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Kapitel 1.    Inledning 

Omfattningen av forskning om islamofobi är inom många samhällsområden bristfällig. Både för Sverige och 

internationellt är islamofobi ett relativt outforskat ämne. Inte minst gäller det jämförande studier, vilka lyser 

med sin frånvaro. Det gör det svårt att dra generella slutsatser utifrån forskningen. Även om kunskapsluckorna 

är många finns forskare vid universitet och högskolor i Sverige som har studerat islamofobi i det svenska 

samhället. Forskningen visar enhälligt att islamofobi förekommer inom flera samhällsområden. Orsakerna, 

uttrycken och de bakomliggande mekanismerna är många och spridda.  

Enligt Nationalencyklopedin kan islamofobi definieras som en ”rädsla för islam, överdrivna föreställningar om 

att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en 

fara”. I denna rapport definieras alla negativa attityder, fördomar, hot, våld, diskriminering, trakasserier etc. 

mot muslimer som islamofobi. Två av de forskare som undersökt förekomsten av islamofobi är Ouis och Roald. 

De skiljer mellan religiösa, kulturella, rasistiska och ekonomiska grunder till islamofobi.
1
 Många människor 

hyser åsikter som gränsar till flera av dessa orsaker. En och samma person kan till exempel uttrycka sig 

islamofobiskt om ett fenomen, men positivt om muslimer och islam när det gäller ett annat fenomen. Ett 

exempel är att vissa människor är negativt inställda till att det byggs moskéer i Sverige, men positiv till att 

människor bär muslimsk klädsel.
2
  

Begreppet islamofobi har vuxit fram under de senaste decennierna, men negativa attityder, fördomar och 

fientlighet gentemot islam och muslimer sträcker sig ur ett globalt perspektiv så långt tillbaka som till 700-talet. 

Som begrepp och företeelse började islamofobi däremot studeras för omkring 15 år sedan.
3
 Enligt Gardell kan 

islamofobi vidare definieras som ”historiskt, socialt och politiskt reproducerade fördomar om och aversioner 

mot muslimer och de handlingar och praktiker som angriper, exkluderar och diskriminerar människor på basis 

av att de är eller föreställs vara muslimer”
4
. I den här rapporten tas ett brett grepp om islamofobi. Forskning 

som rör fördomar och diskriminering mot (förmodade) muslimer inkluderas. 

I Sverige har islamofobi till stor del studerats genom enkätundersökningar, såsom Integrationsbarometern. En 

av de organisationer som gett forskare i uppdrag att genomföra enkätundersökningar är Forum för Levande 

Historia, som bland annat låtit undersöka vuxnas och ungdomars attityder gentemot islam och muslimer. En 

annan typ av studier har undersökt hur muslimer och islam presenteras i exempelvis media och den politiska 

debatten. Några studier har även fokuserat på hur islamofobin tar sig uttryck i form av diskriminering av 

personer med muslimsk eller förmodad muslimsk bakgrund i deras vardag, inom utbildningsväsendet, på 

internet, på arbets- och bostadsmarknaden etc., samt hur denna diskriminering och trakasserier upplevs av 

muslimerna själva.  

I denna rapport har Oxford Research grävt djupare i den forskning som bedrivits vid universitet och högskolor i 

Sverige under det senaste decenniet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen 

(DO). 

 

  

                                                                 
1 Ouis och Roald 2003 i Borell 2012 
2 Borell 2012 
3 Bevelander och Otterbeck 2013 
4 Gardell 2012 
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1.1  Disposition 

Rapporten är disponerad tematiskt utifrån att forskningsbidragen inriktning. Indelningen syftar till att 

underlätta läsning av rapporten för DO:s personal, så att de kan fokusera på det samhällsområde som är mest 

relevant för dem. I nästa avsnitt beskrivs metoden för litteratursökning och därefter diskuteras avgränsning och 

begreppsanvändning. Vi redogör också för den kontakt som tagits med forskare vid svenska universitet och 

högskolor. 

I kapitel tre presenteras forskning som rör allmänhetens islamofobi, attityder och fördomar om muslimer och 

islam hos allmänheten. Sådan forskning diskuterar islamofobi i samhället generellt, medan övriga kapitel 

innehåller forskning som fokuserar på ett visst samhällsområde. I samma kapitel redogör vi också för forskning 

om hatbrott mot muslimer och förändringar i attityder mot muslimer och islam i samband med 

terrorattentaten i USA den elfte september 2001. Kapitel fyra ägnas åt islamofobi mer specifikt i den politiska 

debatten och i det svenska välfärdssystemet.  

I kapitel fem, sex och sju presenteras forskning om islamofobi på den svenska arbetsmarknaden, i 

utbildningsväsendet och på bostadsmarknaden. Därefter, i kapitel åtta, redogörs för forskning om muslimsk 

klädsel. Forskningen berör såväl hur kvinnor som bär muslimsk klädsels blir utsatta för kränkningar och 

trakasserier och attityderna mot klädseln i det svenska samhället. Kapitel nio ägnas åt att redogöra för 

forskning om islamofobins förekomst och uttryck i medier, press och läromedel vid svenska skolor. 

I kapitel tio ges en kort utblick till forskning ur ett internationellt perspektiv, utifrån de tematiska områden som 

presenterades ovan. Därefter diskuteras forskningen i kapitel elva, för att söka sammanfatta vilken forskning 

som finns på området, vilken inriktning forskningen tagit, samt potentiellt vilka kunskapsluckor som finns i 

forskningen. Sist ges en litteraturförteckning. 
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Kapitel 2.    Metod och avgränsning 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts för att ta fram denna rapport, vilka sökord som har 

använts och vilka avgränsningar som har gjorts för att samla relevant material. 

 

2.1  Litteratursökning i databaser och befintlig forskning 

För att skapa en grundläggande och översiktlig bild av vilken forskning som har bedrivits i Sverige valdes några 

översiktliga rapporter och avhandlingar ut att utgå ifrån. Följande rapporter valdes ut: 

 Bevelander, P. och Otterbeck, J. (2006). Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och 

unga muslimers utsatthet. Forum för Levande Historia. 

 Borell, K. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. SST:s skriftserie, Nr 1. 

Stockholm: Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 

 Cato, J. (2012). När islam blev svenskt: föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 

1975-2010. Lund Studies in History of Religions, Vol. 33. Lund: Lunds Universitet.  

 Löwander, B. och Lange, A. (2010). Den mångtydiga intoleransen – en studie av gymnasieungdomars 

attityder läsåret 2009/2010. Forum för Levande Historia: Rapportserie 1:2010. 

Efter genomläsning av de övergripande rapporterna och dess referenslistor genomfördes litteratursökning i 

databaser. En kritisk faktor i sådana sökningar är valet av databaser och sökord för att kartlägga forskning. För 

att undvika ohanterliga mängder sökträffar i internationella databaser och svårigheter beroende på att 

forskning inom olika discipliner publiceras i olika fora användes databaser som endast samlar publikationer från 

svenska universitet och högskolor. Oxford Research valde att använda följande två typer av databaser som 

grund för litteratursökningen: 

 Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). DiVA samlar forskning som har publicerats och registrerats vid 

33 svenska universitet och högskolor. Sökningen genomfördes av forskningspublikationer men 

exkluderade studentuppsatser. I DiVA presenteras såväl artiklar i tidskrifter som avhandlingar och 

rapporter etc. 

 Svenska universitet och högskolors egna databaser för publikationer, särskilt för de lärosäten som inte 

ingår i DiVA. För att säkerställa att samtliga universitet och högskolor inkluderades användes 

Högskoleverkets lista över lärosäten. 

Databassökningarna genomfördes vid ett tillfälle i augusti 2013. Utifrån litteratursökningen sammanställdes en 

litteraturlista innehållande referens och abstract eller sammanfattning av publikationen. Båda typerna av 

databaser tillhandahåller viss forskning i fulltext. När så inte har varit fallet, vilket gäller för majoriteten av 

referenserna, har litteraturen sökts mer specificerat utifrån författare och titel direkt i tidskrifter eller vid 

bibliotek. Forskningsbidragens relevans för området islamofobi har avgjorts i varje enskilt fall. Utöver 

litteratursökningen har referenslistor för den forskning som påträffats och kontakter med forskare använts som 

grund för översikten. För att genomföra sökningarna specificerades ett antal sökord. Sökorden stämdes av med 

DO och med forskarna innan de fastställdes. Följande sökord har använts vid sökningarna: 
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Tabell 1: Sökord för islamofobi 

Tema Svenska Engelska 

Islamofobi 
Islamofob* 

Oriental* 

Islamophob* 

Oriental* 

Attityder Attityd* + islam*/muslim* Attitud* + islam*/muslim* 

Diskriminering Diskrimin* + islam*/muslim* Discrimin* + islam*/muslim* 

Fördomar Fördom* + islam*/muslim* Prejudic* + islam*/muslim* 

Politik 

Politi* + islam*/muslim* 

Välfärd* + islam*/muslim* 

Rättsv*+ islam*/muslim* 

Socialtj* + islam*/muslim* 

Politi* + islam*/muslim* 

Welfare + islam*/muslim* 

Law* + islam*/muslim* 

Social + service* + islam*/muslim* 

Klädsel 

Kläd* + islam*/muslim* 

Huvudduk* + islam*/muslim* 

Slöj* + islam*/muslim* 

Hijab + islam*/muslim* 

Niqab + islam*/muslim* 

Bur* + islam*/muslim* 

Dress* + islam*/muslim* 

Veil + islam*/muslim* 

 

Medier 

Media* + islam*/muslim* 

Medie* + islam*/muslim* 

Press + islam*/muslim* 

Journali* + islam*/muslim* 

Media* + islam*/muslim* 

Journali* + islam*/muslim* 

Kultur 

Film + islam*/muslim* 

Konst + islam*/muslim* 

Litteratur + islam*/muslim* 

Läromedel + islam*/muslim* 

Film + islam*/muslim* 

Art + islam*/muslim* 

Literature + islam*/muslim* 

Text books/teaching + islam*/muslim* 

Samhällsliv 
Eurabi* + islam*/muslim* 

Popul* + islam*/muslim* 

Eurabi* + islam*/muslim* 

Popul* + islam*/muslim* 

Trakasserier Trakass* + islam*/muslim* Harass* + islam*/muslim* 

 

 

2.2  Avgränsning och begreppsanvändning 

Syftet med denna rapport är att presentera forskning om islamofobi och om förekomsten av diskriminering av 

muslimer eller förmodade inom samtliga samhällsområden. Förmodade muslimer tas upp i forskning som 

använder specifik karaktäristika hos personer som signal för att hen skulle kunna förväntas vara muslim. I 

exempelvis nationalekonomisk forskning har arabiskklingande namn använts som sådan signal. Utifrån 

utgångspunkten att människor antar att personer med arabiskklingande namn är muslimer har forskarna 

försökt undersöka om dessa förmodade muslimer behandlas annorlunda än personer som inte antas vara 

muslimer. På motsvarande sätt används muslimsk klädsel som signal för att någon antas vara muslim. 

Gemensamt för alla studier som inkluderas i översikten är att de har en uttalad ambition att undersöka 

islamofobi. Därmed inkluderas inte forskning som inte uttryckligen gäller muslimer eller förmodade muslimer. 

Viktigt att komma ihåg är att det finns många olika definitioner av islamofobi.
5
 För denna översikt har en bred 

definition av islamofobi använts. Forskning som syftar till att undersöka olika former av ojämlik behandling av 

muslimer eller förmodade har inkluderats, oavsett om islamofobin tar sig uttryck i attityder, fördomar, hot, 

våld, diskriminering, trakasserier etc. Däremot ligger fokus i översikten inte på att ge någon historisk överblick 

                                                                 
5 För en översikt av definitoner, se Borell 2012 
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av islamofobi som begrepp eller definitioner av islamofobi. Fokus ligger istället på utbredningen av islamofobi 

och dess bakomliggande mekanismer. 

Den forskning som har sammanställts är forskning som har bedrivits vid universitet och högskolor i Sverige. 

Översikten har begränsats till att innefatta forskning som har publicerats under år 2003 eller tidigare. I några 

fall har tidigare forskning som ansetts särskilt viktig inkluderats. 

 

2.3  Kontakt med forskare 

För att komplettera litteratursökningarna och för att säkerställa att vi inkluderat relevant forskning har ett 

flertal forskare kontaktats under arbetets gång. Två av dem är har involverats för att följa arbetet; Pieter 

Bevelander och Jonas Otterbeck. Pieter Bevelander är Professor i IMER vid Malmö högskolas Institute for 

Studies of Migration, Diversity and Welfare. Jonas Otterbeck är docent i islamologi vid Centrum för teologi och 

religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet. Tonvikten i forskarnas deltagande har legat vid att bekräfta att 

valet av litteratur speglar vad som är relevant i svensk forskning och att ge tips på annan forskning. 

Utöver dessa två kontaktades flera andra forskare för att diskutera tendenserna inom forskningen mer 

övergripande. Syftet var att säkerställa att de forskningsalster som inkluderas i översikten är relevanta och att 

besvara eventuella frågor om utvecklingen inom forskningsfältet.  

De forskare som kontaktades var i första hand de personer som kommit på tal i kontakten med DO, men 

därutöver kontaktades forskare som visat sig vara relevanta i litteratursökningarna eller som andra forskare 

tipsat om. Kontakten med forskare bekräftade huvudsakligen litteratursökningens bild av forskningen. I vissa 

fall gavs tips på andra forskare eller publikationer att kontakta respektive läsa. De tips som getts återfinns 

bland övrig forskning i rapporten. Oxford Research har varit i kontakt med följande forskare: 

 Carina  Listerborn, Malmö högskola 

 Johan Cato, Lunds universitet 

 Klas Borell, Högskolan i Jönköping 

 Mattias Ekman, Stockholms universitet 

 Mattias Gardell, Uppsala universitet 
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Kapitel 3.    Attityder, fördomar och hatbrott mot 

muslimer i Sverige 

I detta kapitel redogör vi för undersökningar av allmänhetens attityder och fördomar mot islam och muslimer. 

Avsnittet innehåller dels beskrivningar av studier av vilka attityder allmänheten har mot muslimer och islam 

och dels en kort beskrivning av en strategi för att bryta islamofobi och förekomsten av hatbrott mot muslimer. 

Dessutom diskuteras utbredningen av hatbrott mot muslimer i kapitlet. 

 

3.1  Attityder och fördomar mot islam och muslimer 

I denna del av kapitlet presenteras attitydundersökningar om allmänhetens attityder och fördomar mot islam 

och muslimer och hur dessa har förändrats sedan år 2001. Dessutom presenteras forskning som undersökt hur 

islamofobi kan skilja sig hos den heterogena allmänheten. Forskningen pekar uteslutande i riktning mot att 

islamofobi förekommer i Sverige.
6
  

 

3.1.1  Allmänhetens attityder och fördomar mot islam och muslimer 

Bland de mer övergripande undersökningar som gjorts av islamofobi i Sverige har flera genomförts av 

Integrationsverket.
7
 Mellan år 2003 och år 2007 publicerade de

8
 flera rapporter kring muslimers situation i 

Sverige. Flera av dem baserades på Integrationsbarometern (IB) som var ”en återkommande undersökning som 

tas fram av Integrationsverket, i samarbete med forskare och undersökningsinstitut, i syfte att redovisa aktuell, 

systematisk och tillförlitlig kunskap inom områdena integration, etnisk mångfald, etnisk diskriminering och 

rasism”
9
. I sin rapport för 2006 hävdar Integrationsverket att muslimer är de som drabbas hårdast i Sverige av 

strukturell diskriminering. De urskiljer en syn på islam i Sverige som synonymt med begrepp som 

könsstympning och hedersmord, och där slöjan uppfattas som ett uttryck för kvinnoförtryck.
10

  

På uppdrag av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har Borell sammanställt en kunskapsöversikt om 

islamofobiska fördomar och hatbrott. Som bakgrund hänvisar Borell till Hvitfelt, som redan under tidigt 1990-

tal bekräftade att det finns fördomar mot muslimer i Sverige.
11

 Den kunskapsöversikt som Borell har tagit fram 

innehåller referenser från såväl svenska som internationella forskningsinstitutioner. Utifrån dessa drar han 

slutsatser om svenska förhållanden. Kunskapsöversikten inriktas mot muslimers möjligheter att utöva sin 

religion utan att utsättas för kränkningar eller hatbrott. Bland Borells frågeställningar finns frågor om attityder 

och fördomar mot muslimer på bred front i samhället.
12

 Även om tillgängligheten till data är begränsad 

konstaterar Borell att negativa fördomar och attityder mot muslimer förekommer både i Sverige och i Europa.
13

  

                                                                 
6 Se exempelvis Malm 2009 
7 Integrationsverket 2006 
8 Integrationsverket ansvarade för kunskap om utvecklingen på integrationsområdet i Sverige. Myndigheten lades ner 2007 och dess ansvarsuppgifter fördelades mellan 
Migrationsverket, Ungdomsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån SCB 
9 Integrationsverket 2007a 
10 Integrationsverket 2006 
11 Se Hvitfelt 1991 enligt Borell 2012 
12 Borell 2012 s. 9ff 
13 Se till exempel Bleich 2009 och Said 1978 enligt Borell 2012 
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Två av de komponenter i islamofobin som gör den tydligast är dels att islam och muslimer uppfattas som ett 

säkerhetshot och dels att ”muslimsk kultur” utgör ett hot som går sig utöver säkerhetsfrågor till att hota de 

värden som västvärlden förknippar sig med.
14

 Flera andra forskare har visat att det finns ett starkt samband 

mellan främlingsfientlighet och islamofobi, samtidigt som de är ense om att begreppen inte är synonymer eller 

representerar samma företeelse. Däremot sägs islamofobin till viss del ha ersatt främlingsfientlighet genom att 

främlingsfientligheten fått en stark fokus på muslimer och islam.
15

  

En kvantitativ studie som genomfördes på uppdrag av Integrationsverket under år 2007 fokuserade på 

antimuslimska attityder i Sverige. Diaz samlade svar från 2 418 respondenter, vilket innebär en svarsfrekvens 

på 61 procent. Enkäten innehöll påståenden om attityder mot muslimer som respondenterna ta ställning till 

genom en gradering på en fyrgradig skala: stämmer hel och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska 

dåligt, och stämmer inte alls.  

Studien ger en komplex bild av islamofobin i Sverige med såväl positiva som negativa inslag i attityderna. 

Studiens resultat indikeraratt det finns en tydlig motvilja mot muslimer i Sverige. Den enkätundersökning som 

studien grundade sig på visar att en klar majoritet av respondenterna har en negativ syn på vad som i enkäten 

kallas islamisk kultur och värderingar. Samtidigt som respondenterna hävdar att de inte är misstänksamma mot 

muslimer anger de att de inte skulle välja att bo i samma område som muslimer.
16

 I Diaz studie för år 2005 

håller nästan en tredjedel av respondenterna med om att ett stort antal muslimer utgjorde ett hot mot 

Sveriges nationella identitet. Lika många, 30 procent, ansåg att vad som i enkäten kallades ”islamisk kultur” är 

imponerande men nästan 80 procent angav att det inte är förenlig med västerländska värderingar.
17

 Resultaten 

från Diaz undersökning från 2007 indikerar också att islamofobin har ökat under de senaste åren. Två 

indikatorer granskas i rapporten:  

1. Allmänt ogillande av muslimer i Sverige: En klar majoritet, 60 procent, av respondenterna är emot en 

begränsning av invandringen av muslimer, men andelen som inte är emot en begränsning hade ökat 

signifikant jämfört med tidigare år. En klar minoritet, 16 procent, håller helt med om att de vill 

begränsa invandringen av muslimer. Ett annat påstående att ta ställning till är huruvida närvaron av 

många muslimer skapar främlingskänslor, det vill säga att känna sig som främling i sitt eget land. Där 

är det 70 procent som anger att de inte stämmer överens med påståendet. Det har dock skett en 

signifikant ökning även för det påståendet, i jämförelse med tidigare år.
18

  

2. Avsikten att behålla distans från muslimer: Ett påstående handlar om att vara misstänksam mot 

muslimer, vilket 60 procent av respondenterna menar att de inte är. Detta innebär i sin tur att det 

finns en stor del av befolkningen som misstror muslimer, 40 procent, även om det bara är 14 procent 

som instämmer helt och hållet med påståendet. När det gäller oviljan att flytta till ett område där det 

bor många muslimer ligger andelen på 55 procent, vilket är samma nivå som för år 2005. Men andelen 

människor som tar starkt avstånd från påståendet att inte vilja flytta till en statsdel med många 

muslimer minskar signifikant.
19

 

Ytterligare ett signifikant resultat är hur den egna religionen påverkar inställningen mot muslimer. 

Respondenterna får i enkäten svara på frågan ”hur viktig är religion för dig?” där svaren kodas till viktig, oviktig, 

eller varken eller. När det gäller främlingskap påträffas ingen koppling mellan religiositet och islamofobi. 

Däremot finns ett signifikant samband som indikerar att icke-religiösa i högre grad tar avstånd från islamofobi 

                                                                 
14 Borell 2012 s. 24ff, 55; se även Mulinari och Neergaard 2012 
15 Borell 2012 s. 24-27, se även EUMC 2006; Löwander & Hagström 2011 
16 Diaz 2007 i Integrationsverket 2007a 
17 Diaz 2005 
18 Diaz 2007 i Integrationsverket 2007a s. 9 
19 Diaz i Integrationsverket 2007a s. 9 
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än religiösa, samtidigt som de som uppger att religion är viktigt i deras liv är mer instämmande och mindre 

avvisande.
20

 

Integrationsverkets studie som nämns ovan ger respondenterna möjlighet att ta aktiv ställning till påstående 

om islam och muslimer. I en artikel granskar Otterbeck hur islam framställs i Sverige genom att undersöka 

specifika perioder i den svenska historien. Otterbeck har valt att undersöka ämnet med fokus på sociala, 

religiösa, ekonomiska och politiska förändringar i det svenska samhället. 

Otterbeck belyser särskilt de förändringar som skett i det svenska samhället under 1990-talet, och lyfter fram 

flera tendenser i hur muslimer speglats i samhället. Trots en utveckling i positiv riktning tyder undersökningar 

på att fördomarna gentemot islam och muslimer är fortsatt höga. De positiva förändringarna består i att 

andelen av barnen i svenska skolor som är muslimer alltmer tas för givet och har bidragit till att fler människor, 

genom personliga möten, har fått en positiv bild av islam och muslimer. Sveriges lagar har anpassats till den 

förnyade demografiska sammansättningen och medier har alltmer kommit att behandla ämnen som 

immigration, rasism och etnisk diskriminering. Invandrare med muslimsk bakgrund har generellt blivit mer 

synliga i offentliga sammanhang i Sverige – och inte bara i egenskap av att vara muslimer.
21

  

Andra studier har undersökt islamofobi genom att belysa eventuella skillnader i beteenden mot (förmodade) 

muslimer eller icke-muslimer. Genom ett så kallat ”lost-letter experiment” studerar Ahmed om det finns 

fördomar mot muslimer hos allmänheten, med fokus på allmänhetens benägenhet att agera utifrån sina 

eventuella fördomar. Studiens hypotes är att muslimer, efter den elfte september 2001, ofta varit utsatta för 

fördomar, vilket gör att de potentiellt sett skulle kunna behandlas annorlunda än andra i samhället. Testet var 

uppdelat i två delar. Den första delstudien genomfördes på Linnéuniversitet i Växjö under höstterminen 2006. 

Delstudien gick ut på att 100 kuvert innehållande 60 SEK lämnades i olika klassrum strax innan en lektion skulle 

starta. Pengarna lämnades i ett öppet, frankerat, vitt kuvert där initialer för ett förnamn (för att undvika 

könsnedvridning av resultaten), efternamn och en adress stod skrivet på framsidan, men utan returadress. 

Hälften av kuverten adresserades till personer med svenskklingande efternamn (A. Andersson) och hälften till 

personer med ett efternamn (A. Abdullah) som forskaren menar är muslimskt klingande. Samma adress 

användes för alla kuvert.  

I den andra delstudien användes totalt 200 kuvert, med samma omslag som i den första delstudien, varav 

hälften innehöll pengar och hälften innehöll ett vykort. Kuverten med de olika innehållen fördelades jämnt 

mellan personen med svensklingande namn och personen med muslimskt klingande namn. Dessa kuvert 

lämnades nära affärer, på bänkar på Centralstationen, under vindrutetorkarna på parkerade fordon samt kring 

telefonkiosker och bankomater i Stockholms innerstad i maj 2007.
22

 

Ahmed hävdar att resultaten av båda delstudierna enhälligt indikerar att det pågår diskriminering mot 

muslimer. Slutsatsen baserar sig på att färre personer som hittade breven valde att skicka dem vidare om 

adressaten hade ett muslimskt klingande namn. Ahmed hävdar att resultaten från den andra delstudien 

bekräftar de från den första delstudien, och indikerar att diskrimineringen gäller i en mer allmän miljö, utanför 

det universitet där den första delstudien genomfördes.  

Resultaten från delstudie ett, vid universitetet, genererade signifikanta resultat som visar att 29 av 50 brev till 

en person med svenskklingande namn returnerades medan motsvarande siffra för en person med muslimskt 

namn var 18. En svensk mottagare fick därmed svar i 60 % fler fall. 

                                                                 
20 Diaz i Integrationsverket 2007a s. 55 
21 Otterbeck 2002 
22 Ahmed 2010 s. 892ff 
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Av de 50 brev i delstudie två som innehöll pengar skickades tretton stycken tillbaka. Bara fyra av dessa 

skickades till den muslimska mottagaren och resterande nio till den andra. Av de 50 brev i samma delstudie 

som inte innehöll pengar skickades 21 tillbaka till adressaten med svenskklingande namn och 18 till den med 

muslimskt namn. Däremot indikerar resultaten från den andra delstudien att diskrimineringen var vanligare 

utanför universitetet, då hela 60 procent fler av breven till personer med svenskklingande namn än till de med 

muslimskt klingande namn sändes vidare i den första delstudien. I delstudie två var motsvarande siffra två 

tredjedelar. Skillnaden i andel brev som sändes vidare påträffades i studie två emellertid endast i de fall då 

kuvertet innehöll pengar. Ahmed drar slutsatsen att incitamenten för diskriminering spelar roll för i vilken 

utsträckning den förekommer.
23

 

 

3.1.2  Islamofobi bland kvinnor och män i olika åldrar 

Som en del av slutsatserna i de studier av Diaz som nämndes ovan analyseras resultaten om attityder utifrån 

olika karaktäristika hos de personer som besvarat undersökningen. Den här typen av analys är relativt ovanlig 

när det gäller studier av islamofobi. Ett par studier uppmärksammar intersektionella perspektiv på islamofobi i 

skolans värld, vilket beskrivs i kapitel sju. Diaz visar att det finns statistiskt säkerställda skillnader inom alla 

följande variabler; kön, ålder, bostadsort, utbildning och inkomst.  

Bland dem som helt eller delvis stämmer in i påståendet om att minska invandringen av muslimer, eller 

påståendet om främlingskänslor, är majoriteten män, personer över 65 år, och personer med låg utbildning. De 

som helt avvisar påståendena är istället kvinnor, personer under 30 och personer i åldern 30-49, storstadsbor, 

höginkomsttagare, samt högutbildade.
24

 En stor skillnad från 2006 är att respondenter som är 

höginkomsttagare i större utsträckning tar avstånd från muslimfientliga påståenden.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är en relativt liten minoritet som hyser de mest negativa åsikterna om 

muslimer. Dessa utgör mellan 12 och 17 procent av respondenterna och består till stor del av män, äldre och 

personer med låg utbildning. Det enda påståendet som en majoritet av de tillfrågade instämmer i är oviljan att 

flytta till ett område med många muslimer, där lite fler än hälften instämmer. Av dessa är de som oftast avvisar 

påståendet under 30, storstadsbor, och låginkomsttagare.
 25

 

En studie har också fokuserat på könsroller och islamofobi. Inriktningen för studien är hur vardagen ser ut för 

unga kvinnor som bor i Sverige och har sin bakgrund i Mellanöstern. Haghverdian, som genomfört studien, 

frågar sig hur flickornas sociala identitet konstrueras och reproduceras utifrån deras egen självbild och 

samhällets förväntningar om dem. Kvinnorna beskriver att deras bakgrund i Mellanöstern ger upphov till 

stereotypa bilder av dem ska vara och bete sig och att dessa bilder bara tar hänsyn till att de är ”muslimska 

invandrarflickor från Mellanöstern”.
26

 Förväntningarna som ställs på de som definieras som ”muslimska 

invandrarflickor från Mellanöstern” behandlas även i Songur och Englunds intervjuundersökning med totalt 20 

män födda på 1940- respektive 1980-talet. Syftet är att undersöka likheter och skillnader mellan männen i 

deras attityder mot muslimer. Alla männen ansåg sig förespråka religionsfrihet och tolerans, samtidigt som få 

av dem själva utövade någon religion. Det var vanligt bland alla män att associera islam med negativa, som krig 

och terror, i högre grad än positiva händelser och fenomen. De var skeptiska till religiösa friskolor och tog 

                                                                 
23 Ahmed 2010 
24 Diaz i Integrationsverket 2007a s. 54 
25 Diaz i Integrationsverket 2007a s. 59 
26 Haghverdian 2010 
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avstånd från bärande av slöja.
27

 Skillnaderna mellan de två åldersgrupperna visade sig vara att den yngre 

generationen i högre grad än den äldre var: 

 positivt inställd till muslimer och islam 

 skeptiska till det sätt som muslimer framställs i media 

 vän eller bekanta med personer som identifierade sig som muslimer
28

 

Även Otterbeck och Bevelander har via kvalitativa intervjuer med muslimer kunnat konstatera att attityden 

gentemot muslimer och islam skiljer sig åt mellan olika åldrar. Flera av respondenterna menade att de blivit 

utsatta för diskriminering av äldre människor men inte av yngre och att de ofta upplevde yngre människors 

attityd gentemot muslimer och islam som mer positiv.
 29

  

 

3.1.3  Attitydförändringar efter den 11 september 2001 

Inledningsvis konstaterar Borell att tillgängligheten till data kring fördomar och attityder är begränsad, vilket 

gör det särskilt svårt att bedöma vilken inverkan specifika händelser har på islamofobi.
30

 Flera forskare har 

påtalat att det inte går att uttala sig om huruvida islamofobin ökar eller minskar över tid, men att temporära 

ökningar av kränkande behandling och fysiskt våld förekom precis efter terrordåden den 11 september 2001 

(USA) och den 7 juli 2005 (Storbritannien).
31

  

Cato, som till största del fokuserar på islamofobi inom den politiska debatten, bekräftar att bilden av islam som 

något ”annorlunda” fanns inom den svenska politiken även på 1980- och 1990-talen men att den intensifierats 

under de senare åren. Efter år 2001 har ramarna för vad som uppfattas som acceptabelt för exempelvis en 

riksdagsledamot att säga om islam vidgats på ett sätt som inte är jämförbart för hur samma person skulle 

kunna uttrycka sig om andra religioner. Cato visar att övergeneralisering av vad det innebär att vara muslim, till 

exempel att alla muslimer skulle ha patriarkala åsikter eller vara benägna att bete sig på ett särskilt sätt har 

blivit mer accepterade.
32

 Uppfattningen om islam och muslimer som något annorlunda än det som uppfattas 

som svenskt återfinns även på arbetsmarknaden. Däremot kan inte Åslund och Rooth identifiera några effekter 

av de generellt förändrade attityderna mot islam i samhället efter år 2001 på arbetsmarknaden.
33

 Samtidigt 

betonar forskarna att det inte innebar att diskriminering inte kan förekomma men att förekomsten av 

diskriminering inte förändrades när preferenser i samhället förändrades. Slutsatsen bygger på att 

arbetsgivarnas beteende inte hade förändrats i linje med allmänhetens förändrade attityder eller rapportering i 

media. För det andra påträffades inte direkta samband mellan en grupps känsla av negativa attityder och utfall 

på arbetsmarknaden.
34

 Deras studie undersökte personer som gick från arbetslöshet till anställning kring den 

elfte september 2001 utifrån data för hela den delen av den svenska befolkningen i arbetsför ålder.
35

 

Slutsatserna bekräftas i en studie av Rooth och Carlsson, där forskarna tar hänsyn till data från flera tidigare 

studier.
36

 

En av de första i Sverige att undersöka vilka effekter terrorattackerna den 11 september 2001 har haft på 

bilden av muslimer i Sverige är Larsson. År 2003 genomförde han en studie som inkluderade 176 muslimer, där 

                                                                 
27 För mer information om studiens frågor om slöja, se kapitel 8. 
28 Songur och Englund 2007 i Integrationsverket 2007a 
29 Otterbeck och Bevelander 2012 s. 81 
30 Borell 2012 
31 Gardell 2005 207f; Sander 2006  
32 Cato 2012 
33 Åslund och Rooth 2005 
34 Åslund och Rooth 2005 s. 620. 
35 Åslund och Rooth 2005 s. 605f 610-612. 
36 Carlsson 2010a; Carlsson och Rooth 2007. 
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fokus låg på om deras liv förändrats efter den 1 september. En enkätundersökning distributerades till moskéer, 

islamiska föreningar och islamiska skolor i Göteborgsområdet. Larsson betonar att svarsfrekvensen för studien 

var hög, drygt 60 procent, men att det varit svårt att genomföra bortfallsanalyser och dra generella slutsatser 

på grund av urvalet och val av metod. Därför betonar han att studiens slutsatser inte är helt tillförlitliga. Några 

enkäter delades även ut i Stockholm.
37

 Larsson ställde inför genomförandet av studien tre huvudsakliga frågor: 

1. Hur upplevde muslimer sin situation efter den elfte september 2001? 

2. Kände sig muslimer trygga och delaktiga i samhällets krishantering eller kände de sig utpekade, 

skuldbelagda och diskriminerade efter terrordåden i Förenta Staterna? 

3. Vilka möjligheter upplevde muslimer att de hade att förmedla sina erfarenheter (exempelvis via 

media)? 

Över 90 procent av deltagarna i studien, det vill säga fler än 159 personer, angav att de hade upplevt 

situationen som ganska svår under perioden efter terrordåden och att de upplevde att attityderna mot islam 

och muslimer generellt hade försämrats. Diskriminering och trakasserier yttrade sig bland annat i form av 

faktisk misshandel och verbala trakasserier eller hot om våld. Respondenternas svar är tudelade när det gäller 

frågan om myndigheterna gjort vad de kunnat för att undvika att muslimer blivit kollektivt skuldbelagda för 

händelserna den 11 september. Vissa menar att myndigheter kunde ha arbetat mer aktivt mot 

övergeneraliseringar mot muslimer.
38

  

Trots att över 90 procent av de som deltog i studien upplevde att muslimer i Sverige hade blivit utsatta för 

antimuslimska och islamofobiska attityder efter den 11 september 2001, fanns tydliga mönster som gjorde att 

Larsson ifrågasatte möjligheten att dra generella slutsatser. Larsson understryker också att ökad medial 

uppmärksamhet är en konsekvens av ett generellt ökat informationsflöde, vilket automatiskt riskerar att göra 

utsattheten för enskilda grupper till en internationell angelägenhet. Trots att studiens resultat pekar mot en 

ökad islamofobi kan terrordådens massmediala uppmärksamhet likväl argumenteras ha bidragit till att 

muslimer och muslimska organisationer fått mer eget utrymme att föra fram sin egen syn på islam och det 

svenska samhället, istället för att någon annan ges företräde att genomföra analysen.
39

  

 

  

                                                                 
37 Larsson 2005 s. 31ff 
38 Larsson 2003, se även Integrationsverket 2003 
39 Larsson 2005 s. 39-41 
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3.2  Hatbrott mot (förmodade) muslimer 

Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) kan ett islamofobiskt hatbrott ske när gärningspersonen dels uppfattar 

den utsatta som muslim, och dels när gärningspersonen själv inte är muslim. I diagrammet nedan 

sammanfattas utvecklingen av islamofobiska hatbrott sedan år 2006:  

 

 Källa: BRÅ 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 

Som syns i figuren har antalet anmälningar av islamofobiska hatbrott fluktuerat något över tid, men ökat 

stadigt sedan 2009. En av anledningarna till att antalet islamofobiska hatbrott ändrat sig över tid skulle, enligt 

BRÅ, kunna vara att det under vissa år inträffar fler och större händelser som påverkar förekomsten av 

hatbrott. BRÅ hävdar till exempel att en anledning till minskningen i antalet anmälningar mellan år 2006 och år 

2007 kan vara att det under år 2006 inträffade händelser som Muhammedkarikatyrerna, vilka antas ha kunnat 

leda till ett ökat antal hatbrott, vilket skulle avspeglas i anmälningsstatistiken under 2006 men inte under 

2007.
40

  

De tre vanligaste typerna av hatbrott har under 2012 varit hot eller ofredande (44 procent), hets mot folkgrupp 

(24 procent) och ärekränkning (13 procent).
41

 Tidigare år har även våld varit vanligt förekommande.
42

 Dessa 

mönster följer de som gäller för antisemitism. Ett forum för hatbrott som förekommer i allt högre utsträckning 

är internet. Överlag sker knappt var tionde hatbrott på internet, men när det gäller homofobiska, islamofobiska 

och antisemitiska sker var sjätte fall på internet.
43

 Enligt BRÅ råder stor osäkerhet i hatbrottsstatistiken, 

eftersom många hatbrott inte anmäls. BRÅ identifierar flera olika mekanismer som förklarar varför vissa brott 

inte anmäls som hatbrott, eller inte anmäls alls. Det kan till exempel vara för att den som utsatts tidigare har 

varit i kontakt med rättsväsendet och då känt sig illa mottagen (jmf 4.4.1). Enligt BRÅ gäller det vissa 

minoritetsgrupper mer än andra, särskilt muslimer. De möts av stereotypa förklaringsmodeller och missgynnas 

i rättsprocessen. Däremot har BRÅ inte funnit belägg för att hatbrott utreds i mindre utsträckning än ”vanliga” 

våldsbrott, något som framförts som kritik. Exempelvis läggs nio av tio anmälda hatbrott ner av polis eller 

åklagare, vilket är lika stor andel som för ”vanliga” brott.
44

  

Det vanligaste sättet att begå hatbrott är att hatbrottet sker direkt mot en enskild person, men utan fysisk 

kontakt mellan förövare och offer. Detta kan bero på att anmälningarna om hatbrott på internet har ökat. 

Detta är också den näst vanligaste platsen för hatbrott, 17 procent, jämfört med 20 procent på allmän plats.
45

 

Fram till i april 2013 hade fem procent av hatbrotten mellan 2011 och 2012 klarats upp med en person bunden 

                                                                 
40 BRÅ 2007 s. 66 
41 BRÅ 2012 s. 56 
42 BRÅ 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 
43 BRÅ 2012 
44 SOU 2005:56 s. 415 
45 BRÅ 2012 s. 58 
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till brottet, medan 63 procent klarats upp genom tekniska mekanismer, genom att utredningen avslutas. Detta 

kan vara för att man funnit att något brott inte begåtts, att det finns för lite bevisning, eller för att den som 

begått brottet är under 15 år och alltså inte straffmyndig. I april 2013 var fortfarande 32 procent av 2011 och 

2012 års hatbrott ouppklarade.
46

  

Utvecklingen av hatbrott mot invandrare i Sverige analyseras av Bunar i artikeln Hate Crimes Against 

Immigrants in Sweden and Community Responses. Som kan skådas i figuren ovan har antalet rapporterade 

islamofobiska hatbrott ökat kraftigt de senaste åren. Denna ökning tog fart redan under 2000-talets inledande 

år då anmälningar gällande trakasserier, hot, misshandel, förtal och hets mot folkgrupp blev allt vanligare.
47

 

Som motreaktion kom ny lagstiftning på området, tydligare krafttag från polisen och en diskursiv offensiv mot 

rasism i det svenska samhället. Bunar hävdar att dessa åtgärder ökade medvetenheten om hatbrotten i det 

svenska samhället i allmänhet och hos polisväsendet i synnerhet.
48

  

Borell jämför ordet hatbrott med den amerikanska motsvarigheten bias crime, alltså bokstavligen 

fördomsbrott. Borell hävdar att detta ord beskriver mer korrekt vad det är hatbrott egentligen går ut på. Det är 

fördomar mot en viss grupp människor som leder till brott mot individer som bedöms tillhöra den gruppen. 

Angreppen på individen riktas inte mot individen utan mot gruppen.
49

 Så är också fallet med hatbrott av 

islamofobisk karaktär. Det innebär ofta att individer som utsätts för hatbrott har svårare att återhämta sig från 

brottet. Eftersom hatbrottet riktar sig mot individens identitet, eller uppfattade identitet, kan inte individen 

psykologiskt värja sig med tanken att helt enkelt råka vara på fel plats vid fel tillfälle. Dessutom påverkar 

hatbrott samhället på ett annat sätt än andra typer av brott, eftersom de riktas mot en specifik grupp 

människor inom samhället, där hatbrottet fungerar som ett budskap eller påminnelse om att gruppen är i 

minoritet, utsatt, eller icke-önskvärd.
50

 En studie som Borell refererar till gällande detta är bland annat 

Otterbeck och Bevelander visar att muslimer och framförallt muslimska flickor är särskilt utsatta. 21 procent av 

muslimska skolungdomar har någon gång utsatts för en kränkande behandling jämfört med 5,5 procent av de 

elever som angett sig som kristna.
51

 De ungdomar som blivit utsatta för kränkningar av fördomskaraktär har 

också sämre välbefinnande än andra ungdomar, och uppger bland annat att de har sömnproblem, känsla av 

oro, eller känner nedstämdhet i större utsträckning än de ungdomar som inte utsatts för hatbrott.
52

  

I en annan studie undersöker Borell och Gerdner hatbrott riktade mot muslimska församlingar, där alltså inte 

individen är i fokus, utan organisationen. Av 147 identifierade muslimska församlingar väljer 105 att svara på 

enkäten. Av dessa upplever hälften att det finns ett lokalt motstånd mot deras verksamhet, varav hälften av 

detta sker i form av kriminella handlingar, ett slags antimuslimska hatbrott, som vandalisering, olaga hot eller 

fysiskt våld.
53

 33 procent av de som uppgav att de blivit utsatta för illegala typer av motstånd uppger att detta 

skedde i samband med 11 september 2001.
54

 Mer om våld och hot mot muslimska församlingar finns att läsa i 

nästa kapitel. 

Istället för att undersöka offren gör Roxell en undersökning av de misstänkta förövarna. Roxell baserar sin 

undersökning på de rapporter om hatbrott som kom in 2006, där totalt 1910 anmälningar ingår. Sju procent av 

dessa är hatbrott med islamofob karaktär. Även om det finns svårigheter i att analysera förövarna eftersom 

förövaren är okänd i över 70 procent av fallen kan en trend utläsas. Tydligt är att förövaren i en betydande 

andel av fallen är okänd, i nästan 43 procent, medan en mindre andel består av ytliga bekantskaper (23 
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procent) och en väldigt liten andel är fall där en släkting är förövaren (5,7 procent).
55

 Andra slutsatser som kan 

dras är att förövarna i islamofobiska hatbrott oftare män än kvinnor, och oftare något äldre än vid andra typer 

av hatbrott, som homofobiska hatbrott.
56

 Det är också vanligt att förövaren har tidigare blivit dömd för något 

brott, 60 procent har blivit tidigare dömd minst en gång.
57

 Roxell säger att det dock fortfarande är svårt att dra 

någon slutsats kring varför förövarna begår denna typ av hatbrott, huruvida det verkligen handlar om hat mot 

muslimer, eller om det finns andra bakomliggande faktorer, eller kombinationer av faktorer som är avgörande. 

Roxell ger som rekommendation att fortsätta forska på området motiv när det gäller hatbrott. Dessutom 

påpekar Roxell att studien i detta fall bara rör de 30 procent av fallen då det finns en känd förövare, och att det 

alltså i 70 procent av fallen inte finns någon information när det gäller förövarens motiv eller bakgrund.
58

  

 

3.3  Anledningar till att bryta islamofobi genom namnbyte 

Khosravi grundar sin studie på hur ett visst namn medför förväntningar om personens egenskaper i termer av 

exempelvis kön, ålder, etnicitet eller religion. För denna studie tar Khosravi tar sin utgångspunkt i att ett namn 

som, i forskning, ofta beskrivs som arabiskklingande förväntas signalera att en person är muslim (se även 

kapitel fem och sex). Forskaren studerar därefter hur förväntningar som personer möter beroende på vilket 

namn de har påverkar upplevelser av stigmatisering och segregation.
59

 Det görs genom en studie av valet att 

byta efternamn från ett muslimskt klingande till ett som är mer svenskklingande. Khosravi tolkar namnbytet 

som en process för att ”täcka för” den del av ens identitet som är muslimsk med signaler om svenskhet, med 

hjälp av ett svensklingande eller ”neutralt” europeiskt efternamn.  

Khosravi fokuserar på eventuella förändringar i upplevd stigmatisering till följd av namnbytet. Undersökningen 

genomförs genom en granskning av ansökningsblanketter för efternamnsbyte. Khosravis studie undersökte de 

488 ansökaningar som gäller muslimskt klingande namn, med särskilt tonvikt på arabiska namn som ofta 

associeras med islam. Det visar sig vara så att de flesta i den undersökta gruppen av personer som ansöker om 

att få byta efternamn själva kopplar samman sitt namn med islam och anger det som en av orsakerna till 

namnbytet. Utöver ansökningshandlingarna genomfördes strukturerade intervjuer med 19 kvinnor och 26 män 

för att undersöka motiv och erfarenheter av namnbytet.
60

 Vissa av dem anger ett medan andra anger flera 

utförliga orsaker till namnbytet. De orsaker som beskrevs var:
61

 

1. Att namnet är svårt att uttala (142 gånger) 

2. En vilja att sluta förknippas med islam och araber (121 gånger) 

3. Att namnet väcker obehag eller anstöt (55 gånger) 

4. Diskriminering (85 gånger) 

5. En önskan om att ha ett europeiskt eller svenskt klingande namn (76 gånger) 

6. Att undvika diskriminering av sina barn (37 gånger) 

7. Politiska skäl (42 gånger) 

8. Skilsmässa (12 gånger) 
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9. Religion eller etnicitet (27 gånger) 

Khosravi drar slutsatsen att namnbytet är en strategi för personerna att undvika att bli sedda som muslimer för 

att istället uppfattas mer som ”svenskar”. I sin analys jämför Khosravi med Frantz Fanons ”Black Skin, White 

Masks” där användningen av en ”vit mask”, det vill säga att framställa sig tillhöra normen, anses vara det enda 

sättet att uppfattas som människa. Den vita masken byggs upp av värderingar, språk och kultur och gör det 

möjligt att undvika att uppfattas som annorlunda. Utifrån dessa resonemang beskriver Khosravi att muslimer 

som byter namn vill närma sig en ”vithet” som får dem att uppfattas som mindre annorlunda.
62

  

Bakgrunden till studien finns att hämta i en studie av Arai och Skogman Thoursie, som år 1999 genomförde en 

studie av 1 165 ansökningar till Patent- och registreringsverket om byte av efternamn. Ansökningarna delades 

in i fyra kategorier utifrån ursprunget på den ansökandes namn; asiatiska/afrikanska namn (mestadels 

Mellanöstern och Nordafrika), slaviska namn, finska namn och latinska namn.
63
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Kapitel 4.    Islamofobi i politik och välfärdssystem 

Få studier i Sverige har undersökt relationen mellan islam och politik i Sverige. I detta kapitel redogör vi för 

forskning om hur islamofobin uttrycks i den politiska debatten. I fokus ligger de förändringar som skett i detta 

uttryckssätt över tid och vilken roll mångkulturalismen som ideologi haft för den homogena bilden av islam 

som vissa forskare menar ha styrt politiken.  

Därutöver diskuteras de muslimska församlingarnas ställning i det svenska samhället, inklusive vilket stöd och 

motstånd de möts av. Sist redogör vi för forskning om islamofobi i välfärdssystemet; rättsväsendet och i 

socialtjänsten. 

 

4.1  Islamofobin i den svenska politiska debatten 

I sin avhandling fokuserar Cato på hur islam och muslimer har skildrats i politiska debatter i Sverige mellan åren 

1975 och 2010. Utgångspunkten för avhandlingen är frågeställningarna: 

1. Hur har islam och muslimer beskrivits i svenska offentliga politiken?  

2. Vilka frågor och under vilka omständigheter har islam och muslimer beskrivits och diskuterats?  

3. Hur är islam och muslimer representerade i förhållande till ”svenskheten”?  

4. Betonas en kollektiv bild eller mångfald i beskrivningarna av islam och muslimer? 

För att besvara sin första fråga har Cato genomfört analyser av statliga dokument och utredningar, debatter i 

riksdagen, motioner och utskottsbetänkanden. I sin analys använder Cato teorier av bland andra Michel 

Foucault, Edward Said, Homi K. Bhabha och Stuart Hall. Foucault bidrog bland annat med teorier om 

rationalitet i styrning, medan Bhabha och Hall fokuserade på frågor som rör representation, orientalism och 

stereotyper. 

Under de första åren som Catos studie behandlar, från och med 1975 till och med ca år 1990, diskuterades 

islam och muslimer främst när det gällde frågor om utbildning och slakt. De frågor som behandlades var alltså 

främst av praktisk natur. Det förekom även en diskussion om hur Sverige som land var på väg från att kunna 

anses enhetligt kristet till att bli mer pluralistiskt. Fram till och med 1980-talets slut kom frågorna att alltmer 

fokuseras på värderingar. Från att diskussionen om halalslakt först varit en främst praktisk fråga kom det att bli 

en värderingsfråga, vilket bland annat yttrades i påståenden om att muslimer ”krävde” tillstånd att genomföra 

halalslakt.
64

 Betoningen i debatten låg på olikheten mellan uppfattade olikheter mellan islam och det ”typiskt 

svenska”. Under 1990-talet kom frågorna allt mer att handla om islamiska friskolor och invandring. Invandring 

diskuterades utifrån frågeställningen att invandring kunde vara ett problem med koppling till islam och 

muslimer. 2000-talet har det hittills blivit vanligare att diskutera frågor som rör värderingar, till exempel 

islamofobi, islamism och antisemitism bland muslimer i Sverige.
65

  

Cato drar slutsatsen att det finns några dominerande diskurser som styrt diskussionen om islam; en om 

integration, en om jämställdhet, en om säkerhet och en om homogenisering. Skolan, slakten och frågan om 

statliga imamskolor har blivit, enligt Cato, symboler för en misslyckad integration. Inom jämställdhetsdiskursen 

uppfattas islam vara synonymt med patriarkala strukturer och kvinnoförtryck. I den svenska politiska debatten 

                                                                 
64 Cato 2012 s. 263 
65 Cato 2012 s. 267ff 



 

21 

 

har islam och muslimer förenklats och homogeniserats. Trots bredden i termer av politiska, teologiska och 

nationella inriktningar av islam noterar Cato att debatten inte ens tagit hänsyn till heterogenitet i termer av att 

det inom i islam finns flera större grenar, eller islamer, såsom sunni och shia. Cato hävdar att staten och de 

politiska partierna har använt olika strategier för att försöka föra ut en bild av islam som en religion 

sammankopplad med moderata värderingar, sekularisering och liberalism.
66

  

Under de senare åren har det också blivit allt vanligare att generaliseringar av islam och muslimer lett till att 

muslimer ställts inför krav om kollektiva ställningstaganden. Ett exempel är att imamer förväntas ta avstånd 

från företeelser som kvinnoförtryck eller terrordåd, vilket bygger på en generalisering utifrån antagandet att 

det råder en koppling mellan våld och islam.
67

 Den här bilden av ett homogent islam bekräftas av forskare som 

Gardell
68

 samt Larsson och Olsson.
69

  

Utvecklingen från år 1975 till idag innebär att Cato har identifierat en förskjutning från islam och muslimers roll 

som relevanta i den svenska politiska debatten när det gäller praktiska detaljer, till diskussioner som snarare 

rör muslimer som homogen grupp och gruppens möjlighet att passa in i det svenska samhället. Cato har 

uttryckt det som att islam och muslimer under årens lopp alltmer beskrivits som annorlunda – som ”den andre” 

– det som förväntas anses som svenskt. Gardell har bekräftat bilden av islam i det offentliga samtalet och 

menar att det genomsyras av diskussioner om islam som en enhet, kopplad till företeelser som anses oförenliga 

med demokrati och västerländska värderingar. Diskussionen begränsas till att röra förbud mot exempelvis 

minareter, slöjor, koranskolor, moskéer och muslimsk invandring:
70

 

”Att diskutera islamofobi som ett problem när det offentliga samtalet är som bäst 

upptaget att varna för islam och muslimer är kanske inte helt vindkänsligt. Det är lite 

som att gå emot antisemitismen på 1920-talet eller att som vit ta strid med den 

rasistiska maktordningen i Förenta staterna på 1950-talet, då man riskerade att bli 

brännmärkt som ”judelakej” respektive nigger lover. Idag kallas det 

”islamkramare”.” (Gardell 2010b, s. 10-11) 

Även Gardell anser att islamofobin och bilden av islam har förändrats över tid. Han hävdar att det går en våg av 

antimuslimska budskap över Europa som smittar av sig på etablerade politiska partier. Liberala och 

konservativa partier kräver medborgartester, åsiktsregistrering, kartläggning och övervakning av muslimska 

medborgare. Trots att islamofobin funnits även tidigare - i medeltida, tidigmoderna och koloniala skeden - har 

Gardell konstaterat områden där islamofobin blivit meningsbärande för en ”rasism utan raser, där 

föreställningar kring religion och sekularisering med särskild koppling till folkhemmets nedmontering, 

nationens omförhandling och konstruktionen av Europa som en ny politisk gemenskap.
71

  

När det gäller sekularisering diskuterar Gardell uppfattningar om muslimer som mer religiösa än kristna. Trots 

att Larsson och Sander hävdat att antalet religiöst utövande muslimer gör att muslimer idag tycks vara mer 

sekulariserade än andra, hävdar Gardell att det finns en bild av muslimer som religiösa och styrda av religiöst 

betingade och enhetliga normer.
72

 Vad Gardell avser när han använder begreppet ”rasism utan raser” är den 

fokusförskjutning som skett från fokus på biologisk rasism till en rasism som operationaliserar bilder av kultur 

och religion. Genom väl avgränsade uppfattningar om religioner och kulturer förväntas det vara enkelt att 

förutspå vad olika religioner och dess bärare står för. Förenklingarna har gett upphov till begrepp som 
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”kulturkrock” eller ”religionsdialog” där kultur och religion, och dess bärare, beskrivits som något statiskt och 

monolitiskt.
73

 Ett av Gardells illustrerande exempel är frågan om huruvida före detta jämställdhets- och 

integrationsminister Nyamko Sabuni skulle kunna välja att samarbeta med muslimska organisationer i sin 

önskan att motverka kvinnlig omskärelse, beroende på om det är kvinnlig omskärelse som beteende hos 

muslimer som uppfattas vara problemet eller om det förväntas vara muslimerna själva.
74

 

Även om muslimer i Sverige har utövat aktivt medborgarskap i flera decennier är det först under senare år som 

politiskt aktiva muslimer skapat debatt och nyhetsrubriker i det politiska rummet. Att inneha ett aktivt 

medborgarskap innebär att man ”tar ett medansvar för politiska beslut och har en beredvillighet att acceptera 

politiska uppdrag” och Otterbeck och Cato har undersökt muslimers villkor och möjlighet till detta i det svenska 

samhället.
75

 Otterbeck och Cato belyser ett flertal svårigheter för muslimer att etablera ett aktivt 

medborgarskap inom den svenska politiken. Ett problem är att politiker med muslimsk familjebakgrund slits 

mellan olika roller – de ses inte endast som politiker utan också som gruppföreträdare och experter på 

muslimer.
76

 Ytterligare problem är den misstänksamhet som råder i Sverige gentemot dem som öppet 

prioriterar gemenskaper så som den religiösa eller etniska samt de etablerade partiernas syn på muslimer.
77

 

Den svenska statens långtgående ambition att samordna civilsamhällets aktörer är något som underlättar ett 

aktivt medborgarskap enligt Otterbeck och Cato. Staten, länsstyrelserna och kommunerna underlättar 

etableringen av organisationer genom finansiellt och organisatoriskt stöd och många civilsamhälleliga 

engagemang har ett nära samarbete med staten. En av de viktigaste politiska strukturerna är det ekonomiska 

bistånd som religiösa samfund kan få mot att de organiserar sig enligt de föreningstraditioner vi har i Sverige. 

Detta har möjliggjort många organisationers bildande och fortsatta existens och även bidragit till ett ökat aktivt 

medborgarskap bland muslimer.
78

  

 

4.2  Mångkulturalism och islamofobi i politiken 

Carlbom har studerat den politiska bilden av islam men har till skillnad från Cato inte fokuserat på den politiska 

debatten utan på multikulturalismen som ideologi. Syftet med studien var att undersöka om 

mångkulturalismen som ideologi problematiserar förståelsen av muslimer och islam i Sverige idag.  

I likhet med Cato hävdar Carlbom utifrån sina empiriska exempel, främst från Sverige, att en politiskt sett god 

avsikt att inkludera muslimer och islam i en gemenskap fått en kontraproduktiv effekt. Istället för att peka på 

heterogenitet har multikulturalismen missat sitt mål och blivit hegemonisk när det gäller kulturell mångfald
79

, 

vilket i sin tur har snarare hämmat integration och separerat muslimer från majoritetssamhället.
80

 Carlbom 

menar att en bild av islam som ”Blågult”, alltså förenligt med ”svenska” värderingar, började växa fram i 

samband med att multikulturalism blev något av en generellt accepterad ideologi i Sverige.
81

  

Över hela fältet med forskare beskrivs ofta alla muslimer vara en del i skapandet av en ”svensk islam”.
82

 Enligt 

Carlbom verkar det finnas en vilja eller ett mål bland forskare i Sverige, både multikulturalister och kulturella 
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pluralister, att framställa islam i Sverige som ”svensk”. Detta skapar svårigheter i hur man på samhällsnivå 

diskuterar och hanterar kulturella olikheter menar Carlbom.  

Carlbom menar också att det inte finns någon empirisk forskning på vad denna ”svenska islam” egentligen 

skulle bestå i.
83

 Carlbom ger exempel på forskare som utan belägg i empiriska studier ger argument för att en 

åsikt om att en ”svensk islam” håller på att formas. Som exempel på detta ges byggandet av exempelvis 

moskéer och skolor. Men Carlbom menar att det inte finns bevis för att en sådan försvenskande process är på 

gång bara för att muslimska friskolor byggs.
84

 Snarare menar han att slutsatsen är ett uttryck för forskarnas vilja 

att påvisa att så är fallet.
85

 Carlbom drar slutsatsen att ”blågul islam” är en påhittad term, ett tomt begrepp
86

, 

som används dels normativt, för att beskriva hur man önskar att islam i Sverige såg ut, och dels som ett verktyg 

för att skynda på inkluderingen av muslimer i ett svenskt inbillat samhälle. Då denna påhittade föreställning 

enligt Carlbom också letar sig in på andra platser av akademin blir det till exempel svårare att nationellt tala om 

islamiseringen och extremiseringen av vissa grupper av muslimer i Sverige.
87

 För att kunna tala om islam och 

muslimer i Sverige, menar Carlbom, behöver vi avlägsna oss ifrån den normativa multikulturalismen och 

mångkulturalismen, och istället ägna vår tid åt analytisk och empirisk forskning utan ideologiska förtecken.
88

 

På liknande sätt har Carlbom kritiserat användningen av termen ”islamofobi”, med hänvisning till att den 

blandar samman och förenklar befogade rädslor för militant islamism med obefogade rädslor för islam som 

religiöst system.
89

 Multikulturalismens ställning gör det svårt för kritiker att föra fram ämnen, vilka potentiellt 

skulle kunna bidra till en bättre förståelse av såväl integration som muslimers situation, för diskussion utan att 

riskera att klassificeras som rasister.
90

 Genom att svenska pluralister tolkar varje uttalande som på något sätt 

kan tolkas som negativt mot muslimer eller islam som ett uttryck för islamofobi, så omöjliggörs en öppen 

debatt även om relevanta saker.
91

 Genom att diskutera islamofobi i termer av ”blågul” islam missar forskare, 

enligt Carlblom, de verkliga problem som muslimer står inför, vilket i sig får allvarliga konsekvenser politiskt. 

Istället för att verka för öppenhet och moralisk korrekthet kan kunskapen i slutändan vara kontraproduktiv för 

verklig integration av islam och muslimer.
92

 Den multikulturella ideologin blir ett hinder snarare än ett 

hjälpmedel för att förstå det mångkulturella samhället.
93
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4.3  Muslimska församlingars ställning i det svenska samhället 

Fler och fler muslimska församlingar växer fram i Sverige, samtidigt som det har forskats relativt lite kring 

muslimska församlingars ställning i samhället, både vad gäller synen på muslimska församlingar och på det 

arbete som församlingarna utför. Särskilt i avsaknaden av studier på ämnet har muslimska församlingar ofta 

beskrivits som ”enklaver” som isolerat nya svenskar och försvårat integration.  

Forskare vid Mittuniversitet, och särskilt Borell och Gerdner, har genomfört ett omfattande forskningsprojekt 

på ämnet. En av projektets huvuddelar utgjordes av en enkätundersökning riktad till 147 lokala muslimska 

församlingar över hela landet. Undersökningen nådde en svarsfrekvens om 71 procent då enkäten besvarades 

av 105 församlingar. En bortfallsanalys visade att varken faktorer som kommuntyp, vilken muslimsk 

riksorganisation församlingen tillhörde eller om den var fristående från riksorganisationerna gav några 

statistiskt signifikanta skillnader i svarsbenägenhet. 

 

4.3.1  Stöd och motstånd i lokalsamhället 

Syftet med en av studierna var att undersöka hur antimuslimska attityder påverkade praktiserande muslimer 

och de muslimska församlingarna. Forskarnas ambition var främst att kunna visa en statistiskt representativ 

bild av hur muslimska församlingar i Sveriges upplevde reaktionerna från det omgivande samhället efter den 

elfte september. Studien var den första i sitt slag i Europa. Utifrån enkäten har forskarna genomfört en 

multivariat analys av resultaten. 

Via företrädarna för de lokala församlingarna indikerar resultaten att hälften av församlingarna hade upplevt 

att det fanns ett motstånd i det lokala samhället. Motståndet verkar vara starkast i små kommuner med en hög 

andel invandrare
94

, vilket ligger i linje med Otterbeck och Bevelanders studie om gymnasielevers attityder mot 

muslimer.
95

 Församlingarnas demografiska sammansättning, vilken riktning inom islam som organisationen 

identifierade sig med, hur aktiv församlingen är eller dess synlighet utåt saknade betydelse för förekomsten av 

motstånd. Oavsett hur man väljer att mäta motstånd visade sig resultaten vara desamma. Däremot verkade 

inte förekomsten av motstånd innebära att det inte kunde finnas ett stöd för församlingarna i det lokala 

samhället. Istället verkade brott mobilisera det stöd som fanns, med grund i argument om att försvara 

religionsfriheten.  

Fyra av tio församlingar hade utsatts för brott mot muslimer som var aktiva i församlingen eller mot 

församlingens gudstjänstlokaler. Särskilt vanligt var det i samband med internationella kriser, exempelvis 

terroristattackerna i London och Madrid, och vid tillfällen då islams närvaro i lokalsamhället varit tydlig, till 

exempel när en moské skulle byggas.
96

 Trots att muslimska organisationer och företrädare upplever 

förekomsten av både motstånd och stöd finns ett antal exempel under de senaste 20 åren där moskéer i 

Sverige utsatts för allvarliga angrepp, till exempel bombhot och mordbrand.
97

 

Borell har också använt begreppen NIMBY (Not In My Back Yard) och NIABY (Not In Anyone’s Back Yard) för att 

diskutera islamofobi i Sverige. NIMBY står för en ståndpunkt där något i sig självt anses vara legitimt, samtidigt 

som man önskar att det inte etableras någon sådan verksamhet i grannskapet – någon annanstans, men inte 

här. NIABY står för den mer generellt kritiska ståndpunkten att en företeelse inte ska existera överhuvudtaget, 

                                                                 
94 Borell och Gerdner 2010a; 2011b  
95 Bevelander och Otterbeck 2010 
96 Borell och Gerdner 2010a  
97 Gardell 2010a; Larsson 2006 



 

25 

 

inte ens i någon annans grannskap.
98

 Med hänvisning till argumentation som använts vid motsättningar av flera 

moskébyggnationer
99

, där kritiker framställt islam som dels ett säkerhetshot och dels ett ”kulturellt” hot mot 

centrala värden som demokrati och jämställdhet. Dels beskrivs islam här som en undantagsreligion, inte i första 

hand därför att den skulle vara ett hot mot den rådande kulturen i allmänhet utan mer mot den lokala 

kulturmiljön, och att den skulle utgöra en säkerhetsagenda. Vanligt är att NIMBY-argument, där de argument 

som framförs inte direkt kopplas till den verksamhet som ska etableras utan till själva lokaliseringen av 

byggnaden. Inför byggnationen av en moské i Umeå föreslogs att moskén skulle flyttas: 

Moskén, argumenteras det, borde istället få den plats den ”förtjänar” för att bli ”en 

tydlig symbol för den mångkulturella stad Umeå vill utge sig för att vara.” (Borell 

2012 s. 65) 

Parallellt med NIMBY-argumenten används NIABY-argument. Förutom NIMBY-argumenten hävdar Borell att 

det förekommer NIABY-argument i förhållande till islam. Ett exempel är ett bygglovsöverklagande mot 

Södermalmsmoskén där Borell beskriver att kritiker hävdat att
100

: 

”[…]”moskéer på svensk mark” symboliserar ”ockupation och angrepp” och att 

sådana aldrig borde tillåtas ”på Sveriges heliga jord” (Borell 2012 s. 65) 

 

4.3.2  Socialt arbete i muslimska församlingar 

En annan studie inom ramen för samma forskningsprojekt och med samma enkätundersökning som grund 

fokuserar på vilken typ av socialt arbete som bedrivs i församlingarna. Borell inledde med att beskriva att 

socialt arbete i muslimska församlingar ofta framställs som ett sätt att distansera eller markera en skillnad 

gentemot det omgivande samhället, och att motverka integrationsarbete.
101

  

Istället verkar det vara så att de muslimska församlingarna fungerade som sociala, såväl som religiösa, 

mötesplatser. Ett omfattande socialt arbete bedrivs, och särskilt intensivt verkar det vara i mindre kommuner 

med hög arbetslöshet. De svenska muslimska församlingar som arbetade mest intensivt med frivilligt socialt 

arbete var också de som var mest intresserade av samarbete med andra organisationer, med myndigheter och 

hade också mest positiva erfarenheter av samhället i stort. Det sociala arbetet består av uppsökande 

verksamhet, stöd till nyanlända invandrare och aktiviteter för barn och unga. Nästan hälften av församlingarna 

anordnade besök till personer som låg inlagda på sjukhus, vilket är ett arbete som några av de större 

församlingarna organiserat i särskilda grupper. 17 procent anordnade aktiviteter för äldre personer och 25 

procent riktade aktiviteter till intagna på fängelser och behandlingshem för missbruk. Över hälften, nästan sex 

av tio församlingar, anordnar verksamhet riktad mot familjer, till exempel för att medla i konflikter eller ge 

familjerådgivning. Cirka 25 procent av församlingarna bedrev aktiviteter för nyanlända, till exempel i form av 

föreläsningar om det svenska samhället.
 102
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Arbetet riktat till unga har dels sin tyngdpunkt vid sociala aktiviteter, såsom utflykter och idrottsaktiviteter, och 

dels på korankurser. Korankurserna fokuseras på Koranen och på att utveckla ungdomars möjligheter att ta del 

av texterna genom studier i arabiska.
103

 

 

4.4  Islamofobi i välfärdsstaten 

I detta avsnitt presenteras forskning om islamofobi i delar av välfärdsstaten, först i rättsväsendet och därefter i 

socialtjänsten. 

 

4.4.1  Islamofobi i rättsväsendet 

BRÅ publicerade 2008 en rapport som behandlade diskriminering av personer med utländsk bakgrund i 

rättsprocessen. Rapporten bygger på analyser av 168 inkomna diskrimineringsanmälningar till DO samt på 

webbenkäter och intervjuer med aktörer inom rättsväsendet. De aktörer inom rättsväsendet som intervjuades 

anser att vissa grupper diskrimineras mer än andra i rättsväsendet, och att det bland annat gäller muslimer. 

Bland annat verkar muslimer ha sämre möjligheter att få en objektiv behandling. Framförallt gäller det för brott 

mot kvinnor, eftersom det finns en stereotyp bild av att muslimer har en kvinnosyn som gör dem mer benägna 

än andra att utföra sådana brott.
104

 Andra pekar mot samma bakgrund mot att det ”är kört” om en muslimsk 

man är misstänkt för våldtäkt.
105

 De företrädare för rättsväsendet som intervjuades pekar på många olika 

former av institutionaliserad diskriminering mot förmodade muslimer. Till exempel finns ett synsätt på 

muslimer att de ”aldrig erkänner eller alltid ljuger”.
106

  

Denna och andra typer av stereotypa föreställningar påverkar i sin tur rättssäkerheten i hela rättsprocessen, 

eftersom det påverkar alla instanser, så att de till exempel löper högre risk än andra att dömas till fängelse.
107

 

Flera av de genomgångna anmälningarna till DO rör också fall där anmälaren uppfattar sig som oskyldigt dömd 

eller upplever sig ha fått ett oproportionerligt strängt straff. Andra exempel på diskriminering mot muslimer 

som tas upp av BRÅ är till exempel att inte vittnen till brott ibland inte har kallats då det har behövts en tolk.
108

 

Att språkliga hinder är en vanligt förekommande grund för diskriminering, framkommer tydligt i BRÅs rapport, 

framförallt när det gäller tolkar som ibland inte talar anmälarens modersmål. Generellt visar rapporten att 

diskriminering, framförallt mot muslimer, är utbredd inom rättsväsendet, genom att aktörerna inom det 

påverkas av informella koder och stereotyper.  

SOU 2006:30 ägnades åt att undersöka diskriminering av religiösa och etniska minoriteter inom rättsväsendet. 

Även i den rapporten kommer man fram till att muslimer är särskilt utsatta och att detta drabbar 

rättssäkerheten för muslimer som grupp. Pettersson kommer i en studie bland annat fram till att muslimska 

kvinnor i rättsproceser ofta framställs som passiva individer, som står offer för ett kulturellt och religiöst 

förtryck från män i deras närhet.
109

 Pettersson finner också att det i flera domar hänvisas till muslimsk kultur 

eller muslimska sedvänjor på ett sätt, tänkt att förklara varför den åtalade/målsägande betett sig på ett visst 

sätt.
110

 Detta är enligt Pettersson ett tydligt exempel på en andrafiering inom rättsväsendet, något som gör det 
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möjligt att döma annorlunda än i vanliga fall.
111

 I samband med vissa fall görs också generaliseringar om en 

specifik familjs förhållande till islam och islam i helhet.
112

  

Du Rées har i intervjuer med åklagare och advokater kommit fram till ett liknande resultat, framförallt när det 

gäller brott med sexuell karaktär. Många menar att personer med muslimsk bakgrund i mindre utsträckning 

kan räkna med en objektiv bedömning av fallen. Detta beror på att islam av många ses som en religion med 

kvinnofientliga tendenser. En åklagare berättade bland annat att om en misstänkt tillhörde en sådan kultur, så 

kunde detta påverka bedömningen av fallet negativt.
113

  

I en studie har Hydén
114

 studerat huruvida utländsk bakgrund hos offret har betydelse i rättsprocessen. 

Bakgrunden till studien är att brottsoffer med utländsk bakgrund på många sätt kan ha det svårare att 

återhämta sig efter att brottet begåtts, eftersom exempelvis språkkunskaper och kunskap om det svenska 

samhället kan tänkas ha betydelse för både återhämtning och upprättelse. Hydén har intervjuat utredare 

verksamma vid polisen i Malmö. Även Hydén kommer fram till att rättsväsendet ofta har en inställning att 

(förmodade) muslimer är svåra att handskas med än andra människor. Bland annat beskriver en utredare just 

problemen med att förstå vad brottsoffren säger, även om man har tolk. Enligt utredaren tar det längre tid och 

är ”jobbigare, mycket jobbigare”.
115

 En annan utredare beskriver hur man måste pressa personer med 

muslimsk bakgrund mer när de kommer in för att anmäla brott. Man måste ”luska” mer, eftersom det kan vara 

fråga om ett brott som har begåtts som inte anmälaren själv ser som ett brott.
116

 Generellt drar dock Hydén 

slutsatsen att utredare i de flesta fall bemöter brottsoffer på ett öppet och människovänligt sätt, även de med 

muslimsk bakgrund. Deras mål är att få fram väsentlig information och de använder därför olika metoder med 

olika människor. Enligt Hydéns studie så bygger förhör med brottsoffer så mycket på kommunikation, 

förtroende och tålamod, att utredarna ”sätter likhetstecken mellan humana värden och effektivitet.”
117

 

 

4.4.2  Islamofobi i socialtjänsten 

Eliassi menar att det, i och med den ökade andelen klienter med invandrarbakgrund hos socialtjänsten, har 

skett en aktualisering av kulturkompetensen hos socialarbetare. Trots detta finns knappt någon forskning på 

området. Eliassi har intervjuat tio socialarbetare, varav åtta är ”infödda svenskar” och två har 

invandrarbakgrund. Alla jobbar med familjer, barn och ungdomar i stigmatiserade eller marginaliserade 

områden.
118

 Eliassi har använt sig av semistrukturerade intervjuer och kvalitativ analysmetod för att kunna 

analysera de intervjuades potentiella fördomar. I undersökningen har han kommit fram till att de människor 

som anses ha det största ”kulturavståndet” till Sverige, också är de som diskrimineras mest. Det gäller i hög 

utsträckning muslimer.
119

 I intervjuerna med socialarbetare framgår att inställningen till "den muslimska 

kulturen” ibland är avgörande i bedömningen av enskilda fall. En socialarbetare berättar bland annat om ett fall 

som rör sonen till en muslimsk man och svensk kvinna. Kvinnan har uppgett att hon inte längre orkar ta hand 

om sonen. Sonen har därefter bott i fosterhem något som inte har fungerat, och pappan har uttryckt en önskan 

om att få vårdnaden om sonen. Detta möts med skepsis från socialarbetaren som menar att man måste ta 

hänsyn till att pappan är muslim och att pojken blivit uppfostrad av sin svenska mamma och att det inte ”bara 
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[är] att flytta pojken till sin pappa och leva som en muslim”.
120

 Detta menar Eliassi är ett uttryck för att 

socialarbetaren utgår från en stereotypisk diskurs gällande muslimer, där hans religion berövar honom 

förmågan att uppfostra sitt barn på ett accepterat sätt. 

Eliassi exemplifierar sina resultat med andra berättelser från socialarbetare. Bland annat ses muslimer enligt en 

socialarbetare som ”efter i utvecklingen” när det gäller till exempel tvångsäktenskap. Socialarbetare vittnar om 

en utbredd islamofobi hos kollegor, främst när det gäller mäns våld mot kvinnor. När en kvinna blir slagen av 

sin man, har det avgörande betydelse för hur socialtjänstens mottagande fortlöper om mannen (eller båda) är 

muslimer. Den muslimska mannen har mycket svårare att hävda sin sida av historien än en svensk man skulle 

ha haft. En socialarbetare exemplifierar:
121

  

”Mina svenska arbetskamrater brukar ibland fråga mig vilket land klienten kommer 

ifrån. Jag kan då till exempel säga att han är kurd, då kan de säga: aha, han är 

muslim. Han slår sin fru för att han är muslim.” (Eliassi 2006, s. 279) 

Under samtalen med socialarbetarna kommer Eliassi fram till att väldigt många bär på stereotypa bilder av 

muslimer, även om dessa tar sig olika uttryck. En muslimsk socialarbetare beskriver hur denna stereotypa bild 

av muslimer också påverkar mångas professionella inställning till muslimer, att de har en bild av kvinnor med 

slöja som mer bundna och kontrollerade.
122

 Att muslimer i kontakt med socialtjänsten möts med en stereotyp 

bild kan enligt Eliassi också innebära att detta påverkar socialarbetarnas beslut och insatser, någonting de 

borde medvetandegöra sig om.
123
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Kapitel 5.    Islamofobi på arbetsmarknaden och mot 

(förmodade) muslimer som företagare 

Inga studier vid svenska universitet och högskolor har direkt fokuserat på hur islamofobi yttrar sig i form av 

diskriminering på arbetsmarknaden. Däremot har flera forskare försökt använda personers namn som en signal 

för bakgrund. Vad som av forskarna beskrivs som ett arabiskklingande namn, såsom Mohammed, Ali eller 

Abdullah, förväntas signalera såväl etniskt bakgrund som religion. Med anledning av att personerna ofta 

förmodas vara muslimer är de relevanta för denna översikt.  

 

5.1  Sannolikheten att bli kallad till intervju som (förväntad) muslim  

En markant andel av studierna går ut på att jämföra sannolikheten att bli kallad till intervju mellan personer 

vars namn är arabiskklingande och personer vars namn är svenskklingande
124

. Bland de forskare som 

genomfört en stor del av studierna finns en forskargrupp vid Linnéuniversitetet, där bland andra Carlsson och 

Rooth ingår. Carlsson och Rooth genomförde en av de första studierna som gick ut på att skicka fiktiva 

jobbansökningar till potentiella arbetsplatser. Jobbansökningarna täckte tolv olika yrken. Resultaten från 

studien visar att person med svenskklingande namn blir kallad på intervju hälften så många fler gånger som en 

person med det forskarna beskriver som ett arabiskklingande namn som signalerar att en person kan förmodas 

vara muslim.
125

 En annan studie, som använde samma metod, bekräftade att personer med arabisk- och även 

afrikanskklingande namn inte fick komma till intervju trots en i övrigt motsvarig ansökan.
126

  

När en forskargrupp försökte undersöka om personerna med arabiskklingande namn kunde ”kompensera” 

diskrimineringen genom extra arbetslivserfarenhet visade det sig att så endast var fallet för kvinnor. Män med 

arabiskklingande namn visar sig, trots två års extra arbetslivserfarenhet, inte ha högre sannolikhet att bli kallad 

till intervju.
127

 En liknande undersökning visar att sannolikheten att bli kontaktad för att delta i en jobbintervju 

för en person som hette Ali, Hassan eller Mohammed är lägre än för en person som heter Erik. Det gäller även 

om Ali, Hassan och Mohammed framställdes som särskilt sympatiska eller kompetenta människor i de 

personliga breven. Kompetens uttrycktes i längre och högre grad av yrkesspecifik erfarenhet. Att de var 

sympatiska påtalades genom hänvisningar till tidigare omdömen om dem eller genom att de beskrev sig arbete 

för välgörande ändamål. Även om svarsfrekvensen inte blev lika hög som för Erik leder ökningen i kompetens 

och sympati till en ökning i svarsfrekvens för alla grupper i studien. Studien genomfördes med hjälp av 5 636 

fiktiva jobbansökningar som skickades för att besvara 3 325 platsannonser vid svenska arbetsplatser.
128
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5.2  Diskrimineringens omfattning 

Studier har indikerat att arbetsgivare systematiskt väljer bort personer som är äldre, icke-européer, muslimer 

eller judar. Personer födda i Sydamerika eller Mellanöstern har enligt en studie av Rooth 28 procentenheter 

lägre sannolikhet att bli erbjudna ett jobb än personer födda i Sverige eller i övriga Europa. Arbetssökande som 

är muslimer eller judar har 30 respektive 26 procentenheter lägre sannolikhet att bli erbjudna jobb än 

arbetssökande som är kristna.
129

 En annan studie indikerar att sannolikheten att bli erbjuden jobb för en 

person med arabisk och muslimsk bakgrund minskade med fem procentenheter om en rekryterare hyste 

negativa, implicita
130

, fördomar mot arabiska män med muslimsk bakgrund, vilket tyder på att även fördomar 

man inte själv är medveten om eller kan formulera kan påverka arbetsgivares beslut om anställning.
131

  

Förutom att diskriminering förekommer på basis av diskrimineringsgrunderna ålder, religion eller annan 

trosuppfattning och etnicitet valdes personer som hade flera barn, var överviktiga eller hade en historik av 

sjukfrånvaro bort vid rekrytering. Personer som var kraftigt överviktiga hade 83 procentenheters lägre 

sannolikhet att bli erbjudna ett jobb än personer som är normalviktiga. Personer med fler än två barn har 25 

procentenheter lägre sannolikhet att bli erbjudna jobb än personer som inte hade några barn. I enlighet med 

forskarnas hypotes hade även personer med historik av sjukfrånvaro lägre sannolikhet att bli erbjudna jobb.  

Forskarna undersökte också om en arbetsgivare kunde ”kompenseras” för att erbjuda en person med lägre 

sannolikhet att få arbete genom med lägre lön. En muslim eller jude erbjuds då en lön motsvarande 17 

respektive 15 procent lägre än den lön som en kristen skulle erbjudas för samma arbete. Personer som var 

överviktiga och personer som hade en historik av sjukfrånvaro från arbetet behövde ges en lön som var drygt 

hälften (48 procent lägre) av lönen för en normalviktig respektive personer utan sådan historik. Även personer 

med fler än två barn skulle behöva erbjudas lägre lön, motsvarande åtta procent lägre än lönen för personer 

som inte har några barn.  

Däremot påträffades inga skillnader mellan rekryterare med olika utbildning eller erfarenhet. Rekryterare som 

var födda i andra länder än Sverige var mindre benägna att diskriminera judar och muslimer än vad rekryterare 

födda i Sverige. Samtidigt är rekryterare som själva ansåg sig ha en religiös trosuppfattning mindre benägna att 

rekrytera personer med flera barn, judar och muslimer. Samma grupp är mer benägen att anställa kvinnor. 

Rekryterare som själva har flera barn var mindre benägna att diskriminera andra med flera barn, personer som 

var överviktiga eller hade en historik av sjukfrånvaro.
132

 

Företag vars rekryteringspersonal består av män har en lägre svarsfrekvens för personer med arabiskklingande 

namn, enligt Carlsson och Rooth. Rekrytering genomförd av män och till arbetsplatser med färre än tjugo 

anställda har ännu lägre benägenhet att kalla en person med arabiskklingande namn till intervju.
133

 Samtidigt 

verkar svarsfrekvensen vara beroende av representativiteten av personer med olika bakgrund i branschen.
134

 

Sannolikheten att bli kallad till intervju var högre i de yrken som redan sysselsatt många personer med utländsk 

bakgrund. Carlsson och Rooth genomförde sin studie med inriktning mot tolv olika branscher; systemvetare, 

butiksbiträde, förskolelärare, matematik-, naturvetenskaps- och språklärare i högstadie- och gymnasieskolan, 

revisorer, sjuksköterskor, byggnadsarbetare, restaurangpersonal och chaufförer.
135
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5.3  Implicita och explicita fördomar hos arbetsgivare och rekryterare 

Ett annat sätt att försöka identifiera diskriminering på arbetsmarknaden har varit att undersöka förekomsten 

av så kallade explicita och implicita fördomar. Explicita fördomar är mer eller mindre uttalade medan implicita 

är omedvetna. För att mäta de explicita genomförs test där ett antal personer tillfrågas om faktiska attityder 

gentemot andra människor. Implicita fördomar finns ofta omedvetet och undersöks genom så kallade 

associationstester. Flera av de studier som har genomförts på svenska universitet och högskolor tar upp flera 

diskrimineringsgrunder eller andra kategoriseringar av människor. 

Med bas i associationstester och tester av explicita fördomar har forskare kunnat visa på såväl explicita som 

implicita fördomar hos arbetsgivare mot muslimska män. I en studie genomförd år 2007 av Agerström, Carlsson 

och Rooth studerades även övervikt.
136

 Bland annat frågade forskarna arbetsgivare hur olika grupper 

förväntades prestera på jobbet.
137

 Ungefär hälften (49 procent) av arbetsgivarna visar fördomar om muslimska 

män öppet medan nästintill alla (94 procent) har implicita fördomar.
138

 Resultaten bekräftas av andra forskare 

som påvisat ett svagt positivt samband mellan explicita och implicita fördomar. I en studie jämfördes 

sambandet mellan explicita och implicita fördomar med faktiska utfall i form av svarsfrekvens på fiktiva 

jobbansökningar. Den visar på negativ korrelation mellan förekomsten av fördomar och sannolikheten att bli 

kallad på intervju. Det innebär att sannolikheten att bli kallad till intervju sjunker med sju procentenheter om 

rekryteraren har negativa implicita fördomar om den som söker jobbet.
139

 Genom studien kan Rooth påvisa att 

korrelation mellan explicita och implicita fördomar var låg. Samtidigt fanns starka och statistiskt säkerställda 

negativa korrelationer mellan implicita fördomar och svarsfrekvens för personer med arabiskklingande namn, 

men inte för personer med svenskklingande namn. Det innebär att det fanns en skillnad mellan explicit och 

implicit diskriminering, det vill säga de fördomar som rekryterare visste om att de hade och de som personerna 

var omedvetna om.
140

 

Enligt Agerström, Carlsson och Rooths studie förväntas personerna med det forskarna beskriver som 

arabiskklingande namn, i likhet med överviktiga, prestera sämre på jobbet än svenska män (respektive 

normalviktiga).
141

 Resultaten visar tydligt att arbetsgivarna har starkare negativa implicita attityder mot 

arabiska muslimer jämfört med personer födda i Sverige med svenskklingande namn samt implicita 

uppfattningar om att muslimerna med arabisk bakgrund skulle vara mindre produktiva än personerna med 

svenskklingande namn. Däremot antyder de fördomar man är öppen med att fördomarna är betydligt svagare 

än när även implicita fördomar undersöks. Att muslimer med arabisk bakgrund automatiskt uppfattas som 

mindre produktiva, kan få betydande effekter på utfall på arbetsmarknaden, till exempel när arbetsgivare gör 

anställningsbeslut.
142

 Sammantaget skulle arbetsgivarna föredra att anställa en person med svensk bakgrund (i 

studien till skillnad från muslimska män) och en normalviktig jämfört med överviktig. Forskarna förklarade 

skillnaden mellan de implicita och de explicita fördomarna i en vilja att uppträda professionellt.
143
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5.4  Diskriminering vid förvärvning av småföretag 

Med hjälp av en motsvarande metod som använts i flera av ovanstående studier kunde Ahmed, Andersson och 

Hammarstedt visa att det förekommer diskriminering mot personer med, vad forskarna beskriver som, arabisk- 

eller muslimskt klingande namn. Forskarna lät konstruera två identiska svarsbrev med två olika avsändare– 

Mohammed Rashid (arabiskklingande) och Fredrik Svensson (svensklingande) – som användes för att besvara 

total 546 annonser vardera på Blocket.se om försäljning av småföretag. Studien genomfördes i september och 

oktober 2008. Svarsbreven användes för att visa intresse för att förvärva det utannonserade företaget. 

Forskarna ville, med hjälp av svarsbreven, undersöka om det fanns skillnader i antalet kontakter som personer 

med ett arabiskklingande namn respektive personer med svensklingande namn fick då de svarade på 

annonsen. Eftersom syftet var att undersöka skillnader i svarsfrekvens och båda personer använde samma 

formuleringar i brevet kontaktade Mohammed och Fredrik aldrig samma säljare av företag. Anledningen till att 

använda just ett arabiskt eller muslimskt klingande namn och ett svenskklingande namn var i huvudsak inte att 

undersöka religiös diskriminering, utan snarare att undersöka etnisk diskriminering. Valet av namn berodde 

dels på att en betydande andel av invandrare i Sverige kommer från arabisktalande länder och Mellanöstern. 

Det berodde också på att personer med arabisk bakgrund och muslimer har visat sig möta svårigheter när det 

gäller att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som de är överrepresenterade i statistiken över 

egenföretagare.  

Resultaten indikerar att Mohammed hade 67 procent sannolikhet att bli kontaktad efter att intresseanmälan 

gjorts med hjälp av brevet, medan motsvarande sannolikhet för Fredrik är 76 procent. Fredrik blir därmed 

kontaktad signifikant oftare än Mohammed. För Mohammed ledde 65 procent av kontakterna från säljaren till 

att denne efterfrågade mer information och tog initiativ till fortsatt kontakt. Motsvarande siffra för Fredrik var 

74 procent. Utifrån resultaten kunde forskarna konstatera att det råder diskriminering mot köpare med 

arabiskklingande eller muslimskt klingande namn i det första steget när säljare ska svara på intresseanmälan. 

Diskrimineringen yttrar sig genom att säljaren ignorerar intresseanmälan från personer med arabiskklingande 

eller muslimskt namn.
144
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Kapitel 6.    Islamofobi på bostadsmarknaden 

Ytterst få svenska studier har fokuserat på att undersöka förekomsten av diskriminering av (förmodade) 

muslimer på bostadsmarknaden. Under år 2008 genomförde Ahmed och Hammarstedt en studie som visade 

att personer med arabiskklingande namn hade sämre chanser att bli kontaktade av en potentiell hyresvärd. 

Tillsammans med Lina Andersson publicerade samma forskare under år 2010 ytterligare en studie på ämnet.  

För båda studierna användes liknande metod som gick ut på att skapa fiktiva ansökningar om hyresbostäder 

som skickades till potentiella hyresvärdar på en av Sveriges största annonssajter – Blocket.se. Genom att 

namnge de sökande försökte forskarna signalera om personen hade en svensk eller arabisk (och därigenom 

förmodad muslimsk) bakgrund. Genom att jämföra svarsfrekvensen från hyresvärdarna kunde förekomsten av 

diskriminering undersökas.
145

 En av fördelarna med att använda en internetbaserad tjänst är att det möjliggör 

att bortse från skillnader i personliga kontakter.
146

 

I Ahmed och Hammarstedts studie ligger fokus på att undersöka förekomsten av diskriminering. Därför 

formulerade de en bostadsansökan som de skickade ut till potentiella hyresvärdar med tre olika namn. För att 

signalera svensk bakgrund och att den sökande var man användes ett av de vanligaste namnen på män i 

Sverige, Erik. För att signalera svensk bakgrund och att den sökande var kvinna användes namnet Maria. De två 

vanligaste arabiskklingande namnen i Sverige är Ali och Mohammed. Eftersom Ali antogs vara mer könsneutralt 

valde forskarna att använda Mohammed, så att resultaten inte skulle kunna snedvridas av antaganden kring 

den sökandes kön. 

Efter att Erik, Maria, Mohammed och Ali sökt 500 lägenheter vardera kunde forskarna påvisa såväl etnisk som 

könsbaserad diskriminering. Maria fick svar av 56 procent av hyresvärdarna, medan 46 procent respektive 21 

procent av hyresvärdarna svarade på Eriks och Mohammeds ansökan. Liknande mönster kan urskiljas när det 

gäller skillnader i inbjudningar till lägenhetsvisningar. Varken Erik eller Mohammed fick något svar på hälften av 

sina ansökningar. I 28 procent av fallen fick Erik men inte Mohammed något svar, och i 3 procent av fallen blev 

Mohammed men inte Erik kontaktad. Forskarna drar slutsatsen att skillnaden i svarsfrekvens pekar mot att det 

förekommer diskriminering mot personer med arabiskklingande namn, och att denna skillnad är statistiskt 

signifikant.
147

 

Den andra studien fokuserade på att undersöka om förekomsten av diskriminering kunde förklaras av bristande 

information eller av de potentiella hyresvärdarnas särskilda preferenser. Hypotesen om att diskriminering 

antingen kan kopplas till bristande information eller preferenser återfinns i nationalekonomisk teori.
148

 Till 

skillnad från den tidigare studien användes fyra sökanden; Erik, Mohammed, Fredrik och Mustafa. Namnen 

Mohammed och Mustafa användes för att signalera arabisk och förmodad muslimsk bakgrund. Forskarna lät 

Erik och Mohammed endast lämna begränsad information om sig själva i sina ansökningar, medan Fredrik och 

Mustafa angav information om civilstånd, sysselsättning (för att signalera inkomst), ålder och utbildning.
149

  

Resultaten av studien indikerar att tillgången till information om den sökande påverkar sannolikheten att bli 

kontaktad av en hyresvärd eller att bli inbjuden till en visning för alla sökande. Forskarna förklarar resultaten 

med att diskriminering mot personer med arabiskklingande namn därmed snarare är en fråga om preferens än 

                                                                 
145 Ahmed och Hammarstedt 2008: Ahmed, Andersson och Hammarstedt 2010 
146 Ahmed, Andersson och Hammarstedt 2010 s. 82 
147 Ahmed och Hammarstedt 2008 
148 Ahmed, Andersson och Hammarstedt 2010 s. 80 
149 Ahmed, Andersson och Hammarstedt 2010 s. 82f 



 

34 

 

om bristande tillgång till information. Att tillföra information om de sökande på hyresmarknaden minskade 

därmed inte förekomsten av diskriminering. Eftersom ökningen i information i sig höjde sannolikheten att bli 

kontaktad kunde en man med arabiskklingande namn däremot höja sin sannolikhet för kontakt till samma nivå 

som svarsfrekvensen för en person med svenskklingande namn som endast angav begränsad information om 

sig själv.
150
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Kapitel 7.    Islamofobi i utbildningsväsendet och i 

läromedel 

Flera studier har genomförts för att försöka kartlägga negativa attityder och intolerans mot muslimer och islam 

inom det svenska utbildningsväsendet. I detta avsnitt presenteras dels forskning om islamofobi som det 

uttrycks hos gymnasieungdomar. Dels presenteras också forskning om islamofobins uttryck i skolor. 

 

7.1  Islamofobiska attityder hos elever i svenska skolor 

En av de mest framstående rapporterna om islamofobi hos skolungdomar publicerades år 2004 av Forum för 

Levande Historia och BRÅ där Ring och Morgentau undersökt antisemitiska, homofoba, islamofoba och 

invandrarfientliga tendenser bland unga. Syftet med studien var att kartlägga omfattningen, karaktären och 

den geografiska utbredningen av intolerans bland svenska gymnasieungdomar för att möjliggöra bekämpning 

av intolerans och negativa attityder gentemot utsatta grupper. Till grund för studien låg en omfattande 

enkätundersökning där skolungdomar i årkurserna åtta och nio i grundskolan och samtliga tre årskurser på 

gymnasiet deltog. Sammanlagt deltog 10 600 elever från 606 stycken slumpmässigt utvalda klasser.
151

 

I enkäten ställs ett stort antal frågor, ofta i form av påståenden, gällande attityden till minoritetsgrupper i 

Sverige där eleverna fick markera till vilken grad vederbörande höll med om påståendet eller inte. Studien 

påvisar att en majoritet av eleverna var positivt inställda till muslimer. 62 procent av respondenterna ansåg 

muslimer som pålitliga och 77 procent var även positivt inställda till moskébyggen. En fjärdedel av eleverna 

anser dock att det var för många muslimer i Sverige i dagsläget och 31 procent svarade att de var tveksamma 

till påståendet.
152

 I detta avsnitt presenteras denna forskning och andra forskningsalster med fokus på 

islamofobiska attityder i svenska skolor. 

 

7.1.1  Skillnader i islamofobi beroende på kön och ålder 

Vid jämförelse av svaren med avseende på kön och ålder kunde tydliga mönster utläsas. Flickor är mer positivt 

inställda till muslimer än pojkar i allmänhet och detsamma gällde för elever i de äldre årskurserna i jämförelse 

med dem som fortfarande gick i grundskolan. Tydligast är den intoleranta inställningen till muslimer hos pojkar 

vid yrkesförberedande gymnasieprogram följt av pojkar i grundskolans årskurs 8-9.
153

 

Flickor har visat sig i allmänhet vara mer toleranta mot muslimer än pojkar och detsamma gällde för elever som 

var i slutet av sin gymnasieutbildning i jämförelse med de i årskurs ett. Gemensamt för både pojkar och flickor i 

Bevelander och Otterbecks studie är att förekomsten av stereotypa uppfattningar om könsroller samvarierar 

med förekomsten av negativa attityder mot islam. Slutsatsen visar att det snarare är skillnaderna i uppfattning 

om könsroller, och alltså inte skillnader i åsikter mellan könen, som har ett samband med förekomsten av 

negativa attityder
154

, medan andra studier visat att pojkar har en mer negativ syn på islam än flickor.
 155
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År 2010 genomförde Löwander och Lange, på uppdrag av Forum för Levande Historia, en intoleransstudie av 

gymnasieungdomars attityder till grupper som möter diskriminering, fördomar och negativ särbehandling i 

samhället. Till skillnad från den undersökning som Forum för Levande Historia och Brottsförebyggande rådet 

genomförde år 2004, där fokus låg på brottsliga beteenden, enskildas utsatthet och kontakt med högerextrema 

rörelser, fokuserade denna studie på sociala aktiviteter och intressen. Studien baserades på en 

enkätundersökning där 4 674 gymnasieelever i årskurserna ett och tre vid 154 gymnasieskolor runt om i Sverige 

deltog. Syftet med studien var att kartlägga positiva, negativa och ambivalenta värderingars utbredning samt 

styrka hos gymnasieungdomar. Vidare ämnade studien analysera huruvida det fanns oroväckande tendenser 

gällande attityd och förhållningssätt till utsatta grupper. Även denna enkät bestod av ett antal attitydrelaterade 

påståenden för att mäta inställning och grad av intolerans.
156

 

Liksom tidigare nämnda studier på området pekade denna på tydliga mönster i svaren med avseende på kön. 

Pojkar hade betydligt mer negativ attityd till människor med muslimsk bakgrund än flickor. Även 

åldersskillnader kunde urskiljas då gymnasieelever i årskurs ett visade på en mer negativ inställning till 

muslimer än de elever som var i slutet av sin gymnasiala utbildning.
157

  

 

7.1.2  Födelseland och religion 

Ring och Morgentau kan i sin studie urskilja skillnader i attityd och inställning till muslimer med avseende på 

nationell bakgrund och religion. Intoleransen gällande muslimer var som störst hos ungdomarna med så kallad 

helsvensk bakgrund där personen i fråga är uppväxt i Sverige med svenska föräldrar. Elever med 

invandrarbakgrund tenderade att i större utsträckning ha en positiv inställning till muslimer än elever med 

svensk bakgrund. Detsamma gällde för muslimska elever i jämförelse med övriga religioner. De elever som inte 

beskrev sig ha någon religiös åskådning tenderade i högre grad än övriga grupper att ha en intolerant 

inställning till muslimer, liksom elever med föräldrar med en lägre utbildningsgrad. 
158

 

Löwander och Langes intoleransstudie visar på samma mönster som den tidigare nämnda undersökningen. Vad 

gäller födelseland var de gymnasieelever med svensk bakgrund mer negativt inställda till muslimer än 

gymnasieungdomarna med utländsk härkomst. Mest positiv attityd till muslimer hade de ungdomar med 

islamistisk tro och särskilt tydlig var den negativa och ambivalenta attityden till muslimer hos ungdomar med 

utländsk bakgrund och kristen trosuppfattning, vilket skiljer resultaten i denna studie mot den tidigare på 

området.
159

 

Skillnader med avseende på religion urskiljs även vad gäller kränkande behandling. Ring och Morgentau visade i 

ytterligare en omfattande studie genomförd år 2006 att var fjärde muslimsk flicka och pojke varit utsatt för 

kränkande behandling under det senaste året. Här indikerade resultatet på att de muslimer som ansåg sig vara 

religiösa upplevde kränkningar i högre grad än de utan religiös tillhörighet. Kränkningarna tycktes även vara 

större hos de som fortfarande gick i grundskolan än hos de på gymnasiet. Utifrån detta kunde Otterbeck och 

Bevelander dra slutsats om att kränkningar ofta har religiös grund och möjligtvis inte grundas på födelseland. 

Att muslimska ungdomar verkar vara utsatta för kränkningar inom utbildningsväsendet i högre grad än andra, 

och även kristna, ungdomar.
160
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Slutsatsen om att religion ofta ligger till grund för kränkande behandling uppmärksammas även i Otterbecks 

Islam, muslimer och den svenska skolan. Studien, som bland annat baserades på intervjuer med lärare, 

skolpersonal, muslimska skolelever och föräldrar till dessa, belyser muslimska skolungdomars svårigheter att 

utöva sin religion i den svenska skolan.
161

 Många muslimska ungdomar känner att dess religiösa tillhörighet inte 

accepteras av klasskamrater och lärare inom den svenska skolan. Otterbeck menar att en ökad förståelse för 

hur muslimer själva ser på islam och utövar religionen skulle minska det utanförskap som många muslimer 

känner i dagsläget.
162

 

 

7.1.3  Socioekonomiska faktorer 

Vid jämförelser av attityder och inställningar till muslimer med avseende på socioekonomiska faktorer kunde 

även där skillnader skådas. Otterbeck och Bevelanders har genomfört regressionsanalyser vilka visade på 

skillnader mellan könen vid hänsyn till föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och respondenternas 

födelseorter. Exempelvis är pojkar födda i andra länder än Sverige mer toleranta mot muslimer än pojkar födda 

i Sverige. Detsamma gällde för flickor födda utanför Europa i jämförelse med flickor födda i Europa. När det 

gällde föräldrarnas socioekonomiska status var det emellertid endast variabler som indikerade att föräldrarna 

hade ett arbete baserat på akademisk utbildning som genererade statistiskt signifikanta resultat. Andra 

ekonomiska faktorer som tycktes spela in var vilken typ av kommun som eleverna kom ifrån. Pojkar från 

kommuner som i hög grad präglades av tillverkningsindustri, hög arbetslöshet och högre andel invandrare var 

mer negativt inställda till muslimer. Detsamma gällde för kommuner där högerpopulistiska partier fanns 

representerade i kommunfullmäktige.
163

  

Även Löwander och Langes studie visar på tydliga samband mellan attityder till olika grupper med avseende på 

socioekonomiska faktorer så som utbildningsnivå hos föräldrarna och elevernas val av gymnasieprogram. De 

med lågutbildade föräldrar tenderade i större grad att vara negativa i sina attityder mot muslimer än de med 

föräldrar med högre utbildningsgrad. Detsamma gäller de elever vid yrkesförberedande gymnasieprogram i 

jämförelse med de med studieförberedande inriktning.
164

 

Även gymnasieskolans karaktär visar sig ha en betydande roll. Skolornas förutsättningar att erbjuda god 

undervisning samt dess ekonomiska, kulturella och sociala karaktär varierade, liksom elevernas attityder till 

muslimer och islam. Resultaten visade på att elever på skolor med höga betygssnitt och höga andelar behöriga 

lärare uppvisade mer positiva attityder till muslimer än övriga skolor. Detsamma gällde för skolor med en stor 

andel elever från välutbildade och välsituerade familjer. Den mest negativa och intoleranta inställningen till 

muslimer, liksom övriga grupper, kunde urskiljas hos pojkar vid yrkesförberedande gymnasieprogram vid en 

skola karaktäriserad av ett lågt betygssnitt och problemtäthet belägen utanför ett storstadsområde.
165

 

 

7.1.4  Psykologiska och socialpsykologiska faktorer  

Något som också visar sig påverka attityderna var psykologiska och socialpsykologiska faktorer, vilket i detta fall 

mättes i ökad rastlöshet och aggressivitet. Dessa faktorer påverkar attityderna negativt hos respondenterna.
166

 

Dessutom visar sig elever med bättre kontakt med vänner och elever som i lägre grad kände sig socialt 
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exkluderade i samhället, ha mer positiv inställning till muslimer.
167

 Ju högre betyg eleverna hade, desto mer 

positiva var deras inställning till muslimer.
168

 Gemensamt för både pojkar och flickor är att förekomsten av 

stereotypa uppfattningar om könsroller samvarierar med förekomsten av negativa attityder mot islam. 

Slutsatsen visar att det snarare är skillnaderna i uppfattning om könsroller, och alltså inte skillnader i åsikter 

mellan könen, som har ett samband med förekomsten av negativa attityder
169

, medan andra studier visat att 

pojkar har en mer negativ syn på islam än flickor
170

. 

Även Löwander och Langes studie påvisar att socialpsykologiska faktorer spelar in vad gäller ungdomars 

inställning och attityd till muslimer. Den mest intoleranta inställningen hade de elever som svarade att de hade 

ett fåtal eller inga muslimska vänner alls, medan de med ett stort antal muslimska vänner uppvisade en mer 

positiv inställning.
171

 

 

7.2  Islamofobi i läromedel i svenska skolor 

De forskare som framförallt har studerat islams och muslimers framställning i läromedel är Härenstam, samt 

Sawyer och Kamali. Generellt är författarna som Sawyer och Kamali refererar till överrens om att det finns en 

diskrepans mellan skolans och utbildningsväsendets mål och dess praxis. Utbildningens uppdrag är bland annat 

att skapa en ”vikänsla” som består till exempelvis av demokratisk uppfostran med syfte att eleverna efter 

skolan ska vara fullgoda demokratiska medborgare som tar del i samhällsdebatten. Istället skapar och 

försstärker ofta utbildningsväsendet känslan av att eleverna antingen tillhör en normal ”vi”-grupp, eller en 

onormal, annorlunda grupp; ”dem”.
172

 Forskarna är överens att det ofta, istället för en inkluderande process i 

skolan, pågår en andrafiering, som förstärks bland annat i och med läromedlen. Denna andrafiering är ofta en 

tvåvägsprocess, där elever med invandrarbakgrund presenteras som ”främmande” eller ”avvikande” samtidigt 

som föreställningar om svenska elever reproduceras och presenteras som ”normala” och tillhörande ”vi”-

kategorin. I skolböcker i historia eller religion görs detta tydligt då ”vi”-perspektivet utgörs av vita, kristna, 

medan ”de andra” representeras av religioner som judendom, hinduism och islam. Dessa religioner presenteras 

i jämförande termer gentemot kristendomen, och värderas i förhållande till denna.
173

  

Kamali har genomfört en kvalitativ studie av sju läroböcker i religion och historia för gymnasieelever, med 

syftet att svara på frågan om hur ”vi” definieras i skolböckerna och hur denna kategori relateras till ”de andra”. 

Skolböckerna har valts ut med hänvisning till de två ämnena, med tanke på det uppdrag som 

utbildningsväsendet har att skapa en vikänsla, vilket ofta görs genom dessa två ämnen. Ingen presentation eller 

diskussion sker av varför just dessa sju böcker valts. Genom att först analysera texter och trender i var bok för 

sig, och sedan göra en jämförelse mellan alla granskade böcker, söker Kamali dra slutsatser kring innehållet i 

läroböckerna. Som metod använder sig Kamali av innehållsanalys, även kallad textanalys.
174

  

I religionsböckerna som Kamali granskar framträder en tydlig åtskillnad mellan ”vi och dem”. ”Västerlandet” 

framställs ofta som gott och civiliserat, medan islam genomgående kopplas samman med muslimer som grupp, 

muslimska länder, och frågor kring kvinnans jämlikhet, och demokrati. Även om många skolböcker försöker 

presentera en nyanserad bild av islam, finns ofta en kristocentrism som påverkar framställningen i böckerna. 

Genom att ta fram citat där författarna till läroböckerna hänvisar till vi i väst till skillnad från muslimerna, söker 
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Kamali konkret påvisa denna kristocentrism. Bland annat beskriver en författare hur islam och muslimska 

länder har utvecklats i positiv (västerländsk) riktning, tack vare kontakter med ”västerländska seder och 

bruk”.
175

 På flera ställen i läroböckerna förekommer dessutom en hopblandning av religionen islam och 

gruppen muslimer och muslimska länder, där muslimer som grupp framställs som odemokratiska. 

Genomgående beskrivs muslimer och islam som annorlunda och åtskilda från ”oss”. Bland annat framställer 

författarna till en lärobok ökningen av muslimer i Sverige på följande sätt:
 176

  

”Det märkligaste som har hänt i Sverige på religionens område under 1900-talet är 

den stora ökningen av antalet muslimer.”(Rodhe och Nylund 2003 s. 170, citerad i 

Kamali 2006, s. 53) 

Kamali granskar också läroböcker i historia, som han tillsammans med böcker i religion anser vara den 

viktigaste källan till reproduktionen av en ”vi och dem”-mentalitet. Historieböcker bidrar till att skapa två 

sorters vimentalitet, en nationell och en västerländsk, europeisk. I historieböckerna som Kamali analyserat, 

presenteras araber och muslimer framförallt som fiender till Europa och freden, framförallt i de kapitel som 

behandlar medeltiden. Muslimernas historia i Europa berättas inte utifrån ett muslimskt perspektiv, utan 

endast från ett kristet. Den spanska inkvisitionens massaker på muslimerna nämns till exempel inte, istället 

konstateras att spanjorerna på 1400-talet lyckades gå samman och ”besegra och köra ut araberna, som funnits 

i södra Spanien sedan 700-talet”.
177

 Likaså benämns Turkiet som ett ”hot” kopplat till att de införde islam i alla 

länder de erövrade. Skillnader görs också mellan ”västerländska” erövringar och krig å ena sidan och 

”muslimska” erövringar å andra sidan, där de senare beskrivs negativt som rövartåg i syfte att komma åt 

västerländska rikedomar.
178

 Den islamiska civilisationens militära framgångar på 600- och 700-talen benämns i 

en bok som ”Arabstormen” som utgjorde ett tydligt ”hot” mot Europa.
179 

Även i en boks diskussioner och 

beskrivningar av sentida historia i mellanöstern, presenteras muslimer som essentiellt väsensskilda från 

västerlänningar. Beskrivningarna handlar mycket om politisk splittring, samt om religionens och traditionens 

ställning i det politiska, framförallt i beskrivningen av Iran.
180

 Sammanfattningsvis menar Kamali att 

historieböckerna präglas av en västerländsk selektiv historieskildring som gör skillnad framförallt på ”oss 

svenskar” och ”de andra”, araberna eller muslimerna. 

En liknande studie på området genomfördes av Otterbeck år 2006 då han granskade hur islam och muslimer 

framställs i läromedel som används i gymnasieskolors religionsundervisning. Sammanlagt tog han del av sju 

olika lärotexter författade av gymnasielärare vilka publicerats av kända förlag i en eller flera upplagor.
181

 

Otterbeck ansåg flera av texterna som djupt problematiska då de innehöll många enkla fel vilka ofta berodde 

på att författarna inte problematiserat stereotypa föreställningar om islam.
182

 Ett återkommande problem var 

blindhet för det könsspecifika språket och för det faktum att muslimer är mer än bara män.
183

 I flera av 

texterna var även fördomar gentemot islam tydliga och dessa formade ofta valet av vad texterna handlade om 

och bidrog till klumpiga och opassande formuleringar.
184

  

Även de unga muslimer som tagit del av de granskade läromedlen ansåg att de var problematiska. Flertalet 

muslimska elever påtalade att de känt sig djupt kränkta och förbryllade efter att ha läst texterna och kände inte 

alls igen helhetsbeskrivningen av sin religion. Ytterligare ett problem med texterna, enligt Otterbeck, är att de 
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får muslimska elever att framstå som annorlunda och skapar uppfattningar om islam som en politisk, regelstyrd 

och krävande religion som är hårdförd i sin lagutövning.
185

 

En annan forskare som studerat framställningen av islam i läromedel är Härenstam. Härenstams analys går ut 

på att undersöka huruvida läroböckernas innehåll stämmer överens med läroplan respektive kursplan för 

grundskolans senare del samt för gymnasiet. Frågan som söks besvaras är, på grund av läroplanens vida och 

kompromissliknande karaktär, huruvida läroboken presenterar religionen på ett sätt som innebär en konflikt 

med rimliga tolkningar av läroplanens värdemål. Denna frågeställning innefattar också en analys av om 

religionen är presenterad på korrekt sätt.
186

 För att besvara detta har han analyserat samtliga av de senaste 

versionerna av de 24 läroböcker som fanns på läroboksmarknaden i september 2005 i ämnena 

samhällskunskap och religion.
187

  

 

Härenstam kommer fram till att läroböckerna i samhällskunskap framförallt framställer islam som en krigisk 

och hotfull religion. Den enda form av islam som behandlas i samhällsvetenskapsböckerna är den militanta 

islamismen. Den beskrivs då nästan enbart i termer av hot, mot både samhället och mot de värderingar som är 

centrala i läroplanen.
188

 Härenstam menar att även om beskrivningen av den militanta islamismen på detta sätt 

inte är korrekt, så kan det bli svårare för eleverna att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med 

hänvisning till vad som står i läroböckerna. Detta är uttryckligen ett av målen med läroplanen. Tvärtom, menar 

Härenstam, att om eleverna ser den bild som framställs av muslimer i samhällskunskapsböckerna som en 

generell beskrivning av muslimer, ökar sannolikt risken att detta ger upphov till ökad främlingsfientlighet.  

 

Som generell slutsats menar dock Härenstam till skillnad från Kamali ett det har skett en förbättring av 

beskrivningen av islam, framförallt i religionsvetenskapsböckerna. Härenstam förklarar denna utveckling bland 

annat med att många muslimska föreningar och organisationer uppstått i Sverige på senare tid. Idag är det näst 

intill omöjligt att publicera en lärobok som behandlar islam utan att diskutera och granska innehåll och 

utformning med någon muslimsk företrädare, en så kallad insider. Dels förklarar Härenstam dessa framsteg 

med att svenska islamforskare, som har gjort forskning inom och om islam mer tillgänglig för svensken i 

allmänhet, till exempel genom att forskarna uttalar sig regelbundet i media.
189

 Detta sker inte i lika stor 

utsträckning när det gäller någon av de andra stora religionerna i världen, menar Härenstam. 

Sammanfattningsvis drar Härenstam slutsatsen att den islambild som förmedlas i religionskunskapsböckerna 

visar islam som en religion förenlig med de centrala värderingar som finns i läroplanen. Dessutom bemöts 

kraven i stort på att främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap och diskussion. I 

samhällskunskaps- och historieböckerna förmedlas dock en bild av islam som icke-förenlig med centrala 

värderingar i läroplanen. Islam framställs framförallt som en krigisk och militant religion, något som också 

motverkar dialog, öppenhet och möjligheten att stävja främlingsfientlighet med kunskap.
190
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Kapitel 8.    Islamofobi och muslimsk klädsel  

Att sammanfatta forskning om islamofobi på basis av muslimsk klädsel är inte en helt enkel uppgift. 

Svårigheterna beror till största del på svårigheterna att söka litteratur som täcker den bredd av klädsel som 

förekommer bland muslimer. Dels har samma klädesplagg olika namn på olika språk; till exempel slöjans namn 

på arabiska – hijab – och på turkiska – tessetür. Det finns också en rad andra klädesplagg som har tagits upp i 

forskning. 

I detta avsnitt beskrivs forskning om islamofobi kopplad till klädsel. Först presenteras forskning om kvinnors 

klädsel och utsatthet i det offentliga rummet – hur risken och rädslan att bli uttittad eller utsatt för våld och hot 

styr kvinnors rörelsemönster. Därefter presenteras studier av svenska mäns bild av slöjan som en symbol för 

kvinnoförtryck. 

 

8.1  Kvinnors klädsel och utsatthet i det offentliga rummet 

Listerborn har studerat våldsamma möten, där våld riktas mot muslimska kvinnor i Malmö som bär slöja (hijab). 

Med hjälp av 19 intervjuer har Listerborn undersökt möten mellan kvinnorna och andra människor i det 

offentliga rummet i Malmö. De kvinnor som har intervjuats har återgivit en rad olika upplevelser av 

diskriminering, hot om våld och trakasserier. Flera av dem har bott hela sitt vuxna liv i Sverige, några är nyligen 

invandrade och ett par är så kallade konvertiter med svensk bakgrund. Med utgångspunkt i det offentliga 

rummets dubbla roll som demokratisk mötesplats för människors olikheter och som bärare av anonymitet och 

sociala normer
191

 hävdar Listerborn att det våld som kvinnorna utsätts för är såväl strukturellt som symboliskt 

och i termer av vardagsvåld.
192

  

Risken att bli utsatt för diskriminering, hot om våld eller trakasserier gör att kvinnorna anpassat sitt 

rörelsemönster efter en egen bedömning av risken att bli trakasserad eller på annat sätt bli negativt bemött i 

ett visst område. Utsattheten på grund av slöjan har blivit en del av kvinnornas vardag – en slags vardagsrasism 

– som kvinnorna ofta tar för givet. Listerborn delar upp utsattheten i olika delar. Det symboliska våldet utgörs 

av förnedringar av olika slag som kvinnorna möter. Tillsammans skapar olika typer av kränkningar en tydlighet 

för kvinnorna om hur deras klädsel gör att de upplevs som annorlunda. Förnedringarna är dels verbala och dels 

visuella. De verbala kränkningarna utgörs av tillmälen eller nedsättande kommentarer och de visuella av 

blickar. Listerborn tolkar flera av kränkningarna som hatbrott uttryckt i vardagsvåld, till exempel i form av 

knuffar, spott, försök att dra ner slöjan eller att bussa hundar på dem. 

Listerborn hävdar att hoten och våldet är strukturellt och manifesteras i den rumsliga segregering som uppstått 

och som kvinnorna beskriver genom att olika platser i Malmö mer eller mindre förknippas med en känsla av 

säkerhet eller obehag. I närhet till butiker och kollektivtrafik i centrala Malmö återfinns de platser och 

händelser som beskrivs vara mest förknippade med våld. Trots att flera kvinnor kommer från utsatta 

bostadsområden som ofta uppfattas som hotfulla kan hotbilden inte jämföras med den uppfattade hotbild som 

det omgivande samhället sätter upp.
193
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På flera punkter har dessa upplevelser bekräftats av andra forskare.
194

 I två studier av kvinnor som bar slöja 

kunde forskarna utläsa att kvinnorna var utsatta för hot och trakasserier i det offentliga rummet, men att få 

kvinnor valde att anmäla trakasserierna eftersom de trodde att anmälan inte skulle leda till några förändringar. 

Precis som i Listerborns studie rörde det sig om såväl blickar som direkta påhopp. I båda studierna inkluderades 

kvinnor som kunde jämföra skillnaden mellan före och efter att de börjat bära slöja, vilket bekräftade att 

påhoppen började i samband med att de började bära slöja.
195

 

Även Sixtensson belyser de svårigheter muslimska kvinnor med slöja möter på offentliga platser i det svenska 

samhället. I rapporten Hemma och främmande i staden – Kvinnor med slöja berättar som publicerades år 2009 

berättar 19 muslimska kvinnor om deras upplevelser och erfarenheter av att bära slöja på offentliga platser. 

Två av kvinnorna som intervjuades hade svensk bakgrund men hade för några år sedan konverterat till islam 

och samtidigt börjat använda slöja. Kvinnorna vittnade om tydliga skillnader i bemötande på offentliga platser 

beroende på om de bar slöja eller inte och att de trots sin helsvenska bakgrund kände sig både utstötta och 

uttittade vid bärande av slöja i vissa områden.
196

 

Många slöjbärande muslimska kvinnor upplever diskriminering på arbetsmarknaden till följd av att de bär slöja 

och att de under arbetsintervjuer blivit ombedda att ta av sig sin slöja eller huvudduk för att få jobbet.
197

 

Många av de slöjbärande kvinnorna i Sixtenssons studie ansåg även att de var tvungna att arbeta mycket 

hårdare än kvinnor utan slöja för att få ett jobb. Att diskrimineringen har att göra med slöjbärande och inte 

religion eller födelseland styrks av det faktum att även de slöjbärande kvinnorna med svensk bakgrund i 

Sixtenssons studie upplevt diskriminering på arbetsmarknaden. Trots utbildning och svenska för- och 

efternamn hade kvinnorna svårt att få jobb – något de tror har stark koppling till bärandet av slöja då de 

upplevde en tydlig, negativ attitydförändring hos rekryterarna när de väl träffades för intervju.
198

 

Diskrimineringen på arbetsmarknaden har gjort av många kvinnor valt att sluta bära slöja.
199

 Roald och Ouis 

menar att den stora uppmärksamheten kring slöjbärande i media kan vara ytterligare en orsak till att många 

muslimska kvinnor som egentligen skulle vilja bära huvudduk inte törs göra det.
200

 Att det i dagsläget är svårt 

för muslimska kvinnor att bära huvudduk och ansiktsslöja vittnar om att de som ändå väljer att göra det är 

starka kvinnor som törs vara annorlunda än andra och slåss för sin sak, enligt Roald och Ouis.
201
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8.2  Attityder mot slöjan – ett uttryck för kvinnoförtryck 

I Muslim i Sverige belyser Ouis och Roald den problematik många muslimska kvinnor som bär slöja möter i det 

svenska samhället. I Sverige har slöjan kommit att tolkas som ett plagg som bärs av religiöst utövande 

muslimska kvinnor.
202

 I flera västerländska länder förknippas även en muslimsk kvinna som bär slöja ofta med 

kvinnoförtryck eller politiska manifestationer.
203

 Många anser den slöjbärande muslimska kvinnan som 

provocerande då hon symboliserar ett avståndstagande från de sociala och politiska idéer som en majoritet av 

samhället sympatiserar med. Efter 11 september-attacken i USA har slöjbärandet även kommit att förknippas 

med terrorism men den reaktion som är mest vanlig är att muslimska kvinnor som bär slöja anser sig vara mer 

religiösa och heliga än andra.
204

  

Oavsett om kvinnor väljer att bära slöja eller inte, med hänvisning till islam, kan valet komma att 

sammankopplas med kvinnoförtryck. Både slöjan och mer heltäckande muslimsk klädsel har också blivit en 

symbol för kvinnoförtryck, vilket också avspeglas i medier
205

 och exemplifieras i en av Integrationsverkets 

fallstudier: 

”Även om flickorna menade att deras val av klädsel var frivilligt var det tydligt att 

merparten av debattörerna inte delade denna uppfattning. För många personer var 

och är den heltäckande slöjan en tydlig symbol för det förtryck som muslimska män 

utsätter kvinnor för, vilket inte minst märktes i debattinlägg och fria ord.” 

(Integrationsverket 2005, s. 98) 

Samtidigt hävdar Roald att bilden av slöjan som ett uttryck för kvinnoförtryck inte bara förenklar islam utan 

också förenklar synen på slöjan i sig. Trots att kvinnor som bär slöja utsätts för kränkningar och att slöjan 

förväntas vara förtryckande, gäller det motsatta i länder där det är förbjudet att bära slöja, vilket också tolkas 

som en form av kvinnoförtryck.
206

 En liknande tudelad bild av slöjan växer fram i Songur och Englunds 

undersökning inför Integrationsrapporten 2007, då de fick i uppdrag att använda kvalitativa metoder för att 

sätta rapportens kvantitativa resultat i nya perspektiv. Författarna genomförde 20 halvstrukturerade intervjuer 

med personer födda under 1940- respektive 1980-talet. Anledningen att välja personer från två olika 

generationer var att belysa deras eventuella skillnader och likheter i synen på islam och muslimer. De 

frågeställningar som styrde uppdraget var: 

1) Vilka attityder har svenska män till islam och muslimer? 

2) Vilka skillnader finns det mellan män som är födda på 1940-talet och 1980-talet? 

3) Om det finns skillnader, hur kan man i så fall förstå skillnaderna? 

I intervjuerna visade det sig att deltagarna upplevde det svårt att veta hur de skulle förhålla sig till slöjan – de 

tog upp positiva såväl som negativa aspekter. Å ena sidan ansåg flera av dem till en början att de inte hade 

något emot slöjor, samtidigt som de ställde sig skeptiska till att exempelvis själva träffa en tjej med slöja, att de 

tyckte att var synd om tjejerna eller att slöjan var ”tragisk”.
207

 En majoritet av respondenterna kopplade 

samman slöjan med tvång, hedersmord och kvinnoförtryck. En av respondenterna hävdar att:
208
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” […] slöjan kan späda på fördomar, i och med att det finns människor som tänker att 

flickor som bär slöja är förtryckta och tvingas till det. Hon menar däremot att det är 

en större majoritet som väljer det själva.” (Songur och Englund 2007b s. 109) 

För att kunna undersöka attityderna hos svenska män behövde forskarna definiera vad de avsåg med just 

”svenska män”. De män som deltog i studien var därför ”personer som ser sig själva som svenskar och som är 

födda i Sverige. Inför intervjun tillfrågades respondenterna om de var födda i Sverige och om de såg sig själva 

som svenskar.
209
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Kapitel 9.    Islamofobins uttryck i medier 

Flera medieforskare har kommit fram till att en negativ och stereotyp bild presenteras av islam i medierna. 

Både i tryckt media, i morgon- och kvällstidningar, i teve och i populärkultur, framträder ofta en negativ eller 

stereotyp bild av muslimer och islam, där religionen och dess utövare framställs som fanatisk och våldsam. 

Detta ställs i sin tur i motsatsställning till vad som påstås vara centrala värden i det svenska samhället, som 

demokrati, tolerans, och jämlikhet.
210

  

I Integrationsverkets rapport 2007 har Fazlhashemi identifierat en tydlig diskurs i media, baserad på ett 

orientalistiskt och eurocentristiskt synsätt. Grupper i samhället delas upp i ”vi och de”, där de främmande 

anses avvikande och icke-önskvärt. Hen kommer fram till att medias bild av islam ofta uppvisar ett språk där 

muslimer blir till ”de andra” och alltså separeras från svenska samhället.
211

 I en annan av Integrationsverkets 

rapporter behandlar Lagerlöf hur bilden av muslimer och judar har utvecklats på internet. Rasistiska 

organisationer har under de senare åren börjat använda internet som en plattform för att sprida hatisk 

propaganda.
212

 I detta kapitel presenteras forskning om islamofobi i medier.  

 

9.1  ”Vi och dom” i medier 

Fazlhashemi baserar i första hand sin forskning på Edward Saids diskursbegrepp, där analysen av islamofobiska 

tendenser ses i framställandet av ”den andre” som främmande och avvikande. Han baserar sig också på 

Amartya Sen och jämför med det klassiska orientalististiska förhållningssättet, enligt vilket människor från 

Orienten tillskrevs vissa egenskaper helt skilda från de västerländska. Orientalismen som teori går hand i hand 

med den Eurocentristiska, ett tankesätt som han menar är genomgående hos de islamofobiska uttrycken.  

Istället för att diskutera metod, framhäver Fazlhashemi just de teorier han lutar sig mot i sin analys.
213

 Detta är 

främst Edward Saids diskursbegrepp, och Fazlhashemi använder sig i detta av sin analys av användningen av 

”teckningar och karikatyrer i framställningen av De Andra ur ett antisemitiskt eller islamofobiskt perspektiv”.
214

 

Fazlhashemi tar sin utgångspunkt i de Muhammedkarikatyrer som publicerades i Jyllandsposten 2005. Han 

identifierar tre olika typer av diskussioner som uppstod i anslutning till dessa:  

1. Den ena är den danska och europeiska synen där yttrandefrihet används som argument för att tillåta 

publiceringarna. Yttrandefrihet ger rätt ”att häda, kritisera, leka med och till och med på ett hånfullt 

sätt driva med religiösa symboler”.  

2. Det andra perspektivet åberopar förbudet inom islam att avbilda Muhammed, och menar att dessa 

karikatyrer är kränkande mot islam.  

3. Det tredje perspektivet pekar på karikatyrernas rasistiska och diskriminerande karaktär och menar att 

de är ett uttryck för, och ett sätt att sprida, islamofobi.  
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Fazlhashemi ägnar sin studie åt den tredje tolkningen. Han studerar om och hur dessa tekningar har använts för 

att förstärka stereotypa bilder och för att manifestera uppfattade skillnader mellan olika grupper i samhället.
215

 

Fazlhashemi hävdar att sättet att avbilda profeten visar på en förskjutning i rasismens fokus från rasbiologi till 

hierarkisk syn på etnicitet,
216

 något som även Gardell har återkommit till vid flera tillfällen,
217

 Skillnaden mellan 

det egna och det andra sker på kulturell istället för biologisk basis. Avbildningen av profeten Muhammed, som 

elak, girig och ondsint, liknar enligt Fazlhashemi tidigare antisemitiska avbildningar. Till skillnad från de Andra 

framställs istället det egna folket som rent, civiliserat, och ärligt. Karikatyrer av muslimer har en liknande 

historia som de antisemitiska, och fungerar enligt samma regler i det att de förmedlar ett rasistiskt 

grundbudskap. Utseendet hos muslimer blir genom karikatyrer ett sätt att bekräfta den hotbild som gruppen 

muslimer utgör, där syftet är att visa hur oförenlig den muslimska kulturen är med den europeiska.
218

  

En annan forskare är Brune som bland annat har granskat innehållet i några av Sveriges största tidningar under 

år 2005 (Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet). Genom textanalys har hon undersökt i vilka 

sammanhang personer som inte delar majoritetsbefolkningens etnicitet presenteras i media. Hon undersöker 

också i vilken mån tidningarna tar upp frågor som diskriminering och rasism. Även Brune analyserar medierna i 

termer av ”andrafiering”, det vill säga att medierna gör skillnader mellan ”vi och de”, där texterna är 

uppbyggda på ett sådant sätt att ”vi” talar om ”dem”, och där det även uppstår ett motståndsförhållande 

mellan dessa grupper.  

Brune kommer fram till att ”i stort sett alla tidigare beskrivna stereotypiseringar av flyktingar och invandrare 

[är närvarande] i medierna”.
219

 Brune resonerar att eftersom en av medias främsta uppgifter är att förmedla 

det ”typiska” och det ”avvikande” eftersom det är just detta som rapporteras som nyheter. I detta uppstår 

stereotypiseringar i och med upprepandet av olika roller. ”Det svenska” står till exempel för modernt, fritt och 

jämställt, medan till exempel ”muslimskt” står för traditionellt, förtryckande och patriarkalt.
220

  

Hennes resultat visar bland annat att mellan 40 och 50 procent av de nyhetsartiklar som publiceras i de tre 

tidningarna med anknytning till invandrare, handlar om ”deras” brott. Brune finner en kraftfull andrafiering av 

framförallt muslimer där dessa får symbolisera egenskaper som är icke-önskvärda i den egna kulturen.
221

 Flera 

antimuslimska stereotyper uppstår i samband med att muslimer presenteras på ett sätt som sammankopplas 

islam med ”islamistisk terrorism, fatwa och dödshot”.
222

 Stereotypiseringen består då av upprepandet av 

negativa associationsladdade begrepp, som generellt kopplas samman med muslimer i Sverige. Tidningarna 

själva uppger en önskan om att motarbeta islamofobiska uttryck och tendenser, och gör också så på ledarplats. 

Trots detta drar Brune slutsatsen att andrafieringen och stereotyper om ”de andra frodas på nyhetsplats.
223

  

I en annan studie har Graf genomfört en fallstudie på Radio Islam i Sverige. Syftet var att se hur de stora 

mediekanalerna i Sverige speglar minoritetsmedia. Graf har studerat medietexter i vilka Radio Islam nämns, för 

att på så vis få klarhet i inom vilka områden nyheter främst plockas upp och distribueras vidare till den stora 

massan. Radio Islam är en hemsida som publicerar främst antisemitiskt och förintelseförnekande material. 

Grafs resultat visar att man framställer Radio Islam och dess grundare som framförallt muslimsk. Detta i sig 

förstärker en ”vi och de”-attityd, där grundaren till hemsidan blir den personifierade andre.
224

  

                                                                 
215 Fazlhashemi 2007 s. 33ff 
216 Fazlhashemi 2007 s 52 
217 Gardell 2010a 
218 Fazlhashemi 2007 s 52 
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Innehållet på hemsidan förknippas med värderingar långt ifrån de som anses svenska. För att förtydliga detta 

används grundarens religiösa tillhörighet som ett sätt att förstärka hans negativa roll, något som enligt Graf 

också påvisar vilka mekanismer som finns närvarande i samhället gällande muslimer. Grundaren blir associerad 

med en ”främmande sorts rasism, som kommer in I samhället utifrån.”
225

 Han finner också en ökad användning 

av uttryck som ”Sverige” och ”svenskt” i artiklar förknippade med Radio Islam. Genomgående ställs grundaren 

mot värderingar som behandlas med mer acceptans i det svenska samhället, som ”minoritet/majoritet, 

islamist/muslim anti-semit/arab […] invandrare/svensk”.
226

 Även Graf finner belägg för att Islam i detta fall 

ställs som motsatsställning mot svenska värderingar gällande exempelvis rasism och demokrati. Radio Islam går 

i dessa rapporteringar från att vara en enskild hemsida av en enskild upphovsman, till att vara ett symptom 

eller exempel på ett icke-önskvärt samhälle.  

I en annan fallstudie har Lövheim och Axner analyserat Halal-TV, ett program som visades i SVT2 2008. 

Programmet var en satsning från SVT med syftet att belysa förhållandet mellan den ”svenska identiteten och 

kulturella värden och en alltmer mångkulturell befolkning”.
227

 Genom att granska diskussioner som uppstod 

före och efter sändningen av Halal-TV på ledarsidor och bloggar, analyserar forskarna bilden av religion, och 

religionens roll i mediesverige. Deras resultat var tvåfaldigt, där debatten å ena sidan tycktes förvärra en 

polarisering mellan islam och svenska värderingar. Många skribenter uttryckte åsikter där muslimska 

värderingar ansågs stå emot grundläggande svenska värderingar gällande bland annat demokrati. Å andra sidan 

inledde diskussionen om Halal-TV en diskussion om just dessa mål och ideal, deras genomförande och deras 

plats i public service och samhället i stort.
228

 

 

9.2  Mediebevakning och dess påverkan på islamofobi 

Flera studier har gjorts rörande mediebevakningen och dess påverkan på människors attityder i förhållande till 

islamofobi. I SOU 2006:21 analyseras mediernas Vi och De. Medier har enligt den utredningen en stor 

betydelse för vår förståelse av omvärlden, i och med att de visar vad som är normalt och icke-normalt, önskvärt 

och icke-önskvärt. En rad rapporter bekräftar den teori där media presenterar världen i två olika grupper, 

åtskilda av kulturella egenskaper, ”vi och de”. Detta utgör sedan basen för nyhetsvärdering och rapportering, 

där det avvikande ges stor plats i svenska medier.
229

 Det finns dock relativt få empiriska studier som undersöker 

medias påverkan på publiken. De som finns visar emellertid på ett samband mellan nyhetsrapportering och 

utvecklandet av våra referensramar när det gäller exempelvis flyktingar.
230

  

Strand Runsten har i en fallstudie genomfört en diskursanalys av medias rapportering efter mordet på Fadime 

Sahindal 2002. Han har analyserat sändningar i SVT som sändes i anslutning till att mordet begicks. Både 

nyhetsrapportering och olika samhällsmagasin ingår i urvalet. Tolkningen bygger bland annat på teorier kring 

etnicitet, kultur, genus, samt teorier om hur invandrade människor representeras i media. Resultatet stödjer en 

tolkning där begreppen ”hedersmord” eller ”hedersvåld” används för att beskriva våldsbrott begångna av 

andra grupper än de ansedda som svenska. Detta trots att våld i nära relationer är en företeelse som sker runt 

om i världen för att kontrollera kvinnor – även i Sverige. Strand Runsten utgår från Amnesty Internationals 

definition där alla mord inom nära relationer, där far, bror, eller make är förövaren, som sker på basis av 

kvinnans påstådda sexuella relationer, är att betraktas som hedersmord. Resultatet visar dock att 

rapporteringen kring hedersmord i Sverige inte följer denna definition, utan rapporterar om mordet som ett 
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kulturellt fenomen. Bilden av kurder och muslimer framställs som negativ och kopplad till våld och förtryck och 

generellt anses muslimer ha ett ”hederstänk”.
231

  

Även andra forskare, såsom Alinia, har hävdat att massmediernas roll i utvecklingen av den strukturella 

diskrimineringen av muslimer tydliggjordes i samband med mordet av Fadime. Enligt Alinia var det först då som 

massmedia började använda kulturella förklaringsmodeller till mordet på ett annat sätt än vad som gjorts 

tidigare. Detta innebär att olika händelser som kombineras med fördomar om islam och invandrare, 

reproducerar en negativ bild av islam.
232

 Alinia menar att hedersmordsdiskursen i media driver fram ett mycket 

starkt ”vi och de”-tänk. 

Enligt exempelvis Fazlhashemi spelar också rapporteringen kring ”Den arabiska våren” en stor roll för 

islamofobins utveckling i Sverige. Rapporteringen förstärkte många gånger bilden av islam som oförenlig med 

demokrati.
233

 Han menar att detta är ytterligare ett steg i uppdelningen av en ”vi och de”-mentalitet där ”vi” är 

demokratiska och alltså civiliserade, medan ”de” är odemokratiska och alltså ociviliserade. Efter att många 

teokratiska eller andra islamistiska partier fick makten i bland annat Tunisien och Egypten, blev det vanligt att 

hävda att demokrati är oförenligt med det som stod i koranen. Detta synsätt framhärdades både av sekulära 

och muslimska grupper, både i muslimska länder och i västvärlden. Denna tolkning välkomnades också av de 

auktoritära partierna i muslimska länder, samt deras ledning. Demokrati är enligt detta tankesätt ett 

västerländskt fenomen som i sig är oförenligt med islam.
234

  

Även Christensen har analyserat betydelsen av rapporteringen av ”den arabiska våren” för bilden av muslimer 

och islam i Sverige. Han menar att det utrymme som skapades under och efter upproren i Mellanöstern, 

möjliggjorde för en rad nya ämnen och diskussioner att ta sig in på den offentliga arenan i Sverige. Bland annat 

debatterades kraftigt fenomen som religiös sekterism, demokrati och religion, samt demokratisk 

institutionalisering, ämnen som tidigare inte tagit plats i det offentliga rummet.
235

 

Lagerlöf finner belägg för att extrema grupper finner stöd för sina teorier bland annat i den dagliga 

rapporteringen av nyheter. Som exempel ger han den uppmärksammade dödsdomen i april 2005. Efter att 

Runar Sjöögard framfört nedsättande kommentarer om Muhammed, bland annat som pedofil, blev han hotad 

till livet. Lagerlöf finner att detta i sin tur ger extrema islamfientliga grupper en större utbredning, då 

dödsdomen på vissa hemsidor beskrivs som ett bevis för att ”demokratin är i fara och att yttrandefriheten för 

svenskarna beskärs”
236

.  
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9.3  Internet och nya former för medial islamofobi 

Bland annat Larsson har kommit fram till att det inte bara är klassisk media som förmedlar en stereotyp bild av 

muslimer och islam. Även internet och sociala medier bidrar till att förstärka fördomar mot muslimer/islam. 

Internet spelar en stor roll i nästan alla svenskars liv, och det är även ett av de vanligaste medierna när det 

gäller att samla in information, framförallt bland journalister. Enligt Larsson möjliggör internet spridning av 

antimuslimsk propaganda som förkläds som fakta och ger som exempel sidan Wikislam där islam framställs 

stereotypt och onyanserat.
237

  

Lagerlöf har visat att internet på ett annat sätt än tidigare möjliggör spridningen av islamofobisk propaganda. 

Internet har gjort det möjligt att med väldigt små kostnader starta (nätbaserade) tidningar, olika fora för 

diskussioner och postorderföretag. På internet sker också distribution av flygblad, annonseringar av möten, 

samt upprop av demonstrationer, aktioner och annat.
238

 Genom att kartlägga material på främlingsfientliga och 

rasistiska organisationers hemsidor har Lagerlöf kunnat identifiera antisemitiska och islamofobiska mönster. 

Lagerlöf har analyserat texter som publicerats på islamofobiska sajter mellan juni 2004 och juli 2005, exklusive 

material som i grunden är pappersprodukter t. ex flygblad och tidningar i PDF-format. Avgränsning görs till 

sajter som varit någorlunda kontinuerligt aktiva under flera år och där skrivspråket är svenska
239

. Han kommer 

fram till att den stora gemensamma nämnaren när det gäller islamofobiska texter är konspirationsteorier, där 

grundtesen är att det pågår en kamp mellan olika folkgrupper. Gruppen ”muslimer” framställs ofta som en 

enhetlig grupp som hålls samman hårt av både kultur och religion. Målet hos den muslimska gruppen beskrivs 

som ett fysiskt övertagande eller kolonisering, där slutmålet är att inkorporera Sverige och svenskar i islamsk 

underkastelse.
240

 

Genomgående finner Lagerlöf belägg för att muslimer framställs som antidemokratiska eller verkande för 

antidemokratiska ideal. Antydningar om att muslimer är terrorister framförs också i hög grad. En del sajter 

hävdar å ena sidan att religionsfrihet ska gälla även muslimer, men å andra sidan att en gräns behövs för islams 

ideologiska dimension.
241

 Lagerlöf finner att muslimer beskrivs med generaliserande och onyanserade 

förklaringar. Muslimer beskrivs som en grupp människor helt olika svenskarna, och som agerar efter helt andra 

normer.  

Karaktäristiskt för dessa sajter är också beskrivningen av den uppfattade konflikten mellan svenskar och 

muslimer i krigiska termer. Slöjan ses som en uniform, islam är en armé, och landvinningar sker genom 

byggandet av moskéer. Kriget förs lågintensivt genom hot, misshandel, stölder, rån och våldtäkter.
242

 Vikten av 

att analysera uttalat främlingsfientliga och islamofobiska sajter menar Lagerlöf ligger i att sätta in 

vardagsfördomar och ogenomtänkta stereotyper i ett större ideologiskt system. Det är få andra platser där 

islamofobin får ett så uttalat och konsekvent uttryckssätt.  

En annan tydlig tendens som Lagerlöf funnit i sin studie är missförtroende mot traditionell media. 

Islamofobiska sajter hävdar ofta att svenska journalister antingen är rädda eller oförmögna att rapportera 

sanningen om islam, och istället har blivit offer för politisk korrekthet och mångkulturalistisk propaganda. I och 

med att journalister inte rapporterar om de fall då muslimer begår brott mot svenskar utan istället sopar dessa 

under mattan till fördel för att rapportera om brott mot muslimer, har muslimerna som grupp fått en 

särställning i Sverige. Detta riskerar i sin tur att leda till att Sverige får sharialagar, enligt flera sajter.
243

 I en 
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annan studie undersöker Lagerlöf initiativ för att bemöta islamofobi på internet. Lagerlöf har specifikt studerat 

Inach-nätverket (International Network Against Cyberhate), som består av 14 organisationer i Europa. Han 

kommer fram till att internet har blivit ett nytt forum även för bekämpningen av islamofobi. Verksamheten är 

inriktad mot internet ofta på grund av uppfattad brist i statliga system eller andra vägar. Hans slutsats är att 

Inach framförallt strävar mot att upplysa politiker om internet som forum för islamofobiska och 

diskriminerande åsikter.
244

 

Även Larsson framhäver att internet, på ett annat sätt än vad som tidigare var möjligt, ger muslimer själva en 

möjlighet att själva uttrycka sig, något som kan fungera som motståndskraft för spridningen av islamofobi. I 

boken Muslims and the New Media: Historical and Contemporary Debates, diskuterar Larsson I vilken 

utsträckning närvaron av information av islam på internet bidrar till att skapa en mer informerad och 

nyanserad bild av islam och muslimer. Till exempel har digitaliserandet av Koranen lett till en ökad förståelse av 

skriften både hos muslimer och hos icke-muslimer.
245

  

Ekman har I en studie granskat det islamofobiska innehållet på svenska bloggar. Med utgångspunkt i 

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen anser han att internet spelat en avgörande roll i denna utveckling. 

Internet har enligt Ekman underlättat för islamofobiska grupper att uttrycka främlingsfientliga åsikter. 

Dessutom nås genom det ökade utrymmet också en större publik. Han menar att man på internet kan 

observera ett ökat utbud av islamofobiska och främlingsfientliga bloggar, webbsidor, och communities. 

Genomgående beskrivs där bilden av islam som islamistisk, något som kopplas samman med krav på hårdare 

invandringspolitik. Dessa webbplatser spelade enligt Ekman en avgörande roll i riksdagsvalet 2010. Dessutom 

har de varit delaktiga att normalisera främlingsfientliga och islamofobiska åsikter. 

Ekman har genomfört en diskursanalys av tre av de största främlingsfientliga svenska bloggarna. Ekman jämför 

diskursen på dessa sidor, med den bild som ges av muslimer/islam på traditionell online-media. Han analyserar 

den diskursiva konstruktionen av islam och muslimer och undersöker både inter-textuella och inter-diskursiva 

relationer mellan bloggarna och den politiska sfären. Han baserar sina resultat på teorier om rasism i 

massmedia, och sambanden mellan elit-diskurser, geopolitik och rasism. Resultaten av studien visar hur 

islamofobiska webbsidor använder och länkar till nättidningar, journalister, och ämnen, i syfte att bekräfta eller 

kontrastera sin egen ståndpunkt rörande muslimer och islam. Vad som skapas är en inställning mot 

etablissemanget, där traditionell media och den politiska sfären ingår. Genom inramningen av rasistiska och 

islamofobiska ståndpunkter som en fråga om yttrandefrihet kontra religiös extremism, ramas dessa 

ståndpunkter in. Studien visar också hur bloggarna och sidorna använder nätet för att synas i traditionell 

media, för att på så sätt lyckas mobilisera väljarna till att rösta på högerextrema och främlingsfientliga 

partier.
246

  

Ytterligare studier på området har genomförts av Bevelander och Otterberbeck vilka undersökt attityder, 

fördomar och erfarenheter av islamofobi i Sverige inom den politiska debatten och media. Även Bevelander 

och Otterbecks studie påvisade att det finns påtagliga problem inom svensk politik och media gällande 

inställningen till muslimer och islam. Den politiska debatten och media har tillsammans bidragit till att skapa en 

stereotyp bild av muslimer vilken inte alltid förknippas med positiva egenskaper och händelser. Muslimer och 

islam är ofta exponerade i svensk media i samband med världshändelser där dessa grupper skildras negativt. 

Internet är en bidragande faktor till att den negativ publiciteten ökat då både politiker från högerextremistiska 

partier och övriga medborgare fått möjlighet att sprida sina negativa åsikter om muslimer och islam i större 
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utsträckning.
247

 Otterbeck och Bevelander anser att denna utveckling är problematisk och menar att politiker 

och media måste ta ett stötte ansvar gällande vad som sägs och skrivs på internet för att minska spridningen av 

negativa åsikter och attityder gentemot muslimer och islam.
248
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Kapitel 10.    Internationell utblick 

Det har genomförts flera europeiska studier med fokus på attityder gentemot islam och muslimer i EU:s 

medlemsländer. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) publicerade år 2006 en 

rapport gällande islamofobi och diskriminering av muslimer inom Europeiska unionen. I rapporten åskådliggörs 

bevis kring islamofobiska uttryck och dess omfattning i 13 EU-länder samt integrationsfrämjande och 

islamofobibekämpande åtgärder hos dessa länders regeringar och civilbefolkning. Publikationen vittnar om en 

rad incidenter av antimuslimsk karaktär i Sverige och övriga länder. I Sverige har bland annat ett flertal fall av 

vandalisering av moskéer och attacker mot förmodade muslimer rapporterats de senaste åren. I jämförelse 

med övriga berörda EU-länder är dock antalet rapporterade fall få.
249

 

Huruvida den officiella rapporteringen av diskrimerande handlingar gentemot muslimer stämmer överens med 

den verkliga bilden i dessa länder är omdiskuterat. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 

publicerade år 2009 en rapport som behandlar diskriminering av minoritetsgrupper inom EU:s medlemsländer. 

Förutom slutsatser om att graden av diskriminering mot muslimer inom EU är hög påvisar rapporten att ca 80 

procent av de som utsatts för diskriminering valt att inte anmäla händelsen. I rapporten kan även utläsas att en 

av tre muslimer utsatts för diskriminerande behandling under det senaste året (2008-2009) och att de som 

utsatts i snitt blivit diskriminerade vid åtta tillfällen under en period på tolv månader.
250

  

Att diskrimineringen gentemot muslimer är utbredd i många av Europas länder kan även utläsas av Open 

Society Institutes rapport Muslims in Europe vilken jämför attityderna gentemot muslimer och islam i 

Stockholm med situationen i tio andra städer inom EU. Studien påvisar att en majoritet av den svenska 

befolkningen anser att det finns en utbredd diskriminering i landet med religiös tillhörighet som grund
251

. 

Samma resultat kan utläsas i Europeiska kommissionens Europabarometer gällande diskriminering i EU:s 

medlemsländer år 2012 där 58 procent av de svenska respondenterna ansåg diskriminering med avseende på 

religion som utbredd i landet. Särskilt påtaglig är diskrimineringen av muslimer inom arbetslivet. En majoritet 

av respondenterna i Europabarometern menade att uttryck av religiös trostillhörighet skulle vara till nackdel vid 

jobbsökande och att jobbet troligtvis skulle gå till annan part om en av kandidaterna uppvisade religiösa uttryck 

eller symboler av något slag.
252

  

Slutsatsen om utbredd diskriminering av muslimer i Sverige styrks av det faktum att en majoritet av 

respondenterna med muslimsk tillhörighet känner sig socialt exkluderade i det svenska samhället. Sett till 

Europa som helhet så är det många människor med muslimsk bakgrund som känner nationell tillhörighet i det 

land de är bosatta. I Sverige är det dock endast 41 procent av respondenterna med muslimsk bakgrund som 

upplever att de känner nationell tillhörighet och många av dessa vittnar även om en känsla av social 

exkludering från den resterande befolkningens.
253

  

Bilden av att det förekommer social exkludering av muslimer i Sverige, liksom i övriga Europa, stärks även av 

slutsatserna i EUMC:s rapport Muslims in the European Union vilken påvisar en tydlig segregation i det svenska 

samhället med centrering av minoritetsgrupper till vissa delar av städer och kommuner. Särskilt påtaglig är den 

sociala och etniska segregeringen inom utbildningsväsendet i kommuner med en stor andel muslimska 

invånare. Vidare visade studien på att en majoritet av invånarna i Västeuropa samtyckte till påståendet om att 

                                                                 
249 EUMC 2006  
250 European Union Agency for Fundamental Rights 2009  
251 Open Society Institute 2010  
252 Europeiska kommissionens Europabarometer 2012  
253 Open Society Institute 2010 



 

53 

 

muslimer som lever i Europa idag ses med viss misstänksamhet – något som stärker bilden av social exkludering 

ytterligare. Sverige och Nederländerna var de länder som påvisade högst grad av samtycke med 75 respektive 

72 procent som höll med om en utbredd misstänksamhet gentemot den muslimska befolkningen.
254

 

I dagsläget finns en bild i Sverige och övriga Europa om att de offentliga insatser som existerar gällande 

bekämpning av diskriminering gentemot muslimer och övriga minoritetsgrupper är ineffektiva
255

. I EUMC:s 

rapport åskådliggörs en del av de islamofobi- och segregationsbekämpande åtgärder som finns etablerade 

inom statliga myndigheter och hos civilbefolkningen. Rapporten belyser bland annat Integrationsverkets arbete 

med analysering av rasismens och islamofobins utveckling i Sverige. Regeringen beslutade år 2003 att 

Integrationsverket ska stödja projekt vilka syftar till att informera om vilka risker och konsekvenser islamofobi 

och antisemitism medför. Denna typ av initiativ, vilka syftar till att skapa en dialog kring islamofobi, tycks 

relativt vanlig bland de berörda EU-länderna.
256

 

Desto ovanligare är lagstiftande initiativ gällande diskriminering hos ländernas statliga myndigheter. I Sverige 

publicerade Diskrimineringsombudsmannen år 2004 rekommendationer om lagstiftning på arbetsplatser 

gällande etnisk och religiös klädsel samt rätten till semester och tjänsteledighet vid religiösa högtider. 

Diskrimineringsombudsmannens undersökning av inställningen till lagförslagen hos landets statliga 

myndigheter påvisade dock att 28 av 30 hade en negativ inställning till förslaget. Bristen på samtycke gällande 

denna typ av lagstiftning är vanlig hos flera av studiens berörda länder och det är i dagsläget en minoritet av 

länderna som visar tecken på framtida lagstiftning inom detta område.
257
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Kapitel 11.    Sammanfattning och avslutande 

diskussion 

Denna rapport syftar till att lyfta fram forskning som bedrivits vid svenska universitet och högskolor sedan år 

2003. Den forskning som är relevant fokuserar på islamofobi riktad mot muslimer och förväntade muslimer.  

Kartläggningen av forskning har genomförts genom en genomgång av några forskningsalster och 

kunskapsöversikter som ger en översiktlig bild av den relevanta forskningen i Sverige, litteratursökning i DiVA 

och i svenska universitet och högskolors egna databaser, samt genom dialog med forskare. Utifrån forskningen 

avser Oxford Research i detta kapitel reflektera över den forskning som påvisas i rapporten, utifrån de 

avgränsningar som gjorts. 

 

11.1  Islamofobi – ett obeforskat fält inom alla samhällsområden 

Långt ifrån all forskning som nämner ord som islam, muslimer och förmodade muslimer och som genomförts 

vid svenska universitet och högskolor sedan år 2003 är relevant för rapporten. En stor del av den forskning som 

berör muslimer och islam behandlar inte alls islamofobi, utan fokuserar exempelvis på religionens utveckling 

eller utbredning.  

Islamofobi är ett relativt outforskat fält, vilket gäller dels för Sveriges del och dels internationellt. Eftersom 

förekomsten av forskning är så begränsad är det svårt att använda den för att dra generella slutsatser om 

islamofobi i Sverige. Svårigheterna gäller särskilt eftersom bristen på forskning gör det svårt att jämföra studier 

eller relatera dem till varandra. Detsamma gäller för forskning som jämför svenska förhållanden med andra 

länder, eftersom sådan forskning är så gott som obefintlig. Tydligt är emellertid att det skett ett uppsving i 

intresset för islamofobi hos forskare vid svenska universitet och högskolor under de senare åren. Internationellt 

sett har även den första vetenskapliga tidskriften om islamofobi startats vid Berkeley University i San Francisco. 

En anledning till att islamofobi är obeforskat är, enligt en av de forskare som Oxford Research samtalat med, 

att islamofobi är ett relativt ungt begrepp. Forskningen har drivits på av att muslimska företrädare själva har 

påpekat att islamofobin förekommer. Innan dess ingick islamofobi i en bred grupp av forskning om ojämlik 

behandling, till exempel diskriminering och rasism. Därtill är islamofobi ett omstritt begrepp. 

Forskningsläget kan jämföras med annan forskning om ojämlik behandling, trakasserier och diskriminering där 

förekomsten av forskning skiljer sig åt beroende på diskrimineringsgrund. Forskning om diskriminering på 

grund av kön eller etnisk tillhörighet är exempelvis relativt vanligt förekommande, även om det även inom 

dessa områden finns kunskapsluckor. När det gäller andra diskrimineringsgrunder, såsom religion eller annan 

trosuppfattning, finns en betydligt mindre mängd forskning. Utifrån den begränsade mängd forskning som finns 

om islamofobi går det att dra slutsatsen att islamofobin liknar forskningen för flera diskrimineringsgrunder, och 

särskilt nära ligger den forskning om etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.  

För att undersöka förekomsten av diskriminering mot förmodade muslimer på arbets- och bostadsmarknaden 

har flera forskare försökt signalera religion genom att ge fiktiva personer arabiskklingande eller ”muslimskt 

klingande” namn. Sådan forskning är nära angränsande till forskning om etnisk tillhörighet och det kan 

ifrågasättas i vilken grad forskningen undersöker de två diskrimineringsgrunderna. Alternativt går det att tolka 
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forskningen utifrån ett intersektionellt perspektiv, i gränslandet mellan diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet och religion. 

Trots att mängden forskning om islamofobi är begränsad finns mer forskning med inriktning mot ojämlik 

behandling utifrån islam, muslimer och förmodade muslimer än om diskriminering på grund av religion. 

Forskare som direkt fokuserat på islamofobi har även konstaterat att de bakomliggande mekanismerna verkar 

likna de som gäller för antisemitism. Det finns också tecken på att de mekanismer som gäller för diskriminering 

riktad mot muslimer liknar de som gäller för andra diskrimineringsgrunder, till exempel baserat på forskning 

om arbetsmarknaden. Flera forskare har också diskuterat vad islamofobi egentligen är och använder olika 

definitioner, vilket gör islamofobi till ett brett och svårdefinierat begrepp.  

 

11.2  Forskningsöversiktens resultat 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från forskningsöversikten utifrån forskningens inriktning. Först 

sammanfattas och diskuteras forskning om hur islamofobi bygger på uppfattningar som delar upp människor i 

kategorierna ”vi och dom”. Islamofobins mönster är närvarande oavsett samhällsområde. Därefter diskuteras 

forskning om islamofobins uttryckssätt. Sist ges ett intersektionellt perspektiv på forskningen. 

 

11.2.1  Konstruktionen av ”vi och dom" inom alla samhällsområden 

Trots att det endast finns en begränsad mängd forskning om attityder och fördomar mot muslimer och 

förmodade muslimer visar den forskning som finns entydigt åt ett håll. Inom alla samhällsområden som har 

undersökts förekommer negativa attityder och fördomar.  

Gemensamt för forskningen är att den pekar mot ett enhetligt förhållningsätt till islam och muslimer. Islam 

betraktas som en religion utan nyanser och (förmodade) muslimer som en homogen grupp människor. 

Islamofobin utgår ifrån att islam för med sig vissa värderingar och åsikter. Muslimer antas vara bärare av dessa 

värderingar och åsikter. Några av de fördomar som finns om islam och förmodade muslimer handlar om 

kvinnoförtryck, våldsbenägenhet, antidemokrati och improduktivitet. En annan fördom som forskare påpekat 

vara vanlig är att människor tror att muslimer generellt skulle vara mer aktivt religiösa än andra människor i 

Sverige, vilket inte är fallet. Åsikterna framkommer exempelvis i studier av utsatthet hos kvinnor som bär slöja. 

Kvinnorna beskriver hur de betraktas i det offentliga rummet. Flera av respondenterna i en studie ser slöjan 

som ett kvinnoförtryckande påbud. Slöjan förväntas vara ett redskap som muslimska män använder för 

kvinnoförtryck. Ett annat fall när sådana fördomar finns representerade är på arbetsmarknaden där muslimska 

män förväntas vara mindre produktiva än svenska män. Muslimer framställs som våldsbenägna och obenägna 

att ta hand om sina barn. Däremot är det inte alltid det finns en medvetenhet om fördomarna, det vill säga att 

de är explicita. Ibland förekommer de även om de inte går att urskilja som islamofobi hos den som har dem 

(implicita). 

Antaganden om islam och muslimer som en definierad grupp med särskilda och tydliga karaktäristika har fört 

med sig att muslimer förväntas försvara sig. Forskning visar att muslimer, och särskilt imamer, förväntas ta 

kollektiv ställning vid särskilda händelser som sammankopplas med islam. Det kan exempelvis gälla att ta 

avstånd från terrorbrott eller hedersvåld. Enligt flera forskare har islam börjat uppfattas som ett säkerhetshot 

och ett hot mot de värderingar som det svenska samhället säger sig stå för. Att vara muslim för med sig åsikter 

som inte är förenliga med västerländska värderingar om demokrati. 
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Flera av de forskare som Oxford Research har talat med påpekar att en anledning till att islamofobi börjat 

uppmärksammas mer under de senare åren är att muslimer själva har en medvetenhet om sin utsatthet. 

Muslimska organisationer påpekar själva att tongångarna mot dem har försämrats. Mot bakgrund av en 

tillsynes ökad islamofobi förekommer också strategier för att skydda sig eller att motverka islamofobi. En 

strategi som forskningen påvisar är att ändra ett arabiskklingande namn
258

 för att undvika utsatthet. 

Motiveringarna för ändringen visar sig i flera fall vara just att det arabiskklingande namnet sammankopplas 

med islam.  

Precis som beskrivs ovan gäller att islamofobi, oavsett samhällsområde eller om det gäller samhället generellt, 

skapas och reproduceras en syn på muslimer som en enhetlig, homogen grupp. Den förväntat homogena 

gruppen muslimer konstruerar en syn på muslimer som ”de andra”, det vill säga en väldefinierad grupp 

människor som skiljer sig från det som definieras som ”vi”.  

Ett av de områden där denna konstruktion av ”vi och dom” är som tydligast är i mediebilden av muslimer och 

islam. Där har det visat sig att en negativ bild av islam och muslimer reproduceras, till exempel genom att fokus 

på ligger på muslimer som ett säkerhetshot. Flera forskare har visat att mediebilden har förändrats sedan 

terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Däremot har forskare inte kunnat påvisa att händelserna haft 

långtgående inverkan på islamofobin hos allmänheten.  

Oavsett dessa händelsers inverkan på islamofobin hos allmänheten har den politiska bilden förändrat över tid. 

Från att islam på 1970-talet främst ansågs relevant i den svenska politiska debatten utifrån frågor av praktisk 

natur har islam kommit att förknippas med värderingsfrågor, vilket tyder på en politisering av synen på islam i 

Sverige.  

 

11.2.2  Islamofobins uttryckssätt 

Islamofobin kan uttrycka sig på många olika sätt och vilket uttryck som ”räknas” som islamofobi beror på vilken 

definition som används. Den breda syn på islamofobi som används för denna rapport innebär att all form av 

ojämlik behandling, trakasserier eller diskriminering som riktas mot muslimer eller förmodade muslimer räknas 

som islamofobi. Utifrån detta synsätt förekommer islamofobin inom alla de samhällsarenor som behandlats i 

forskning. Islamofobi är emellertid inte ett okritiserat begrepp påpekas av några forskare som alltför 

förenklande. Sådana påpekanden görs i förhållande till begrepp som mång- och multikulturalism. Trots goda 

avsikter om att verka för inkludering i samhället har dessa lett till en utestängande politik. 

Islamofobin uttrycks exempelvis i hot, våld, nedsättande blickar, hatbrott, glåpord, mediala påhopp, sämre 

möjligheter att få anställning eller trakasserier i skolan. Kvinnorna som bär slöja får, enligt de studier som 

nämndes ovan, stå ut med att bli uttittade, mottaga hot eller höra glåpord i det offentliga rummet. Förmodade 

muslimer får lägre svarsfrekvens än de som inte förmodas vara muslimer när de söker arbeten eller förvärva 

företag. För att anställa en förmodad muslim vill arbetsgivare kompenseras genom att betala en lägre lön till 

personen ifråga. Muslimska organisationer får utstå hot och vandalisering och förmodade muslimer utsätts för 

hatbrott i form av hot och våld.  

Även om alla dessa typer av kränkande behandling eller ojämlika förutsättningar kan definieras som islamofobi 

finns skiljer de sig åt. De mer eller mindre direkt och uttryckligen mot den som utsätts. Uttryckliga kränkningar 

märks naturligtvis tydligast, såsom våld eller hot om våld. Däremot kan det vara svårare att veta när någon inte 

får komma på intervju för ett jobb för att de antas vara muslim.  

                                                                 
258 Jfr diskussion om arabiskklingande namn som signal för att någon är muslim ovan. 
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11.2.3  Intersektionellt perspektiv på islamofobi 

En ytterst begränsad andel av forskningen om islamofobi problematiserar islamofobi utifrån ett intersektionellt 

perspektiv, i form av mönster hos de som hyser islamofobiska attityder eller hos de som utsätts. I 

förekommande fall är det förövaren som problematiseras, till exempel genom att äldre verkar ha mer 

omfattande fördomar än yngre och att män verkar ha mer fördomar än kvinnor. Hos unga visar det sig att 

fördomar, vilka bland annat innebär att muslimer skulle ha en särskild syn på könsroller, i sig är olika beroende 

på flickor och pojkars egen syn på könsroller. 

Få forskningsalster tar upp islamofobi ur ett intersektionellt perspektiv med avseende på muslimernas 

heterogenitet. Det innebär att forskningen inte undersöker islamofobins uttryckssätt utifrån olika 

diskrimineringsgrunder eller andra karaktäristika. En studie har fokuserat på bilden av unga muslimska tjejer 

med bakgrund i Mellanöstern, som får utstå förväntningar om hur de ”ska vara” som muslimer och som unga 

kvinnor. När det gäller andra diskrimineringsgrunder är det slående att forskning inte i högre utsträckning 

diversifierar synen på muslimer utifrån exempelvis kön, ålder eller etnisk tillhörighet.  

Forskningen tar därmed inte heller hänsyn till islams diversitet när det gäller andra diskrimineringsgrunder än 

religion. Inte heller när ett arabiskklingande namn används som signal för att någon är muslim problematiseras 

resultaten utifrån i vilken grad arabiskklingande namn verkligen är en signal för att vara muslim eller huruvida 

resultaten hade varit annorlunda om en annan signal för att någon är muslim hade använts, exempelvis 

persiskt klingande namn eller namn från någon annan del av världen där en stor andel av befolkningen är 

muslimer. 

 

11.3  Vilken forskning saknas? 

Islamofobi är ett relativt obeforskat fält, även om det finns forskare såväl i Sverige som i andra länder som 

försöker studera olika aspekter av islam. Forskning som jämför islamofobi i Sverige och i andra länder har i 

litteratursökningarna visat sig vara så gott som obefintlig, vilket också bekräftas i samtalen med forskare.  

Eftersom det finns en så liten mängd forskning om islamofobi i Sverige och den forskning som finns till stor del 

är producerad av ett fåtal aktiva forskare är det möjligt att peka ut flera områden där forskningen om 

islamofobi skulle kunna utvecklas. Kort sagt gäller det alla de samhällsområden som tagits upp i denna rapport. 

En forskare som Oxford Research samtalat med betonar att det behövs mer forskning om islamofobi generellt. 

En av de aspekter som bör tas upp är övergeneraliseringar av muslimer som en homogen grupp. Forskaren 

hävdar att det skett en förskjutning i hur vissa händelser tolkas och exemplifierar med att det under 1980- och 

1990-talen fanns en uppfattning om att ”utländska män” ofta, utan samförstånd från modern, tog med sina 

barn till sitt hemland. Idag är bilden att det i 90 procent av fallen är muslimska män som står för sådana 

händelser, trots att det inte finns forskning att basera uttalanden på. 

Flera forskare påpekar vikten av att genomföra longitudella studier av islamofobi i olika samhällsområden, 

exempelvis inom mediefältet. En forskare betonar att det, förutom mer forskning om konstruktionen av ”vi och 

dom” i medier behövs, är det nödvändigt att studera medier ur ett strukturellt perspektiv. En frågeställning 

som bör läggas i fokus är exempelvis hur och varifrån islamofobiska medier finansieras och får sitt stöd. 

Mot bakgrund av vad som beskrevs ovan behövs forskning om islamofobi på intersektionell grund. Det gäller 

dels utifrån hur diskrimineringsgrunden religion samverkar med andra diskrimineringsgrunder, men också hur 

andra karaktäristika spelar in. Sådana studier kan vara såväl kvantitativa som kvalitativa.  
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Ett annat område där forskningen är begränsad är islamofobi i välfärden, såsom i socialtjänsten, hälsa- och 

sjukvård, rätts- och polisväsende och nämndemannasystemet. Det saknas också regionala jämförelser av 

islamofobins uttryck och utbredning i olika delar av landet. 
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