “jag 

lämnade mobilen hemma/på hotellet”, “jag tar aldrig med mig mobilen ut”, “jag har ingen mobil” 

och av en fick jag ursäkten “jag förstår inte vad du säger”.  

Efter att de hade sagt sin ursäkt så gick de vidare, om de inte sa sin ursäkt i farten, och jag tolkade 

det som att de ville undvika någon form av respons från mitt håll. Det som jag generellt 

uppmärksammade när jag promenerade vanligt var att jag fick blickar från flera personer som jag 

mötte på min väg, men så fort min blick mötte deras så kollade de lika snabbt bort och eventuellt 

kastade ett snabbt ögonkast  när de trodde att jag inte såg. 

När jag kände att jag hade fått mitt resultat av detta  gick jag in i ett café, tog av mig slöjan och 

släppte ut mitt hår. Därefter jämförde jag mina observationer med min vän, och vi hade båda 

observerat detsamma. Efter detta så vandrade jag vidare i förväg igen, för att utföra samma 

experiment - bara denna gång utan slöja. 

 

Vad som märktes väldigt tydligt för mig denna gång var att det inte vid något tillfälle rådde om 

någon form av svårighet att ta kontakt med människorna i min omgivning. Det var väldigt lätt att 
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få någons uppmärksamhet och det skedde utan några former av problem eller konstigheter. 

Denna gång var det lite mer än hälften av de jag frågade som var villiga att låna ut sin 

mobiltelefon till mig, och då var det helt utan någon form av velande, tveksamhet eller tvivel - 

det var istället med en säkerhet och lättsamhet varenda gång. Jag fick även låna mobiltelefonen 

av en man som hade en telefon med utländskt abonnemang, och när jag sa att “det var ok, tack 

ändå” så insisterande han att jag skulle ringa. 

 

Under utförandet av denna observation uppmärksammade jag att åldern av de tillfrågade som 

lånade ut telefonen till mig höjdes till omkring 40 - 50 år, och därtill en äldre man i 70 års ålder. 

Äldre personer  ville dock inte låna ut sina mobiltelefoner till mig, men skillnaden här var att när 

jag blev nekad så fick jag endast ett “nej” eller “tyvärr” innan de log och gick vidare. Jag fick inte 

enda form av ursäkt eller längre förklaring. Det som jag allmänt märkte när jag promenerade 

vanligt var att jag inte stötte på samma blickar som när jag bar slöja. Det var det en och annan 

blick som förekom, men inte lika många och lika uppmärksammande blickar som sedan blev 

undvikande. 

 

De slutsatserna jag drog vid dagens slut var tre saker. För det första så insåg jag att äldre 

människor, alltså omkring 70 och uppåt, inte lånar ut sin telefon till någon oberoende - oavsett 

om jag hade på mig slöja eller inte så fick jag alltid bara ett simpelt nej av den äldre 

befolkningen. Den andra slutsats jag fick med mig var att det tycks vara en högre acceptans bland 

yngre än äldre när det kom till den stereotypiska muslimen, även om det var med ett visst 

velande. Äldre, alltså mellan 30-60, tycktes inte ha samma tolerans till samma utsträckning - utan 

enbart när jag var “normalt” klädd och inte klassades inom stereotypen. Den sista slutsatsen jag 

beaktade var att man drar till sig mera observant uppmärksamhet om man är en slöjbärande 

kvinna än om man inte är det. 

I samband med observationerna  ansåg jag att Zygmunt Bauman (1991) och Erving Goffman 

(2011), samt deras teorier, var av mest relevans då de beskriver det mänskliga beteendet i 

samband med främmande eller avvikande element, som fallet är i detta sammanhang. 

Bauman (1991) beskriver främlingen som ett fenomen som är oppositionen av “vännen och 

fienden” - främlingen i sig själv betydligt mer hotfull än fienden eftersom man inte vet, och inte 
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får någon möjlighet att veta något om honom  - han är varken vän eller fiende, han är något 

okänt.  

 

Detta märktes i observationerna  genom att folk i Sverige antingen ingriper direkt när en 

“främmande” människa utgör ett dåd men inte när en “svensk” gör det eller håller ett visst 

avstånd i olika grader när en “främmande” person ber om att få låna en telefon, såsom det var för 

både Asiah och mig i olika utsträckning men inte för Louisa. 

Som en del av “oavgörbara", så blir främlingen väldigt tvetydig och genom detta kraftfull - 

eftersom de är ambivalenta, och man därför inte kan läsa av dem på något sätt. Främlingar är 

både och varken eller - de är inte bara något som är oklassificerat, de är något som är 

oklassificerbara. Denna teori lyser igenom på det sättet att avståndet hålls, för Asiah och mig, 

såsom ignorerandet som Asiah fick uppleva - detta sker pga. att man, med slöja som egenskap, 

inte kan placera muslimen som ett hot eller en vanlig individ, pga. hur muslimer framställs i 

samhället. 

Främlingen utgör, enligt Bauman, genom detta ett ständigt hot mot världsordningen samt att de 

därför blir förkroppsligandet av missförhållanden - det finns inte en anomali mer avvikande än 

främlingen själv, eftersom han står mellan vän och fiende, ordning och kaos, insidan och utsidan. 

Detta skulle kunna förklara varför människor inte alltid visste hur de skulle agera eller reagera i 

alla ovanförda observationer, som skulle kunna förklara varför det nästan alltid förekom en 

tveksam eller misstänksam stämning från omgivningen i alla tre fall. 

Det finns inget som skrämmer människan mer, än det som är okänt och ovetande för honom - om 

man har kunskapen om en individ så vet man vart de kan placeras - men man kan inte placera det 

okända. Främlingen stör resonansen mellan fysiska och psykiska avstånd - han är fysiskt 

avlägsen samtidigt som han är psykiskt nära. I bästa fall, så känns den osäkerheten som obehaglig 

- men i värsta fall, så har den en stark känsla av fara. Detta reflekteras genom bl.a. faktumet att 

folk ingrep hos Ahmed - som okänt fenomen och potentiell fara - och inte hos Simon - ett känt 

fenomen. Det återspeglas även genom att när Asiah bad om att få låna en telefon att hon 

jämfördes till en annan kvinna i slöja - ett “känt” fenomen för henne, eftersom de bar samma 

egenskap, men ett okänt fenomen för mannen som refererade, eftersom han inte delade samma 

egenskap med kvinnorna som bar slöja. 
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Gällande Goffman och hans teorier om stigma - som omfattar beskrivningen av att ett beteende, 

en egenskap eller ett drag skiljer ut en minoritet, individ eller grupp, från majoriteten (Goffman 

2011). Stigmatisering innebär då närmare bestämt att individer av sociala grupper klassificeras av 

andra i en negativ och avvisande stereotyp.  

Detta återfanns i beteendet av en oftast avvisande attityd från omgivningen, som exempelvis ett 

nekande till att låna mobiltelefoner med ursäkter i hand, som det var för Asiah och mig, eller en 

putt respektive ignorerande, som fallet var för Asiah. 

 

Goffman menar att stigma är som en komplicerad klyfta emellan den virtuella sociala identiteten 

och den faktiska sociala identiteten. Den virtuella sociala identiteten inbegriper skildringen att 

när en utomstående träder in i vårt samhälle, så kommer de inomstående då med störst 

sannolikhet gruppera hans sociala identitet utifrån hans drag - och därmed skapa sig en viss 

förväntan av denna utomstående - för att sedan vandla om dessa till normgivande förväntningar.  

Attribut samt karaktärsdrag, som den utomstående faktiskt förevisar, kallar Goffman för hans 

faktiska sociala identitet. Detta utmärktes tydligt när jag t.ex. bara promenerade genom Avenyn, 

och fick ett antal blickar baserat på mina yttre egenskaper - alltså min virtuella sociala identitet - 

istället för min faktiska sociala identitet. Jag klassades med den muslimska befolkningen och 

behandlades därefter - till större del med tveksamhet eller misstänksamhet, som Asiah också fick 

uppleva till en högre grad. 

 

I det svenska samhället idag  kategoriserar individer andra grupper som resultat av handlande 

samt egenskaper, för att därefter skapa föreställningar av gruppernas beteende och tankesätt. 

Goffman belyser i hans teori det som vi etiketterar som “vi och dem” grupperingar. När en av 

“dem” befinner sig bland “oss”, så kan belägg uppkomma att den utomstående besitter en 

egenskap som separerar denna från en annan  grupp - och därmed gör hen mindre välkommen. 

Egenskapen inom dessa fall tycks vara slöjan i sig, som en muslimsk kvinna kan bära - en 

egenskap som sammanlänkas med Islam per automatik, ett “utomstående” fenomen som skulle 

kunna innebära potentiell fara - eller kanske ett längre skägg på utländska män - ett attribut som 

oftast sammanlänkas med extremism inom Islam. Det är den egenskapen som separerar den 

“utomstående” från den “inomstående” gruppen. Enligt Goffman får då de inomstående en 

negativ bild, jämfört med normen som det som ska vara. Det är det här synsättet och beteenden 



  - 47 - 

som resulterar i ”vi och dem” grupperingar - där “dom” ses som mindre mänskliga och vid 

extrema fall klassas som inte mänskliga alls. 

Slutligen  menar Goffman på att stigma sällan är baserad på verklig kunskap - det är närmast ofta 

konsekvensen av  stereotyper. Att stigmatisera en grupp handlar om att få kontroll över dem, 

varav i vissa fall en person eller grupp aldrig kan bli fullt accepterad i ett samhälle, till följd av 

stigmatiseringen – där av islamofobin som uttryckts i dessa experiment genom ingripande, 

misstänksamhet, tveksamhet eller avståndstagandet. 
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Diskussion 

 Slutsats 

 

Innan jag framför min egna slutsats gällande hela mitt arbete så vill jag tydligt understryka ett 

och annat gällande mina studier. Främst vill jag belysa att mina resultat inte är generaliserbara 

eller representativa för alla muslimer i hela Sverige eller ens hela Göteborg - de är enbart en 

inblick i en muslims vardag i samband med islamofobi i det svenska samhället. Jag vill även 

tillföra att mina resultat gällande min deltagande observation kan undermedvetet ha påverkats, då 

det är svårt att behålla en distans samt vara objektiv när man själv utför observationer  Slutligen 

vill jag anmärka att resultaten jag fått fram enbart är baserade på min empiri i relation till mina 

val av teorier - både mina intervjuer såsom mina observationer och att resultatet i sig kan ha 

framställts helt annorlunda om jag hade intervjuat andra eller utfört andra typer av observationer. 

Mina resultat har endast uppnåtts genom mina val av förförståelse, teoretiska utgångspunkter 

samt empiriska studier.  

 

För att sammanbinda mitt arbete  väljer jag här att förena slutet med början - närmare bestämt: att 

ge svar på mina frågeställningar som jag inledningsvis hade i denna studie, då jag själv är muslim 

och ursprungligen var nyfiken på hur andra muslimer upplevde deras vardag i jämförelse med hur 

jag upplevde min – i samband med den vardagliga islamofobin. 

 

Därför ställer jag mig nu frågan igen har mina utvalda teorier relevans än idag gällande 

islamofobi? Det håller sig väldigt parallellt. I min förstudie, omfattande av vetenskapliga artiklar 

såsom litteratur,  visar det sig  vara av högsta relevans för min studie. Till en början så gav det 

mig en bra insikt respektive inblick på hur islamofobin ser ut än idag - och nu i slutet så 

framställs mer eller mindre vara applicerbart på vilken som helst av mina empiriska studier. Det 

känns som att det enbart har blivit en ständig upprepning av samma företeelser som sker gång på 

gång, utan att allmänheten faktiskt inser djupet av problematiseringen - trots att flera författare, 

teoretiker och sociologer har mycket av relevans att säga om ämnet. Rashid hade en poäng i det 

han nämnde i ett av hans uttalanden - kunskapen finns där, men folk vill inte ta del av den. 
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Vad kan då vara bakgrunden till den fortsatta spridningen av islamofobi? Jag har uppfattat det 

som en kombination av mycket, på det sätt som mina intervjupersoner har sammanfattat det. 

Personligen så anser jag att det till stor del är en kombination av tre faktorer - nämligen ett svagt 

politiskt ledarskap rörande hanteringen av islamofobi, stereotypisering från mediers håll och 

bristen av kunskap som råder i samhället.  

 

Uppenbarligen så finns en brist på kunskap om Islam och muslimer runtom det svenska samhället 

- man tar den kunskapen man huvudsakligen får från media som en sanning, dvs. den vinklade 

kunskapen som principiellt baserar sig på den information de själva är intresserade av - som i sin 

tur skapar en skev och stereotypiserad bild av den muslimska befolkningen.  

Genom detta skapas ett “vi och dem”, och därför sprider sig islamofobin vidare. Det finns 

extremister i alla olika religioner, klasser och andra grupper i alla möjliga samhällen - men de 

representerar inte majoriteten. De representerar minoriteten, som majoriteten tar avstånd ifrån. 

Ändå är det enbart extremisterna inom Islam som belyses och sammankopplas med religionen i 

sin helhet, som i sin tur resulterar i att vanliga individer känner sig träffade och allmänt 

begränsade samt att de blir behandlade och bemötta som  avvikare som inte hör hemma  i 

Sverige. Kunskap är makt, och i detta fall är det vad som behövs för att stoppa skräcken och 

fobin gentemot det man egentligen inte vet någonting om - eftersom man inte tagit sig den tiden 

att bredda sin kunskap om islam och därmed sin förståelse för det. Människan är rädd för det 

okända - men inte för det man känner till. Därför måste man bli mera källkritisk och 

ifrågasättande - man ska inte tro på allt man läser och man måste också förstå att medier främst 

endast är ute efter att sälja och få högst läsar- och tittar siffror. Vi kan alla i den gemensamma 

allmänheten falla som offer för media såsom politik, de har tendensen att enkelt vilseleda oss i 

samhället. Vårt enda motvapen i dessa lägen är kunskap - något som måste spridas vidare, om vi 

vill en gång för alla kunna ta slut på rädslan och hatet gentemot varandra. 

 

Så hur utbrett är islamofobin i vardagen i det svenska samhället idag? Den har brett ut sig en hel 

del, i olika grader. Det är såsom Gardell (2010) säger - den har blivit så förfinad och putsad att 

man nästintill inte märker den - men den finns där och den förekommer mycket oftare än vad 

man faktiskt tror. Faktum är,  att företeelser såsom kommentarer och glåpord numera har blivit så 
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pass normaliserat och accepterat, att det nu känns som att det har blivit en del av vardagen för den 

muslimska befolkningen. Jag kan själv komma på en och annan gång då jag har blivit kränkt pga. 

min tro, och då har det inte alls varit i närheten av vad vissa av mina intervjupersoner har fått 

uppleva och uthärda. Sanningen är att man idag som muslim accepterar och finner sig i löpande 

verbala kränkningar, och anser det vara en standard, för att undvika potentiellt farligare 

situationer som skulle kunna innefatta våld - något som gör mig både arg och ledsen. Det som jag 

har fått höra är inte något jag själv var beredd på att höra, då det definitivt inte något man får läsa 

om i tidningen – något som förbluffar mig, hur kan detta inte vara viktigt att sprida vidare?  

 

Historien har visat oss gång på gång att varje samhälle har haft sin lilla grupp av syndabockar, 

såsom Gardell också anser – det har varit allt från så kallade ”häxor”, kvinnor, judar, kristna och 

tattare. Idag består den gruppen av muslimer. Alla typer av grupper – oavsett kön, ras, etnicitet 

eller tro – har sina extremister, men de representerar inte gruppen i sin helhet, utan snarare en 

mindre minoritet som majoriteten om något ändå tar avstånd ifrån. Varför ska då muslimer 

behöva bära skulden av exempelvis Isis?  

Varför ska muslimer huvudsakligen representeras genom dessa, när de egentligen inte är 

någonting annat än en extrem grupp för sig själv, som om något står utanför Islam. Historien har 

uppenbarligen inte lärt oss någonting. 

 

Om vi ska ha någon som helst möjlighet att stoppa islamofobin i samhället idag håller jag med 

Bjurwald (2011) måste vi som samhälle börja bestrida detta problem genom att tydligt markera 

när det bubblar upp till ytan. Säga ifrån när man blir kränkt, ingripa när man ser någon annan bli 

kränkt, normalisera fenomenet av muslimer både politiskt och socialt samt att vidta starka 

åtgärder när någon agerar islamofobiskt. Vi måste poängtera felet som sakta men säkert har trängt 

sig in i samhället – annars har vi ingen chans att bestrida det. Om vi som samhälle inte säger ifrån 

redan nu så kommer detta att eskalera vidare, såsom historien oupphörligt har visat oss. 

 

 

Hur långt ska det behöva gå, innan vi säger stopp? 
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 Bilagor 

 

Bilaga 1) Intervjufrågorna för ordföranden av SUM (Sveriges Unga Muslimer) i Göteborg och 

Stockholm 

 

1) Hur ses/tolkas ni som förening av samhället? 

2) Har ni blivit utsatta för islamofobi? 

3) 3.1) Om ja: Har ni då polisanmält? Vad hände efter? 

 3.2) Om nej: Hade ni polisanmält om det hade förekommit? 

4) Lisa Bjurwald, en journalist, anser att muslimer (offentliga personer), som har eller kan ha 

blivit utsatta av islamofobi, inte uttalar sig offentligt lika ofta som de borde - alltså att de 

hörs inte lika tydligt i den offentliga debatten. Är det något som du, som en offentlig 

person, håller med om? 

5) Vilka faktorer anser du bidrar till spridningen av islamofobi? (politiskt, socialt) 

6) Vad tror du kan stoppa respektive hämma vidare spridning av fenomenet islamofobi? 

(politiskt, socialt) 

 

Bilaga 2) Intervjufrågorna för medlemmar i föreningen SUM (Sveriges Unga Muslimer) i 

Göteborg 

 

1) Hur känns det för dig att vara muslim i det svenska samhället idag? 

2) Har du blivit utsatt för islamofobi? 

3) 3.1) Om ja: Anmälde du? – > Ja/nej: Vad hände därefter? 

3.2) Om nej: Om du hade blivit utsatt för islamofobi, hade du anmält? 

4) Hur många av personerna i din omgivning känner du till som har blivit utsatt för 

islamofobi? 

5) Vilka faktorer anser du bidrar till spridningen av fobin och hatbrotten gentemot muslimer 

som grupp idag? 

6) Vad tror du kan stoppa respektive hämma vidare spridning av fenomenet islamofobi? 


