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Abstract 

In 2004 the French government passed a law stating that all conspicuous signs of 

religious affiliation should be banned in public schools. In Sweden 2009 a woman 

was expelled from school for wearing a niqab. The school soon accepted the stu-

dent’s choice of clothing but the question was raised and the debate made the 

Swedish National Agency for Education present guidelines on how to handle pu-

pils with veils or niqabs. They stressed the importance of the individual’s right to 

express religious belief and freedom of choice, such as the right to wear the 

clothes one might want to. The aim is to see what arguments where used in the 

debate for and against the law in France and Sweden. In the study the discussion 

is interpreted by using Goffman’s theories, as presented in The Presentation of 

Self in Everyday Life (1974/1959). 

   By going through and analyzing Swedish opinion articles and books concerning 

the French debate in an analytical inductive method the study have found that 

both sides of the discussion in the two countries emphasizes the importance of 

gender equality and religious freedom. In France there is a greater concern of 

keeping the public space, or front stage, secular and thus pushing religion to the 

private life, or the back stage, of the citizens. The study also found that those who 

want a law banning the veil and niqab in school, as well as many of those who 

oppose the law, see the garments as forced upon its bearers. While the pro-ban 

group says that a law is necessary to come to terms with this compulsion the other 

side claims that education eventually will make the girls stop wearing veils and 

niqabs. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

 

Skolan – ett ämne som berör och upprör många. I min studie ska jag se närmare 

på en debatt som blossat upp i Sverige på senare år, den om huruvida det ska vara 

tillåtet att bära slöja och niqab i skolan. Jag kommer även att se hur den sett ut i 

Frankrike, där debatten tog fart redan i slutet av 1980-talet.  

Utbildning som idag ofta är en statlig verksamhet grundlades emellertid vanli-

gen av religiösa rörelser på många platser runt om i Europa (Silvestri 2007:15). 

Frågan är dock hur vi idag ser på religionens inblandning i skolan? Individens 

rättigheter brukar hyllas och som en av dem nämns religionsfrihet. Det är en 

grundregel som återfinns i alla moderna demokratier och ses som en mänsklig 

rättighet som ej går att ifrågasätta. Samtidigt som alla har rätt att vara religiösa så 

ska inte någon tvingas in i en religion (Casanova 2012a:141).  

Rätten till religion innefattar inte bara enskilda individer utan inbegriper även 

olika minoriteters rättigheter. Mindre kollektiv får möjlighet att bevara och för-

svara sina traditioner (däribland religiösa) från majoritetssamhällets påtryckningar 

(ibid.) Hur försöker vi parera dessa olika sidor av religionsfriheten? 

I Sverige har Diskrimineringsombudsmannen (DO) till uppgift att arbeta mot 

diskriminering på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller religiös upp-

fattning (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Ett uppmärksammat fall var när 

Alia Khalifa 2009 anmälde Åsö vuxengymnasium till DO då de inte ville låta 

henne gå lärarutbildningen. Anledningen var att hon bar niqab. Hon tilläts emel-

lertid gå färdigt utbildningen men såväl Khalifa som ledningen för skolan och 

lärarfacken var ändå intresserade att se vilket utfallet skulle bli (Gardell 

2011:177). Då Khalifa fått slutföra sin utbildning ansåg DO att en domstol inte 

skulle komma att döma det som diskriminering, så efter närmare två år så besluta-

de till sist DO att avsluta ärendet och inte ta det vidare till domstol (Diskrimine-

ringsombudsmannen, 2010).  

I och med detta ärende såg Skolverket över sina riktlinjer om slöjor och niqab i 

skolan. Deras uttalande gällde främst gymnasieskolan och vuxenutbildningen men 

de ansåg att samma principer kunde gälla i grundskolan (Skolverket 2012a). Det 

Skolverket sade i sin promemoria var att individer själva bestämmer vad de ska 

klä sig i och att detta ska respekteras. Sedan 2006 finns det bestämmelser gällande 

diskriminering i skolan som bland annat innebär att det inte får finnas generella 

förbud mot slöja. Skolverket betonade att alla ska känna sig välkomna och att alla 

har samma rättigheter, vidare att religionsfriheten är skyddad i grundlagen såväl 

som i europakonventionen. I promemoria hänvisas till läroplanen där det står att 

all diskriminering ska motverkas (Skolverket 2012b). 
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Skolverket anser att kommunikationen mellan elev och lärare såväl som elever 

emellan är viktig och om denna försvåras på grund av slöjbärande får slöjan i det 

enskilda fallet förbjudas. De skriver emellertid att det finns exempel där en hel-

täckande slöja inte varit ett hinder för undervisningen. Det är även tillåtet att neka 

en elev att bära slöja om den kan utgöra fara vid till exempel laborationer i skolan 

(Skolverket 2012b). 

Under 2010 diskuterades slöjans och niqabens vara eller icke vara av många i 

Sverige. Slöjan kan vara utformad på flera vis och täcka olika mycket men 

gemensamt för de olika stilarna är att huvudet draperas. Den största skillnaden 

mellan slöja och en niqab är att den senare även täcker ansiktet, dock med en öpp-

ning för ögonen (Nationalencyklopedin a & b). Debatten kring plaggen fick för-

nyad fart under december i och med att en debattartikel av diskrimineringsom-

budsmannen Katri Linna publicerades i Dagens Nyheter. Det är replikskiftena 

under det här året som jag kommer att se närmare på. 

I väst anses det viktigt att skilja på den religiösa, privata sfären och den offent-

liga (Casanova, 2012b:25). Detta är extra tydligt i Frankrike där det sedan 2004 

finns ett förbud mot att i allmänna skolor bära iögonfallande symboler som tyder 

på religiös tillhörighet. Mindre symboler, som till exempel små berlocker, berörs 

emellertid inte av förbudet (Scott 2007:1).  

År 1989 kan sägas vara då den moderna, franska slöjdebatten tog fart. Rektorn 

på en skola utanför Paris stängde av tre elever då de vägrat ta av sig sina slöjor i 

skolan. Argumentet för avstängningen var att rektorn ville upprätthålla sekularis-

men (på franska laicité). Han ansåg det vara viktigt att skolan upprätthöll och lär-

de ut de rätta värderingarna och att laicité var en av de viktigaste principerna. Det 

som hade kunnat passera som en enskild rektors beslut kom att uppmärksammas 

landet över. Joan Wallach Scott, författare till boken The politics of the veil, me-

nar att det fanns flera anledningar till detta. Dels var det exakt tvåhundra år sedan 

franska revolutionen, dels för att det skedde i en tid då islam väckte mycket nega-

tiv uppmärksamhet, som fatwan mot Salam Rushdie och hans Satansverserna och 

även den första palestinska intifadan mot israelsk ockupation (Scott 2007:22–23).  

Religiösa symboler fick dock fortsätta att bäras i skolor men om de på något 

sätt provocerade eller användes som propaganda hade de anställda på skolan rätt 

att avlägsna dem. Det var således upp till personalen på respektive skola att avgö-

ra varför en elev bar en religiös symbol och om det skulle vidtas några åtgärder. 

Efter detta lugnade debatten ner sig (Scott 2007:25). 

År 1994 gav sig rektorn återigen in i debatten men nu i egenskap av politiker. 

Han lade fram ett lagförslag som innebar att alla uppseendeväckande tecken på 

religiös tillhörighet skulle förbjudas. I september 1994 beslutade utbildningsmi-

nistern François Bayrou att anta lagen. Till skillnad från besluten som tagits 1989 

menade ministern att elevernas beteende inte behövde tas i beaktning då vissa 

symboler i sig själva var tecken på propaganda. Vidare ansåg han att det var skill-

nad på symboler som tydde på religiös tillhörighet och uppseendeväckande sym-

boler. De senare menade han skulle leda till att diskriminering och olikheter i sko-

lan och på sikt i hela samhället. Några flickor som blivit avstängda från sin skola 

gick till domstol och efter flera överklaganden beslutades att lagen inte skulle an-

tas, detta med hänvisning till vad som sagts 1989 (Scott 2007:26–28).  

Diskussionen ledde till att skolor förhöll sig till slöjor på olika sätt. På vissa 

fick eleverna ha slöja i korridorerna men inte i klassrummet. På andra skolor var 

slöjor förbjudna men däremot var det tillåtet att ha på sig en bandana. Dessa var 
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föremål för stora diskussioner om hur de fick se ut, till exempel hur stora de kun-

de vara (Scott 2007:29). 

År 2003 lade Jack Lang fram ett lagförslag till nationalförsamlingen att alla re-

ligiösa symboler skulle förbjudas i allmänna skolor, detta i laiciténs namn. Samti-

digt som lagförslaget var under utredning relegerades två systrar från sin skola då 

de inte ville byta sina slöjor mot den så kallade ”lightversionen” som skolan för-

ordade. De var konvertiter och hade själva inga muslimer i den närmsta familjen, 

däremot ickepraktiserande judar och katoliker. Deras släktingar försvarade varken 

konverteringen eller slöjan men däremot var de måna om systrarnas rätt att gå i 

skola. Trots exempel som detta gällde diskussionen oftare vad slöjan antogs sym-

bolisera än varför individer valt att ha den på sig (Scott 2007:30–32). 

I december 2003 kom rapporten Laicité et République från den kommission 

som utrett lagen. Genom att hänvisa till den sekulära traditionen föreslog de att 

alla iögonfallande tecken på religiös tillhörighet skulle vara förbjudna i allmänna 

skolor. Vidare rekommenderade de att den andliga mångfalden skulle respekteras 

och till exempel även att religionsundervisningen borde utökas, att det skulle fin-

nas muslimska representanter på sjukhus och fängelser, att det skulle finnas alter-

nativ till fläsk och fisk på fredagar i skolor, fängelser och sjukhus och att Yom 

kippur och Aid-el-kebir föreslogs bli nationella helgdagar. Samtidigt framhöll 

kommissionen att detta inte fick förminska kristendomens framträdande roll i 

fransk historia. Av förslagen antogs 2004 emellertid endast det som gällde förbu-

det av alla iögonfallande tecken på religiös tillhörighet i allmänna skolor (Scott 

2007:33–34). Då symboler från alla religioner kunde förbjudas sades lagen vara 

neutral men i realiteten var den ett sätt att få bort den muslimska slöjan från skolor 

(Bowen 2008:1). Förbudet gällde inte på privatskolor eller på universitet (Scott 

2007:106).  

Sekulariseringen är nu inte det enda argument som förs fram vare sig diskus-

sionen rör slöja eller niqab. Genomgången visar dock att precis som Casanova 

säger så kan vi fråga oss var gränsen mellan religiös och sekulär egentligen går? 

Det blir inte lättare när det dessutom finns olika sorters sekularism, såväl inom ett 

land som stater emellan (Casanova 2012a:144). Silvestri hävdar att det europeiska 

samhället är misstänksamt mot människor som utövar religion och visar det of-

fentligt (2007:21). Hur det är med den saken låter jag vara osagt men det är intres-

sant att se vad som anses vara lämplig klädsel i skolan. 

 

  

 

 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på slöja och niqab i skolan i Sve-

rige respektive Frankrike. Jag ska läsa svenska debattartiklar och texter som be-

skriver de argument som framförts i Frankrike och se på dem utifrån Erving 

Goffmans teorier i Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik (1974). 

Målet med min uppsats är att ta reda på vilka värderingar debattörerna anser vara 

viktiga och hur dessa påverkar sättet de vill att elever ska klä sig.  
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1.2. Frågeställning 

 Vilka argument har framförts i den offentliga debatten för och emot slö-

ja och eller niqab i skolan i Sverige och Frankrike? 

 Hur kan debatten tolkas utifrån Erving Goffmans teorier så som de 

framställs i Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik 

(1974)? 

1.3. Avgränsning 

Denna studie syftar endast till att se vilka argument som framförts i den offentliga 

debatten gällande bruket av slöjor och niqab i skolan. Detta innebär att jag valt 

bort den lika intressanta diskussionen om huruvida burka och niqab ska vara för-

bjudna på offentliga platser trots att jag menar att dessa debatter har samma grund. 

I Frankrike finns det ett förbud mot alla iögonfallande religiösa symboler i all-

männa skolor men jag har valt att koncentrera mig på slöjan då det är den enskilda 

religiösa symbol som diskuterats mest. Det är inte en studie som ska ta reda på 

vad slöjan ”egentligen” står för utan det är individers och gruppers åsikter om den 

som ska redovisas.  

De artiklar och böcker jag har som grund för studien är endast en bråkdel av 

allt som författats och sagts i frågan. I och med att jag valt att ha debattartiklar i 

dagspress som grund för analysen av den svenska debatten så har jag samtidigt 

valt bort tv och radio. Mitt val av debattartiklar innebär dessutom att jag inte ser 

på hur frågan uttryckts i ledare eller sett ur vilken vilken vinkel reportage och ar-

tiklar framställt diskussionen. Jag valde även bort att se hur partier diskuterat frå-

gan internt, till exempel om och i så fall hur, ämnet behandlats på stämmor.  

Det kan även ses som begränsande att min analys av den franska debatten byg-

ger på verk av andra författare. Min kunskap i franska är emellertid inte tillräck-

ligt stor för att jag på ett tillfredsställande sätt skulle kunnat ta del av hur diskus-

sionen i Frankrike sett ut.  

Det skulle även vara intressant att se på frågan ur ett större perspektiv. Hur ser 

slöjdebatten ut i övriga Europa och runtom i världen? Väcker ämnet någon debatt 

på andra platser? På grund av tid- och utrymmesbrist har jag dock valt att endast 

se till Sverige och Frankrike. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Religionssociologen Linda Woodhead argumenterar i artikeln The muslim veil 

controversy and European values (2009) för hur de som är för förbud av slöjor 

såväl som de som är mot förbud i grunden säger sig stå för samma värderingar 

som till exempel frihet och jämlikhet. Artikeln är en del av ett EU-projekt som 

undersökte hur slöjdebatten förts i åtta länder runt om i Europa. Med hjälp av 

diskursanalys synade hon den offentliga diskussionen i Storbritannien.  

Christian Joppke som forskat på sociologi och politik gav 2009 ut boken Veil 

mirror of identity. I den tar han upp hur slöjdebatten sett ut i västra Europa i stort 

och mer specifikt på Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Han ser närmare på 

hur liberalismen används i Frankrike och Storbritannien för att legitimera synen 

på slöjor. I det tyska exemplet visar han istället hur de rent ut säger att den mus-

limska slöjan inte kan vara en del av det traditionellt kristna samhället. Som titeln 
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antyder menar Joppke att slöjan får fransmän, britter och tyskar att reflektera över 

och ta ställning till den egna identiteten, vilka de är och vad de står för.  

   I avhandlingen ”Everybody, welcome to France!”: secularism, governmentality 

& fantasy in the French Republic (2012) ser religionshistorikern Per-Erik Nilsson 

närmare på hur slöjdebatten sett ut i Frankrike. Han skriver om hur franska politi-

ker och lagstiftare framställt Frankrike som en sekulär republik under slöjdebat-

terna 2003-2004 och 2009-2010. Den förstnämnda är den då slöjor förbjöds i all-

männa skolor och den senare är den som ledde till att slöjor som täcker ansiktet 

förbjöds på allmän plats. Nilsson menar att sekularism använts som ett sätt att 

måla upp bilden av Frankrike och dess upplysta medborgare. Mot denna bild har 

debattörerna ställt ”den andre”, vilken både implicit som explicit varit muslimer. 

Han har tagit del av och analyserat bland annat politiska uttalanden och lagtexter 

samt gjort fältarbete i Frankrike.    

 

1.5. Material 

Hur jag insamlat material ser olika ut för den svenska respektive franska slöjde-

batten. Vad gäller den svenska har jag sökt debattartiklar på de tre största dagstid-

ningarna i Sverige; Dagens Nyheter (DN), Göteborgsposten (GP) och Svenska 

Dagbladet (SvD). På tidningarnas respektive hemsida har jag använt mig av sök-

orden”burka”, ”niqab”, ”slöja”, ”slöjor” och ”slöjan”. Jag ville få fram artiklar 

som var skrivna i anknytning till det beslut som Diskrimineringsombudsmannens 

tog den 30 november 2010 gällande en elev som använt niqab under utbildningen. 

Ärendet hade pågått under längre tid, således sökte jag artiklar under 2009-2011 

för att fånga in debatten före och efter beslutet tagits. I slutändan använde jag 

emellertid endast material från 2010 då det var de som berörde min frågeställning.  

   I min studie finns debattartiklar från DN och SvD. Sökningen i GP visade artik-

lar skrivna av journalister och ledarskribenter men det var inte detta jag skulle 

undersöka så denna tidning föll bort. I de andra fann jag desto fler artiklar och 

efter att ha gallrat bort de som inte var relevanta kvarstod tre debattartiklar från 

DN och fyra från SvD. Fem av dem är författade av politiker, en av en advokat 

och en av Diskrimineringsombudsmannen. 

   För den franska diskussionen om slöja i skolan har jag läst Joan Wallach Scotts 

The politics of the veil (2007) samt John Richard Bowens Why the French don’t 

like headscarves: Islam, the State, and Public Space (2008). Jag fann dem genom 

en sökning i bibliotekskatalogen LIBRIS. Dessa två böcker beskriver bland annat 

politikers uttalanden och hur debatten förts i tidningar och på tv. Scott och Bowen 

ger olika exempel från diskussionen men båda ger samma bild av hur den sett ut. 



 9 

Kapitel 2 Teori 

Kapitlet inleds med en presentation av de teorier Erving Goffman tar upp i Jaget 

och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik (1974) vilka redogörs under 

rubrikerna ”Aktören”, ”Team”, ”Främre och bakre regioner” samt ”Publiken”. De 

ger en bild av hur han använder teaterliknelser för att bland annat beskriva hur 

människor vill styra det intryck de gör och hur de förhåller sig till varandra. 

Avslutningsvis beskriver jag hur teorierna kan användas i mitt arbete.  

2.1. Presentation av teori – Erving Goffmans Jaget och maskerna 

 
 

2.1.1. Aktören 
 

Goffmans teori som presenteras i Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets 

dramatik (1974/1959; originalets titel The Presentation of Self in Everyday Life) 

utgår från att alla människor sänder ut och överför intryck som personer i omgiv-

ningen uppfattar. Det är inte ovanligt att en person avsiktligt överför felaktiga 

uppgifter om sig själv (Goffman 1974:12) eller att denne undanhåller sin egentliga 

mening i ett sällskap om de övriga i gruppen tycks vara av en annan åsikt i ämnet. 

Det senare kallar Goffman för tillfällig konsensus då det är som en outtalad över-

enskommelse att precis här och nu så råder enighet i ett specifikt ämne (Goffman 

1974:18). Dock är det inte så att konsensus råder vid ett enskilt tillfälle utan det 

som individerna ”kommit överens om” kommer att gälla även nästa gång de ses. 

Även om det finns rum för förändring så är det svårt att helt frångå det första in-

trycket då det kommer att ligga till grund för hur en person i framtiden blir sedd 

av andra (Goffman 1974:19). 

Eftersom alla i samhället är del av den här strukturen så innebär det att om jag 

har vissa sociala egenskaper så kan jag förvänta mig att människor i min omgiv-

ning behandlar mig på ett visst sätt. Då jag begär att andra ska behandla mig på 

detta sätt så ska människor i min omgivning ska kunna fordra att jag den jag utger 

mig för att vara. På samma gång som jag anammar somliga egenskaper så finns 

det andra jag inte har och således kan jag inte förvänta mig att andra ska behandla 

mig enligt detta (Goffman 1974:21). I realiteten så är det emellertid så att männi-

skor gör sådant som är oförenligt med den bild de skapat av sig själva och då är 

det viktigt att dölja detta (Goffman 1974:46).  

Detta att en person beter sig på ett visst sätt i ett visst sällskap kallar Goffman 

för ett framträdande. Vidare använder han fasad för att beskriva den utrustning 

som används ibland medvetet, ibland omedvetet, för att säkerställa att en situation 

uppfattas på ett visst sätt av åskådarna. Fasaden består av olika delar där inram-
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ningen är platsbundna saker som möbler och dekor - det vill säga sceneri och rek-

visita. Den personliga fasaden består av sådant som är tätare sammankopplat med 

individen. Detta är saker som ålder, kön, etniskt ursprung, utseende och klädsel 

men även ansiktsuttryck och gester (Goffman 1974:28–30). Olika sociala roller 

har skilda fasader och ofta finns det en redan fastställd fasad att anamma om du 

vill byta roll. Detta kan underlätta när du växlar mellan roller men kan även för-

svåra om det inte finns en given roll att anta (Goffman 1974:33). 

Varje enskild individ har olika roller som den växlar mellan. Det är inte säkert 

att denne kan alla detaljer och nyanser som hör till en roll men socialiseringen in i 

samhället ger tillräckligt mycket kunskap för att kunna klara av en ny roll. Det är 

emellertid inte tillräckligt att ha rätt utseende för en roll, det är av största vikt att 

även agera på rätt sätt (Goffman 1974:69–71).  

 

 

2.1.2. Team 
 

Aktörer är inte alltid ensamma utan kan ingå i ett team där alla gruppmedlemmar 

antingen beter sig på exakt samma sätt eller på kompletterande vis (Goffman 

1974:75). Ett team kan bestå av människor med olika status men de har alla ett 

gemensamt mål. Det är vikigt att kunna lita på varandra då en aktörs felaktiga 

beteende kan förstöra publikens syn på samtliga medlemmar. Detta innebär emel-

lertid inte att de måste vara vänner med varandra (Goffman 1974:77–78). För ett 

team är det vikigt att hålla en gemensam front utåt vilket innebär att alla i gruppen 

måste veta vad den gemensamma ståndpunkten är i olika frågor. Om någon agerar 

fel så får straffet inte ske inför publik utan bör hållas inom gruppen bakom kulis-

serna (Goffman 1974:83–84). 

Trots att teamets medlemmar har lika stort ansvar så innebär det inte att de har 

lika stor rätt att bestämma hur ett framträdande se ut. Ofta finns dessutom en re-

gissör som styr och lyfter fram önskvärt beteende samtidigt som hon ser till att 

oönskat försvinner (Goffman 1974:89–90). 

Då ett team vill framhäva sig själva på ett visst sätt så kommer det att över-

kommunicera vissa saker de gör och underkommunicera andra. Det kan vara vik-

tigt att bevara hemligheter och undanhålla destruktiv information, det vill säga 

sådant som förstör det intryck de vill göra (Goffman 1974:126).   

Ett team använder sig av olika tecken för att kommunicera med varandra när de 

befinner sig inför publik. Detta är för att inte förstöra den illusion de skapat. Detta 

kallar Goffman för teammaskopi. För att detta ska vara effektivt och inte förstöra 

fasaden är det viktigt att publiken inte uppfattar att det pågår hemliga tecken 

(Goffman 1974:157–158). Ibland sker sådant som bryter illusionen och när det 

händer kommer de som är med om det förmodligen känna sig obekväma, nervösa 

och bli förvirrade (Goffman 1974:185).  

Det är viktigt att ett team håller ihop och har en dramaturgisk lojalitet.  Detta 

innebär att en enskild aktör inte sticker ut för mycket eller går till attack mot sitt 

egen grupp. Dramaturgisk disciplin ser till att en aktör som är helt uppe i sin roll 

samtidigt behåller viss distans till det hon gör vilket är en förutsättning för att 

kunna hantera oförutsedda händelser. Till sist är det lämpligt att iaktta dramatur-

gisk försiktighet. Detta gör teamet genom att förbereda sig på allt som kan tänkas 

hända och välja en publik som inte är för krävande. Det är även bra att i den mån 

det går hålla nere storleken på teamet för att på så vis minimera risken för aktörer 

som gör fel (Goffman 1974:186–191).  
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Kollegor tillhör inte nödvändigtvis samma team. De gör utför liknande aktivite-

ter men på olika platser eller på skilda tidpunkter. En kollega kan emellertid få ett 

tillfälligt medlemskap i ett team. Även när kollegor inte tillhör samma team kan 

en kollegas dåliga uppförande misskreditera alla inom samma skrå (Goffman 

1974:142, 144, 147).  

 

 

2.1.3. Främre och bakre regioner  
 

Ett uppträdande äger rum på en avgränsad plats, en region. Inom en region kan 

flera framträdanden pågå samtidigt. Till exempel i en affär så kan det pågå åtskil-

liga interaktioner på samma gång. Den främre regionen (frontstage) är det område 

där framträdandet sker men i den bakre regionen (backstage) kan aktörerna slapp-

na av, där behöver de inte upprätthålla sin roll. Den bakre regionen är även den 

plats där upplägget för ett framträdande tas fram. Dessa platser ligger ofta nära 

varandra och det blir då lättare att dra sig tillbaka och ta en paus från publiken. 

Det är dessutom lättare att styra vilka intryck publiken får om de två regionerna 

hålls skiljda (Goffman 1974:97, 102-103). Vilken funktion ett visst rum har är inte 

skrivet i sten. Ta till exempel ett kontor på en myndighet. Det är en plats där be-

sökare kan tas emot och aktören upprätthåller sin roll som seriös myndighetsper-

son. Samtidigt kan kontoret, när publiken gått och dörren stängts, vara en plats där 

aktören slappnar av, sparkar av sig skorna och umgås med sina kollegor i teamet 

(Goffman 1974:112). 

 Bakom kulisserna är det vanligt att släppa fram sina mindre trevliga egenska-

per. Detta är något alla gör men ändå tycks människor inte tro att andra kan bete 

sig på samma ”olämpliga” sätt i till exempel hemmets lugna vrå. Att ingå i ett 

team betyder att du ”måste” vara avkopplad då du befinner dig i de bakre regione-

ra. Detta kan emellertid kännas påtvingat och leda till att det avslappnade beteen-

det som uppvisas bakom kulisserna även det är ett uppträdande (Goffman 

1974:118–119).  

 Goffman talar om hur de agerande bör anpassa sig efter vissa normer. Hövlig-

hetsnormerna handlar om att behandla publiken på rätt sätt då aktören talar till 

dem medan anständighetsnormerna eller dekorum är hur aktören beter sig då pu-

bliken är inom hör- eller synhåll fast hon inte talar direkt till dem. Anständighets-

normen är något som ständigt påverkar eftersom ”de agerande kan upphöra med 

att uttrycka sig men kan inte upphöra med att överföra uttryck” (Goffman 

1974:98–99).  

Varje individ innehar olika roller och olika publik för dessa. En aktör vill helst 

inte att de som ser henne i en roll ska se henne i en annan utan försöker hålla dem 

på respektive plats (Goffman 1974:122). 

 

 

2.1.4. Publiken  
 

Publiken reagerar inte alltid på rätt sätt. Som tidigare nämnt så kan vi förvänta oss 

att bli behandlade på ett visst sätt då omgivningen ”läser” vårt beteende. Tecken 

kan emellertid missförstås eller övertolkas och även småsaker kan, om de går 

emot publikens uppfattning av hur personen ”ska” bete sig, störa dess bild av ak-

tören (Goffman 1974:51–52). Detta visar att det intryck vi gör, eller vill göra, lätt 

kan krackelera (Goffman 1974:55). Att visa upp en viss bild av sig själv kan an-



 12 

vändas för att missleda eller manipulera andra men den som gör så lever samtidigt 

farligt eftersom om minsta lilla tecken på att någon förställer sig kan få publiken 

att gå till attack (Goffman 1974:57–58). Även om det publiken avslöjar är aldrig 

så litet så kan det påverka trovärdigheten hos allt som aktören tar sig för (Goffman 

1974:62-63). Ett sätt att undvika avslöjanden och behålla sin status är att som ak-

tör hålla sin publik på avstånd (Goffman 1974:65).  

Att agera på fel sätt, eller att vara falsk, handlar egentligen om att publiken inte 

godkänner att aktören tagit på sig sin roll. Publiken är emellertid inte konsekvent 

och vissa saker får passera. Det är mer accepterat att utge sig för att tillhöra lägre 

aktad samhällsgrupp än tvärtom. Vidare anses det legitimt att ändra vissa delar av 

den personliga fasaden medan andra förändringar kan stöta på patrull. Vad som 

anses acceptabel kan skilja sig från olika grupper under olika tider (Goffman 

1974:58-62).  

Samtidigt som aktörer håller publiken borta från de bakre regionerna så sker 

även det omvända, att publiken självmant håller sig undan. Skulle det vara så att 

någon ur publiken är på väg så ger denne ofta tecken så att aktörerna hinner förbe-

reda sig. Det kan även vara så att de blundar för aktörers misstag, speciellt stor 

hänsyn visas till nybörjare. På så vis håller även publiken liv i ett agerande, de 

skyddar aktörerna genom att bete sig som en publik förväntas göra (Goffman 

1974:199–203). 

Hur en individ ska agera, vad den ska tycka och tänka bestäms av olika kultu-

rella värden. Det är viktigt att bete sig på rätt sätt, oavsett de egna känslorna. 

Goffman avslutar med att skriva att teorin är utformad efter ett västerländskt per-

spektiv där det sociala livet till stor del är inomhuspräglat. Vidare menar han att 

det främst är mindre grupper som ska sättas in hans teorier, inte ett helt samhälle 

(Goffman 1974:210, 212-213).  Vi vill gärna ge överföra en viss bild av oss själva 

och för att de runt omkring oss ska få rätt intryck, det vill säga det vi vill göra, så 

kan vi se till att styra intrycket (Goffman 1974:217).  

 

 

2.2. Arbetsmodell 

Goffman beskriver med teatertermer hur människor presenterar sig inför andra 

och hur de tas emot. I min studie kommer jag att applicera detta på den franska 

och svenska diskussionen gällande slöja och niqab i skolan. Genom att se vilka 

argument debattörerna lägger fram så ser jag hur de vill styra sitt eget och andras 

uppträdande. Att se på diskussionen genom Goffmans glasögon ger även en bild 

av hur aktörerna uppfattar sig själva och sin omgivning. Att se hur de talar i frå-

gan visar vad de anser hör hemma i de främre och bakre regionerna. Ska elever 

vara på samma sätt i skolan som i övrigt? Vidare undersöker jag hur förhållandet 

aktör - publik ser ut. 

Goffman skriver om hur människor agerar på ett visst sätt för att på så vis bli 

behandlade på i enlighet med detta. Genom att använda denna tanke på slöjdebat-

ten menar jag att vi kan se hur människor visar vad de anser är viktigt och hur de 

vill uppfattas.  

I min analys kommer jag inte att ta upp alla de begrepp jag nämnt ovan. Dock 

tror jag att det är bra för läsarens förståelse att ge hela bilden av de teorier som 

återfinns i Jaget och maskerna (1974). 
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Jaget och maskerna (1974) har kritiserats då aktörsliknelsen ger bilden av att 

alla människor är kallt beräknande och endast uppträder på ett visst vis för att vin-

na på det. Så är emellertid inte fallet utan en roll som en individ tar på sig grundas 

alltid på den egna personligheten. I uppsatsens avslutande diskussion kommer jag 

att reflektera mer över val av teori.  



 14 

Kapitel 3 Metod  

Jag inleder kapitlet med att beskriva vilken metod jag ska använda och hur jag ska 

gå till väga när jag använder den. Vidare förklarar jag den hermeneutiska cirkeln 

och hur jag gör bruk av den. Till sist diskuterar jag validitet.  

 

 

3.1. Metodologi  
 

I min studie ska jag se närmare på hur debatten ser ut kring huruvida det ska fin-

nas ett förbud mot att bära slöja och eller niqab i skolor eller inte. Jag ska jämföra 

diskussionen i Sverige med den som har förts i Frankrike. Vad gäller den svenska 

delen kommer jag att använda mig av debattartiklar som har författats kring ämnet 

och för den franska debatten kommer jag ta del av sammanställningar av det som 

sagts. Detta material kommer jag att se på utifrån Goffmans tidigare beskrivna 

teori om bland annat aktörer, team och framträdande för att se vad det är de olika 

sidorna anger som skäl för sina ståndpunkter.  

   Med utgångspunkt i min problemformulering tar jag mig an artiklarna induktivt, 

vilket innebär att jag inte har några förutbestämda kategorier som jag pressar in 

materialet i utan är mer lyhörd för vad som sägs i debattartiklarna. Samtidigt så 

bär jag med mig Goffmans teori när jag läser texterna vilket gör att mitt arbete 

snarare kan kallas för analytisk induktion. Jag utgår från artiklarna och ser på de-

ras innehåll, vilket är en induktiv metod samtidigt som det finns en deduktiv prä-

gel då jag har en teori som ligger till grund för vilka samband jag letar efter i ar-

tiklarna (Watt Boolsen 2007:26–27).  

   Det finns en risk för att avvika från ämnet om det inte finns exakt definierade 

frågor att ställa till materialet. Det kan även bli svårare att se vad som inte står om 

texten får tala helt för sig själv (Esaiasson 2012:218). Därför kan det vara lämpligt 

att ställa upp ett antal analysfrågor men precis som Grenholm anmärker kan dessa 

behöva revideras och kanske även kompletteras under arbetets gång (2006:220). 

Mina frågor handlar om vilken ståndpunkt som framförs och vilka argument som 

anges och till exempel vad detta kan säga om vilka attribut debattören anser hör 

hemma i de främre och bakre regionerna.  

   När texterna ska tolkas är det lämpligt att koda materialet, det är detta som lig-

ger till grund för analysen. Kodningen innebär att materialet delas upp i mindre 

delar (Watt Boolsen 2007:89). I mitt arbete benar jag ut argument som framförs i 

de svenska debattartiklarna och den franska sammanställningen. Hur kategorier 

ska sättas upp bestäms av den problemställning som jag satt upp (Watt Boolsen 

2007:93). 
   Texttolkning handlar om att få fram en bild av vad författaren vill säga (Berg-

ström & Boreus 2012:32). Det är emellertid viktigt att vara försiktig och inte läsa 

in för mycket i texten och se sådant som egentligen inte finns där (Grenholm 

2006:222). Något som även kan vara problematiskt är om texterna som ska analy-

seras har tillkommit i en kontext som är helt skild från läsarens (Grenholm 
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2006:250). I min studie blir detta inte ett problem när det gäller de svenska de-

battartiklarna, däremot måste jag vara mer vaksam när jag analyserar de texter 

som rör Frankrike. Då det handlar om två moderna, europeiska i-länder finns ris-

ken att jag förutsätter att den svenska och franska slöjdebatten ser likadana ut. 

Denna fördom kan jag dock avhjälpa genom att jag sätter in den franska diskus-

sionen i ett längre perspektiv. 

 

 

3.2. Hermeneutik 
 
Den hermeneutiska människosynen innebär att forskaren vill förstå de människor 

hon studerar (Watt Boolsen 2007:32) och i min studie ser jag närmare på debattö-

rernas åsikter. För att nå förståelse måste vi tolka det människor gör. Min förförs-

tåelse är en förutsättning för att jag ska kunna tolka men det gör även att jag har 

fördomar om det material jag studerar (ibid.). Min så kallade förståelsehorisont är 

något jag bär med mig och den kommer att påverka vad jag lägger vikt vid då jag 

läser mitt material (Grenholm 2006:251).  

   Den hermeneutiska cirkeln handlar om den växelverkan som sker då vi läser en 

text. När vi börjar läsa har vi en viss ingångspunkt men texten ger oss en ny för-

ståelse vilken förändrar vår blick på den så att vi läser texten på ett annat sätt. På 

samma vis läser vi delar av texten utifrån vår förförståelse av hela texten men des-

sa delar ger oss ett nytt sätt att tolka hela textmassan. Den hermeneutiska cirkeln 

är således att jag närmar mig en text med förutfattade meningar men att dessa för-

ändras i och med att jag sätter mig in i texten (ibid.). 

   Jag kommer att använda mig av den hermeneutiska cirkeln på så vis att jag dy-

ker ner i materialet med en viss förförståelse, en tanke om vilka argument som 

ligger till grund för de olika ställningstagandena i slöjdebatten. När jag läser ser 

jag vilka av mina förutfattade meningar som stämmer och vilka som behöver re-

videras. De olika debattartiklarna är delar av diskussionen vilket gör att min läs-

ning kommer att skifta från de enskilda åsikterna till debatten i stort.  

 

 

3.3. Validitet 
 

För att ett arbete ska ha hög validitet gäller det att ”vi mäter det vi påstår att vi 

mäter” (Esaiasson 2012:57). Det är viktigt att hålla sig till den valda problemställ-

ningen och att även få svar på den. Detta behöver emellertid inte innebära att den 

inte kan revideras. Jag tror att det kan finnas en risk i att vara för statisk i sin frå-

geställning. Genom att vara öppen för förändringar och inte avfärda materialet om 

det inte visar mig det jag förväntade mig att finna utnyttjar jag det på ett bättre 

sätt. Jag håller inte helt med Esaiasson när denne skriver att ”det är du som berät-

tar en historia med hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för 

dig” (Esaiasson 2012:215). Självklart ska det finnas en ingångspunkt när en text 

studeras, är man helt planlös blir det svårt att nå ett resultat på utsatt tid. Finns 

ingen tanke på vad som ska utvinnas ur texten riskerar det hela att endast bli ett 

referat. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att se vad som faktiskt står i texten 

och inte bara se det man vill se.  

   Bergstöm och Boreus menar att ett sätt att öka validiteten är att vara medveten 

om sin egen förförståelse (2012:42). Det är viktigt att jag är medveten om min 

egen ståndpunkt och mina förutfattade meningar kring ämnet för att öka validite-



 16 

ten. Det som sedan gör en faktisk skillnad är när jag problematiserar dem och 

funderar över hur de kan påverka min inställning till materialet. Även reabilitet är 

viktigt och ett sätt att uppnå detta är att utföra en studie som är intersubjektivt 

prövbar. Min studie ska kunna genomföras och kontrolleras av andra (Grenholm 

2006:89) och genom att tydligt redovisa var jag fått mitt material ifrån så kan vem 

som helst läsa det och se vad jag grundar mitt arbete på.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

Nedan följer en återgivelse av vilka argument som framförts i debatten om huru-

vida slöja och niqab ska vara tillåtet i skolan. Kapitlet tar först upp den franska 

diskussionen och sedan den svenska då detta är den kronologiska ordningen. I 

analysen ser jag på dessa argument utifrån Goffmans teorier och de teaterliknelser 

han gör för att beskriva hur människor beter sig och försöker framställa sig själva. 

Här tolkar jag bland annat vilka värderingar debattörerna tycks stå för utifrån de-

ras argumentation. Jag vill understryka att det är deras, inte mina egna, ståndpunk-

ter jag behandlar. I 4.3 tolkar jag emellertid mina resultat och där förekommer 

även mina egna åsikter, vilket framgår när så sker. Kapitlet avslutas med de slut-

satser som kan dras utifrån resultat och analys.  

4.1. Resultat 

 

 

4.1.1. För förbud i Frankrike 

 
I Frankrike har slöjan länge setts som en symbol för oreducerbara skillnader som 

gör det omöjligt att assimilera islam. Det hela började när Frankrike i början av 

1800-talet beslutade sig för att ”civilisera” Algeriet genom att införa republikans-

ka, sekulära värderingar. Islam sågs som såväl orsak som effekt av algeriernas 

underlägsenhet (Scott 2007:45–46). Synen på slöjan som ett farligt politiskt ställ-

ningstagande, som en symbol för radikal islamism, uppkom först under algerietre-

volten som pågick 1954-1962 (Scott 2007:61) och det synsättet fanns även under 

den moderna slöjdebatten. I december 2003 sade president Jaques Chirac att slö-

jan var en slags provokation som var svår för fransmän att acceptera (Bowen 

2008:127). 

Slöjan sågs som en kränkning av separationen mellan stat och kyrka och antogs 

utmana den sekulära demokratin vilken man ville skydda bland annat med hjälp 

av lagen. Vid separationen blev statens uppdrag att skydda medborgarna från reli-

gion (Scott 2007:90–91). Tanken är att uppnå frihet genom staten istället för att 

vara fri från staten (Bowen 2008:15). Vad den franska republiken står för sägs 

komma från upplysningstiden. I slöjdebatten ansågs kultur bestå av objektiva, 

homogena värderingar och traditioner (Scott 2007:7) och lagen om förbud skulle 

ses som symbolisk och visa att Frankrike stod för laicité och jämställdhet mellan 

könen (Bowen 2008:136). Att förbjuda slöjan var ett sätt att skydda det enade 

Frankrike från att falla isär (Scott 2007:11).  

Under 1980-talet och i början av 1990-talet uttalade sig politiker vilka ansåg att 

kulturella skillnader hörde till det privata och inte skulle blandas ihop med den 

främsta identitetsmarkören, den som fransman. Vidare sades att man inte skulle se 

till etniska och kulturella minoriteter utan istället ansluta sig till tanken om jäm-
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ställdhet mellan individer. Att bära slöja var en symbol som visade att flickorna 

var medlemmar av en grupp. De flickor som till exempel klädde sig i korta kjolar 

uttryckte däremot sin individualitet (Scott 2007:81–83). De som ville ha förbudet 

ansåg således att elever skulle komma till skolan som individer utan några tecken 

på tillhörighet till en viss grupp (Scott 2007:102).  

Det ansågs viktigt att införa förbudet då det är i skolan som de franska medbor-

garna formas och dessa måste lära sig de rätta principerna, annars kunde landets 

enighet och således även dess framtid stå på spel. De som förordade lagen sade 

sig stå för individers rättigheter och att staten måste vara neutral gällande de olika 

religionerna i landet. Dock ansåg de att statens intresse vara viktigare och stå över 

detta (Scott 2007:90). I slutet av 1980-talet stod flera lärarfack bakom lagen och 

ville att staten skulle stå upp för laicitén. Tidningen L’Èxpress skrev om hur den 

sekulära skolan var i fara. 2003 var lärarna inte lika positiva men stödet var desto 

större hos rektorer som menade att en lag skulle göra det lättare för dem att kunna 

relegera elever istället för att behöva kompromissa fram individuella lösningar 

(Bowen 2008:84, 121). 

Debattörerna menade att slöjan var kvinnoförtryckande och symbol för en kul-

tur som inte stod i förenlighet med den franska. Om Frankrike stod för det moder-

na, sekulära, individualistiska och nationell enhet så var islams kännetecken tradi-

tion, fundamentalism, grupptillhörighet och multikulturalism (Scott 2007:4-5). De 

kommittéer som skapades för att diskutera slöjor kom alla fram till att unga flick-

or tvingats till detta av manliga, främst unga, släktingar. Slöjan ansågs stå för is-

lams syn på kvinnor som underlägsna män. En av medlemmarna i kommissionen 

som utredde lagen 2003, och flera med honom, menade att genom att anta lagen 

så skulle flickorna inte bara skyddas utan även få dem att göra valet de helst ville 

göra, det vill säga vara utan slöja (Scott 2007:130–131). En annan ur kommissio-

nen ansåg att även om lagen bara skyddade en enda flicka från trycket att bära 

slöja så skulle den uppnått sitt syfte (Bowen 2008:208). 

Genom att förbjuda slöjor i skolor kunde staten således skydda de flickor som 

utsattes för påtryckningar av sina manliga släktingar. Samtidigt ville staten skydda 

de andra eleverna i skolan för de religiösa influenser de slöjbärande flickorna 

spred (Scott 2007:107). Dokumentärfilmaren Frédéric Brunquell ansåg att skolan 

var den enda plats där flickor kunde tala fritt eftersom det inte fanns några religiö-

sa symboler där, inget som kunde separera dem från andra (Bowen 2008:178).  

Experter uttalade sig och sade att det inte fanns några belägg i Koranen för att 

bära slöja. Av detta drogs slutsatsen att det var en fundamentalistisk idé med bak-

omliggande oärliga politiska motiv. De som ville ha förbudet såg slöjan som en 

mask som dolde något som borde komma fram i ljuset (Scott 2007:132–133). 

De på vänsterkanten som var för ett förbud liknade vad de kallade muslimsk 

fundamentalism med nazism och varnade för faran av totalitarism. De menade 

även att genom att förbjuda slöjan så slog de ett slag för kvinnlig frigörelse och att 

människor som var emot förbudet stod för en farlig sorts kulturrelativism (Scott 

2007:32–33). 

Enligt antropologen Saba Mahmood ska muslimska kvinnor klä sig anständigt 

för att inte väcka männens sexuella lustar. Detta anständighetskrav ses av frans-

män som förtryckande och går emot den franska synen som säger att sex ska vara 

helt fritt. Att införa förbudet var att visa det franska sättet vilket även var det enda 

rätta sättet (Scott 2007:153–156). De som ville ha lagen ansåg att de inte diskri-

minerade eftersom de inte såg till gruppers olikheter. De menade att om det inte 
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finns några skillnader mellan individer hur kan det då finnas diskriminering (Scott 

2007:118)?  

 

 

4.1.2. Emot förbud i Frankrike 
 

Motståndarna ansåg att lagen egentligen handlade om rasism och att det som kal-

lats för religionsförbud egentligen var islamförbud (Scott 2007:98). De ville inte 

att laicité skulle stänga ute människor utan att skolan istället borde visa på den 

mångfald som fanns i samhället i stort. Det ansågs vara bättre att förhandla kring 

de skillnader som finns för att nå fram till gemenskap och tolerans (Scott 

2007:103–104).  

Det var inte bara muslimer som var kritiska till lagen. Andra religiösa grupper 

försvarade rätten att bära slöja då de var oroliga för hur lagen skulle kunna kom-

ma att påverka deras egen rätt att uttrycka sin religiositet. Den katolske biskopen 

Ricard menade att även om staten var sekulär så gällde det inte det civila samhäl-

let (Bowen 2008:108–109). När den moderna slöjdebatten tog fart i slutet av 

1980-talet hade de flesta lärarfacken stått bakom en lag men i december 2003 ville 

tre av de fyra största fackföreningarna att den inte skulle antas. Från lärare ut-

trycktes oro över att den skulle öka diskriminering och att följden var ökad split-

ring i samhället (Bowen 2008:111, 120). 

När argumenten för förbud av slöja talade om kvinnors emancipation svarade 

kritiker att det var viktigt att skilja på frigörelse och västernisering och att de två 

inte fick ses som exakt samma sak (Scott 2007:85). Detta att staten ska ”skydda” 

sina medborgare från religion ansåg motståndarna till lagen var ett sätt för politi-

ker att bestämma vilken religion som är acceptabel. Dessutom menade de att det 

marginaliserade icke-européers kultur då dessa inte på samma sätt skiljer på privat 

och offentligt (Scott 2007:92). Kritikerna ansåg även att det inte var mer förtryck-

ande att täcka kvinnokroppen än att exponera den (Scott 2007:156).   

De på vänsterkanten som var emot ett förbud trodde inte heller att kvinnor skul-

le bli mer fria bara för att de inte bar slöja utan att lagen snarare skulle få dem att 

börja på religiösa skolor eller bli intvingade i tidiga äktenskap utan möjlighet till 

ett annorlunda liv. De ansåg även att förbudet var en fortsättning av kolonialismen 

(Scott 2007:32–33).  

Även bland de som var motståndare till lagen fanns åsikten att religion borde 

hållas inom vissa gränser. Samtidigt menade de att det inte gick att bortse från 

religionens stora kulturella betydelse och att det är viktigt att ta hänsyn till alla 

kulturer och inte bara västliga värderingar. Skolan ansågs även lägga grunden till 

demokratin men till skillnad från de som ville ha lagen ville motståndarna att sko-

lan skulle vara den plats där olikheter diskuteras och normer ifrågasätts (Scott 

2007:122–123). Lionel Jospin, som var utbildningsminister i slutet av 1980-talet, 

försökte undvika att välja sida men ansåg att även om elever inte borde religiös 

tillhörighet i skolan så var ändå skolan en plats som skulle välkomna, och inte 

exkludera, människor (Bowen 2008:85). 

Kritikerna sade att även fransmän är religiösa och det inte finns några individer 

alls som är helt självständiga, alla föds in i ett visst sammanhang med fastställda 

normer (Scott 2008:127).  Det ligger inte nödvändigtvis mer grupptryck bakom 

slöjbärandet än bakom klädseln hos någon annan. Kritikerna ifrågasatte att slöjan 

bara sågs på ett sätt då det finns flera orsaker till varför en kvinna har slöja. Det 

kan vara ett band till hemlandet, ett sätt att visa sin anständighet, ett sätt att ut-
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trycka sin identitet. Vidare kan det vara ett sätt att kräva respekt, trots olikheter, 

och att visa att muslimska flickor och kvinnor inte vill behöva assimileras för att 

få vara en del av det franska samhället (Scott:137-138). Självklart är även slöjan 

ett sätt att uttrycka sin religiositet (Scott 2007:142).  

Sociologen Farhad Khosrokhavar ansåg att lagen baserades på felaktiga anta-

ganden om vad slöjor står för och att den skulle alienera många muslimer (Bowen 

2008:193). De som var emot lagen ansåg att det inte fanns något likhetstecken 

mellan att bära slöja och att tillhöra radikal islamism (Scott 2007:135). Vidare 

hävdar Scott att studier tydligt visar att slöjan är en modern företeelse och att den 

således inte är en tillbakagång till gamla traditioner (Scott 2007:5).  

Motståndarna till lagen ansåg även att dess formulering var problematisk. Hur 

skulle den tolkas egentligen? Kritiken riktades mot att ”iögonfallande” symboler 

skulle förbjudas men att ”diskreta” var acceptabla. Frågan de ställde sig var hur 

gränsen skulle dras (Scott 2007:151–152)?  

 

 

4.1.3. För förbud i Sverige 
 

Sverigedemokraterna Kent Ekeroth och Jimmie Åkesson anser att DO:s beslut att 

inte införa ett allmänt förbud mot niqab är oförenligt med diskrimineringslagen. 

De skriver att det redan finns möjlighet att förbjuda enskilda individers klädsel 

men anser att detta borde göras om och att niqab ska vara helt förbjudet i skolan. 

Ekeroth och Åkesson anser att alla ska ha rätt till sin tro men att de uttryck det kan 

ta ska regleras (2010). 

De medger att det då artikeln författades inte fanns många som använder niqab 

men anser att det är ett problem som kommer att växa och att det således är viktigt 

att ta fram tydliga lagar så snart som möjlligt. Att de skulle ha stöd i sin åsikt hän-

visar de till Mångfaldsbarometern som ”visar att 90 procent av svenska folket är 

negativa till att heltäckande slöjor ska få användas i skolan” (Ekeroth & Åkesson, 

2010).  

Carina Hägg (S) anser att DO:s beslut ”är ett bakslag för alla de muslimska tje-

jer och kvinnor som varje dag slåss för rätten att vägra bära slöja”. Enligt henne 

har fundamentalistisk islam växt allt starkare i Sverige och det utövar ett socialt 

tryck på svenska muslimer. Som exempel ger hon niqaben som inte är ett mus-

limskt påbud utan istället en form av kvinnoförtyck. Vidare skriver Hägg att en 

kvinna i niqab ”inte är fri på samma sätt som en kvinna som säljer sin kropp inte 

är fri” (Hägg, 2010).  

Det staten har att göra är att ta sitt ansvar och ge stöd åt kvinnor i niqab. Hägg 

anser att det handlar om principer och att det rör sig om ett fåtal kvinnor menar 

hon inte är relevant. Hon är mån om religionsfriheten men vill inte att den an-

vänds på förtryckande vis. Enligt henne ska människor med olika bakgrund kunna 

mötas och lära av varandra i skolan (Hägg, 2010).   

Moderaten Mats Fält anser att det inte är intressant huruvida niqab är ett reli-

giöst påbud eller inte då lagar ändå inte bör baseras på religion. Enligt honom kan 

niqab förbjudas då det är en säkerhetsrisk men även ur pedagogisk hänsyn. Denna 

begränsning kan antingen fastställas centralt i lag eller genom att ge rektorer rätt 

att förbjuda (Fält, 2010). 

Fält menar att det är viktigt med tydliga regelverk så att det inte krävs diskus-

sioner varje gång frågan kommer upp. Det är viktigt att respektera alla religioner 

men det får inte gå ut över de som inte har samma värderingar. Han är noga med 
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att påpeka att han inte vill göra som i Frankrike och ta bort alla religiösa symboler 

men vill inte heller göra om Sveriges historia efter ”dagens krav på vad som är 

politiskt korrekt” (Fält, 2010).  

 

 

4.1.4. Emot förbud i Sverige 
 

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna tydliggör i ”Förbud mot niqab strider 

mot diskrimineringslagen” (2010) DO:s ställning i frågan. Hon är noga med att 

påpeka att hennes uttalanden inte rör om niqab är bra eller dåligt och inte heller 

huruvida eleven skulle klara av sitt kommande arbete. Att ha ett generellt förbud 

mot niqab är inte förenligt med diskrimineringslagen, oavsett om den bärs av reli-

giös eller kulturell anledning.  

Linna fortsätter med att förklara att diskrimineringslagen säger att skolan ska 

arbeta för alla elever ska ha samma möjligheter. Som exempel kan skolan bland 

annat ta bort de hinder som en elevs religiösa övertygelse kan innebära. Hon skri-

ver att detta hör samman med något som är centralt i integrerade och demokratis-

ka samhällen, nämligen rätten till utbildning (Linna, 2010). 

En skola kan emellertid förbjuda niqab, eller andra plagg, om det strider mot 

skyddsföreskrifterna och medför risker vid exempelvis laborationer. Vidare kan 

en elev nekas att bära religiös klädsel om den ”väsentligt skulle försvåra kontak-

ten och samspelet mellan lärare och elever” (Linna, 2010). 

Linna menar att i Sverige finns det vissa grundläggande rättigheter där en indi-

vids fria vilja är en av dem. Hon är mån om att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter och att förvägra kvinnor i niqab utbildning skulle vara ett steg i fel 

riktning. Avslutningsvis skriver hon att om kvinnor utbildar sig så kommer de att 

utvecklas och blir fria (Linna, 2010).  

Advokaten Mattias Bexelius anser att enligt både regeringsformen och europa-

konventionen har alla rätt att klä sig efter ens egna, eller ens guds, tycke. Enligt 

honom kan religionsfriheten begränsas men endast om finns stöd i lagen för det. 

Att förbjuda en kvinna att bära niqab går, enligt Bexelius, inte att stödja med da-

gens lagstiftning (2010). 

Bexelius ifrågasätter om det är rimligt att neka en person utbildning för att hon 

inte följer den klädkod som staten satt upp. Han menar att religions- och yttrande-

frihet hänger ihop och att den senare på ett bättre sätt kan användas för att bli av 

med kvinnoförtyck. Detta kan uppnås genom debatt och satir, inte med en slöjlag 

(Bexelius, 2010).  

Moderaterna Per Bill och Margareta Cederfelt vill inte införa ett generellt för-

bud. De lägger vikt vid individens självbestämmanderätt och hur en person vill, 

eller inte vill, klä sig är inte något staten ska bestämma. Samtidigt skriver de att 

det kan finnas tillfällen då begränsningar kan göras. Det kan gälla säkerhet, identi-

fiering och för att få en bra arbetsmiljö. Restriktioner av det här slaget ska enligt 

dem emellertid ha stöd i lagen och inte gå ”längre än vad som är nödvändigt i den 

specifika situationen” (Bill & Cederfelt, 2010).  

Bill och Cederfelt säger sig stå för ett öppet samhälle och vill, i jämställdhetens 

namn, visa att en kvinna inte måste dölja sitt ansikte. De vill inte införa förbud 

men vill ändå tydligt sätta ner foten för de patriarkala makter som begränsat kvin-

nor. De avslutar debattartikeln med att säga att kvinnor är de som har bäst förmå-

ga att välja klädsel, inte politiker (Bill & Cederfelt, 2010). 
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Gustaf Dymov, dåvarande ordförande för Fria Moderata Studentförbundet, an-

ser att det ska vara upp till skolorna att bestämma vilka klädregler de ska ha. Han 

menar att med en liberal skolpolitik blir det upp till individerna själva att bestäm-

ma i vilken skola de vill gå. De kan då gå i antingen en där niqab är tillåtet, eller 

till och med påbjudet, eller om de vill gå i en skola där det är förbjudet. Dymov 

anser att det rektorer och lärare på respektive skola som sätta upp sina egna regler 

(Dymov, 2010). 

 

 

 

4.2. Analys 

 
 

4.2.1. Aktören 
 

De teorier Goffman framför i Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dra-

matik (1974) handlar till stor del om intryck och hur en enskild aktör eller ett team 

försöker styra dessa. Då första intrycket ofta lever kvar hos publiken gäller det för 

aktören att vara medveten om det redan från början. I debatten kring huruvida 

slöja och niqab ska vara tillåtet i skolan krockar dock olika uppfattningar om vil-

ket intryck som är det rätta att göra.  

Som nämnts i kapitel 2.1.1 så är alla del av en struktur som innebär att om jag 

har vissa sociala egenskaper så kan jag förvänta mig att människor i min omgiv-

ning behandlar mig på ett visst sätt. I slöjdebatten finns dock exempel på hur en 

persons egenskaper inte har ett givet utfall, det går således inte alltid att säkert 

veta hur vi kommer att bli bemötta. När en muslimsk flicka eller kvinna bär slöja 

eller niqab kan det vara för att visa sin anständighet eller för att kräva respekt. De 

som förstår tecknen på detta vis kommer även att behandla henne så. De som där-

emot anser att det står för till exempel kvinnoförtyck, traditionalism eller radikal 

islamism kommer att se henne på ett annat sätt och bemöta henne i enlighet med 

det. 

Det är tydligt att synen på vad plaggen innebär är olika hos bärare och de som 

vill införa förbud då de explicit uttrycker olika uppfattningar. Det går emellertid 

att se att även de som är emot förbud kan ha en syn på slöjor och niqab som skiljer 

sig från bärarens. Bexelius (2010) menar att debatt är bättre än en slöjlag för att 

bekämpa kvinnoförtryck. Bill och Cederfelt (2010) vill bekämpa de patriarkala 

krafter som tvingar kvinnor att bära niqab. Deras argumentation säger inte ut-

tryckligen att alla kvinnor bär slöja och niqab för att de förtrycks av patriarkatet 

men inte heller att det inte alls har med varandra att göra.  

Fysiskt utseende och klädsel ligger till grund för den personliga fasaden. Olika 

sociala roller kräver olika fasader. De som vill ha en lag i Frankrike menar att den 

sociala rollen ”elev” ska klä sig som hon själv vill och inte påverkas av yttre 

tryck. Slutsatsen blir att en elev inte ska bära iögonfallande religiösa symboler. De 

som inte vill ha en lag anser att en elev ska få klä sig som hon vill och för dem blir 

slutsatsen att det kan innebära att hon bär en religiös symbol som slöja eller niqab. 

Goffman (1974) menar att det inte är tillräckligt att rätt utseende för en roll, 

personen i fråga måste även agera på rätt sätt. Jag vill hävda att även det omvända 
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gäller och att vi kan se exempel på detta i debatten. Hur en elev i slöja eller niqab 

beter sig spelar ingen roll så länge hon bär plagget. I Frankrike anser lagförordar-

na att skolelever som bär slöja visa grupptillhörighet. De vill emellertid att indivi-

dualitet ska uttryckas. Såväl i Frankrike som i Sverige ses slöjan som ett tvång 

förorsakat av kvinnoförtrycket. I enlighet med dessa sätt att se på slöjan och niqa-

ben är det således egalt hur flickan beter sig, de kommer ändå att se henne som en 

förtryckt gruppmedlem. 

 

 

4.2.2. Team 
 

Ett team består av en grupp människor med samma mål. Moderaten Fält vill ha ett 

förbud medan hans partikollegor Bill och Cederfelt är emot det. I båda artiklarna 

finns argument för att förbud kan vara berättigat men Bill och Cederfält vill inte 

ha en generell lag. Självklart måste inte alla inom ett parti stödja samma linje men 

det är intressant att se hur åsikterna går isär. Deras respektive debattartiklar är 

underskrivna med namn och partitillhörighet, det är inte i egenskap av till exem-

pel deras yrke de framför sina åsikter. Jag menar att moderater, precis som andra 

partier, kan ses som ett team. Här har dock teamets medlemmar olika mål.  

Hägg, anser jag, använder teamet som ett argument. Hon talar om den sociala 

press som fundamentalistisk islam utövar på svenska muslimer. Ett team bör hålla 

en gemensam front utåt och visa upp samma åsikter. Fundamentalistisk islam 

tvingar enligt Hägg kvinnor att bära niqab och kvinnor vågar eller kan inte frångå 

teamets beslut. 

Bland de som förordar ett förbud finns uppfattningen att slöjan och niqaben är 

kvinnoförtryckande. Den visar, enligt dem, att islam är en religion som ser kvin-

nan som mindre värd än mannen. Såväl i Frankrike som i Sverige understryker 

debattörer att de inte vill ställa sig bakom dessa värderingar. Att förbjuda slöja 

och niqab blir således ett sätt att visa för människor både i och utanför respektive 

land vad kollektivet anser vara viktiga värderingar. Samhället är som ett team som 

framträder med enad front och gemensamt mål. Det är emellertid inte bara de som 

vill ha lagen som är angelägna om att visa upp vad landet egentligen står för. De 

som är emot den vill visa att de är demokratiska, toleranta och att de står för allas 

lika värde. Flera av de svenska debattörerna tar upp att de anser att individen har 

en fri vilja och att hon bör få bestämma själv över till exempel sin klädsel. 

Lagstiftarna i Frankrike kan kallas teamets regissörer. Genom förbudet lyfter de 

fram önskade värderingar och beteenden som bland annat laicité och fria individer 

samtidigt som de gör sig av med religion och grupptryck. Att förbjuda slöjan och 

se till att lagen följs blir ett sätt att upprätthålla teamets dramaturgiska lojalitet. 

Dramaturgisk lojalitet innebar att enskilda aktörer inte fick gå till attack mot den 

egna gruppen och inte heller sticka ut för mycket. Sett ut synvinkeln att lagen bör 

antas är slöja och niqab sådant som går emot den dramaturgiska lojaliteten. 

Motståndarna till lagen i Frankrike ansåg att den var rasistisk och att det som 

kallats för religionsförbud egentligen var islamförbud. Oavsett huruvida det är 

sant eller inte menade således lagmotståndarna att den andra sidan försökte un-

derkommunicera sin rasism. Att bli kallad för rasist undergräver den auktoritet 

tidigare argument kan ha haft. Om ett team var rasister så skulle de med största 

sannolikhet se till att underkommunicera den delen av sitt beteende och bevara 

den destruktiva informationen som en hemlighet.   



 24 

När ett team är inför publik använder de tecken för att kunna kommunicera 

med varandra. Det är viktigt att publiken inte uppfattar dessa då det kan göra dem 

nervösa. Som vi såg i Frankrike antogs slöjan stå för radikal islamism. För att 

stävja denna politiska rörelse så ansågs lagen vara ett steg i rätt rikting. Publiken 

fransmän menade att de genomskådat den teammaskopi muslimerna hade och såg 

således de tecken som teamet muslimer gjorde. Detta fick fransmännen att känna 

sig illa till mods. Här handlar det kanske inte så mycket om vilka dolda muslims-

ka budskap fransmännen egentligen förstod utan snarare vad de trodde att slöjan 

stod för. I den svenska diskussionen kunde vi se att man ville ta itu med det väx-

ande problemet med radikal islamism. Att förbjuda niqab skulle då vara ett sätt att 

skydda landet mot detta. 

Goffman (1974) skriver om hur kollegor, trots att de inte tillhör samma team, 

kan få andra från samma yrke att få dåligt rykte. Som Scott gav exempel på så kan 

slöjdebattens magnitud till viss del förklaras av till exempel fatwan mot Salman 

Rushdie och hans Satansverserna och även den första palestinska intifadan mot 

israelsk ockupation. På så vis påverkades attityden mot de franska muslimerna 

negativt av vad muslimer i andra länder gjorde, trots att det inte nödvändigtvis 

fanns någon koppling dem emellan.  

 

 

4.2.3. Främre och bakre regioner 
 

Hövlighetsnormerna handlar om att behandla publiken på rätt sätt då du talar till 

dem. I det svenska materialet är det artikelförfattaren som vill förmedla sitt bud-

skap på ett sätt som gör att läsaren tar det till sig. Tonen i debattartiklarna är san-

sad och oavsett vilken sida som argumenteras för är författaren saklig. I stora 

dagstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet krävs en seriös fram-

toning för att ämnet ska tas på allvar. Det som sägs i tidningarna måste således 

framföras på ett visst sätt för att publiken ska ta det till sig. 

   President Jaques Chirac menade att slöjan var en slags provokation som var svår 

för fransmän att acceptera. Oavsett den muslimska flickans beteende var således 

plagget i sig problematiskt. I enlighet med det Goffman (1974) kallar anständig-

hetsnormer, eller dekorum, så gäller det att bete sig på bra vis när publiken är när-

varande även om du inte är vänd mot publiken. Tanken är att du som aktör alltid 

överför intryck när du är inom syn- eller hörhåll för din publik.  

I Frankrike där religionen hör hemma i den privata sfären vill man slippa se re-

ligiösa symboler. Trots att flickan i slöja inte talar till mig överför hennes blotta 

närvaro intryck som jag inte vill se. I den svenska debatten framförde Ekeroth och 

Åkesson (2010) likande tankar då de menade att de var för religionsfrihet men 

ansåg att vilka uttryck religion tog sig borde regleras. De vill reglera hur männi-

skor framställer sig själva i den främre regionen då de anser att vissa saker inte 

hör hemma där. 

 

 

4.2.4. Publiken 
 

Det är emellertid inte bara aktören själv som bestämmer vilket intryck hon gör. I 

diskussionen framkommer hur slöjan och niqaben tolkas på ett visst sätt av debat-

törerna men bärarna själva kommer sällan till tals. Publiken, som i det här fallet 

blir de som inte använder slöja eller niqab, gör sina egna tolkningar av vad de 
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egentligen betyder och detta ligger sedan till grund för hur de ser på såväl plagget 

som på aktören som bär det.  

När en någon agerar på fel sätt handlar det egentligen om att publiken inte god-

känner den roll som aktören visar upp. Publiken är dock inte konsekvent och 

ibland kan de låta vissa saker passera. Slöjdebatten visar att vad som anses vara 

rätt agerande skiljer sig åt från olika länder. I Frankrike där det idag är förbjudet 

med slöja i skolan finner publiken att aktören elev inte ska bära iögonfallande 

religiösa symboler. I Sverige där det inte antagits en sådan lag är publiken inte på 

samma sätt emot att elever agerar med religiösa tecken. Trots att det är förbjudet i 

Frankrike men inte i Sverige innebär det inte att det endast råder attitydskillnader 

mellan nationer. Debatten visar lika tydligt att även inom ett land så reagerar med-

lemmarna av publiken på olika sätt. Hur en individ ska agera bestäms av olika 

kulturella värden och skiljer sig således från land till land men även inom ett land. 

För att ge ett bättre intryck så kan aktören förändra sin personliga fasad. Det 

gäller dock att publiken accepterar denna förändring. Vad en aktör får förändra 

avgörs även det beronde på olika kulturer under olika tider. I debatten som förts 

finns på både för- och motsidan tecken på att den aktör som slutar använda slöja 

eller niqab skulle accepteras. Det omvända skulle för flera av debattörerna vara 

mer problematiskt. 

På samma vis är vissa värderingar accepterade men andra inte. Bland de som 

inte vill ha förbud är religionsfrihet en central åsikt, den återfinns även hos de som 

vill ha lagen i Sverige. På båda sidor i såväl Frankrike som Sverige framhålls jäm-

ställdhet mellan könen. Det råder emellertid meningsskiljaktigheter i hur detta ska 

realiseras. Är det mest jämställt att förbjuda kläder som ett patriarkat antas 

påtvingat dem eller är det att låta flickor och kvinnor själva bestämma hur de vill 

klä sig?   

Vi strävar alla efter att göra ett visst intryck. Vi ser även hur andra framställer 

sig och analyserar då vilket intryck de vill göra. De som vill ha lagen kan inte för-

stå varför flickor och kvinnor i slöja och niqab vill framställa sig på det sättet.  

 

4.3. Slutsatser  

I min uppsats ville jag se vilka argument som har framförts i den offentliga debat-

ten för och emot slöja och eller niqab i skolan i Sverige och Frankrike. Vidare 

ville jag tolka dessa utifrån Goffmans (1974)  teorier på materialet. 

Vilka argument som debattörerna har använt har återgetts ovan i kapitel 4.1 och 

ger en god bild av vad som sagts. Argumenten i de två länderna är mycket lika 

men fransmännen betonar starkare vikten av att skilja på den främre regionen som 

är det offentliga, sekulära rummet och den bakre regionen där det privata och reli-

giösa hör hemma. Vad som räknas som främre respektive bakre region är inte 

definitivt fastställt. Jag anser dock att skolan i såväl Frankrike som Sverige kan 

sägas tillhöra de främre regionerna. Debatten handlar till stor del om vad som kan 

tillåtas i skolan, vad som får visas upp i den främre regionen. Just då diskussionen 

rör det som ska finnas i den främre regionen är den en del av den bakre. Det är 

bakom kulisserna som aktörerna kommer överens om hur de ska agera inför pu-

bliken. Debatten sker i den bakre region där det förhandlas om vilken officiell 

ståndpunkt samhället ska uppvisa i den främre regionen. Dock kan debatten även 

sägas utspela sig i den främre regionen. Enskilda aktörer såväl som team visar i 
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och med sina argument upp den bild som de vill förmedla av sig själva.  Hur de-

battörerna kommit fram till sin hållning står att finna i den bakre region som pu-

bliken inte har tillgång till. 

Min uppsats ser på de argument som framförts i den offentliga debatten, i de 

främre regionerna. Hur den ser ut i de bakre kan jag inte svara på. Som tidigare 

nämnts anklagades de i Frankrike som ville ha lagen för att vara rasister. Vissa 

argument kan uppfattas som mer rasistiska än andra och skulle således kunna vara 

del av den destruktiva information som ett team undanhåller. Hur den offentliga 

debatten ser ut speglar kanske inte alla de tankar och åsikter som formuleras i de 

bakre regionerna. Jag tror att ett sätt att slippa ifrån dessa anklagelser är att hålla 

debatten på en viss nivå och använda sig av ”rasismfria” argument. Vidare menar 

jag att ett sätt att undvika det är att upprätthålla hövlighetsnormerna. Genom att 

debattörerna talar till publiken på rätt sätt så kommer de senare att lyssna på vad 

som sägs. 

Religionsfrihet är något som flera grupper vurmar för. Båda sidor i Sverige 

menade att det var en viktig samhällsprincip som alla individer har rätt till och de 

som var emot lagen i Frankrike ansåg att man inte skulle förringa religionens be-

tydelse. Trots att de hade olika ståndpunkt i slöjdebatten hade de ändå samma 

grundprinciper.  

På samma sätt tycktes det som om både sidor i såväl Sverige som Frankrike 

menade att slöjan och niqaben var förtryckande och att flickor och kvinnor egent-

ligen inte ville bära dem. De som ville införa lagen uttryckte detta explicit och hos 

de som var emot ett förbud den antyddes det med argument som att om bara dessa 

flickor fick utbildning så skulle de till sist frivilligt sluta bära plaggen. Jag menar 

att det tycks råda konsensus bland de debattörer som hörts mest att ingen upplyst 

människa frivilligt skulle använda slöja och niqab. Även om några anser att det är 

fel att gå förbudsvägen så tycks de tro att plagg som dessa kommer att försvinna 

genom evolution. 

I debatten har det sällan framkommit vad de som bär plaggen själva har för 

åsikter. Flickor och kvinnor i slöja eller niqab har varit en grupp man talar om, 

inte med. På så vis handlar argumenten om vad andra tror att plaggen står för.  

Detta innebär inte att debattörernas åsikter inte har någon verklighetsförankring 

men det är ändå värt att ta detta i beaktning. Vem är det som får höras i det me-

ningsutbyte som skett och fortfarande sker? Det kan bli problematiskt när en per-

son visar upp en personlig fasad med tanken att bli bemött på ett visst sätt när om-

givningen inte alls tolkar fasaden på det sätt som aktören tänkt.  

När vi ser slöjan och niqaben som en del av kvinnoförtrycket menar jag att det 

finns en risk att vi behandlar de flickor och kvinnor som bär dem på ett visst sätt. 

Ser vi på dem som stackars förtryckta människor så ligger i det att vi även kom-

mer att behandla dem som om de behöver vår hjälp. Jag anser inte att det är fel att 

hjälpa andra men att det finns en risk att vi ser på dem med ett ovanifrånperspek-

tiv. Tonen i debatten ger en känsla av den vita mannens börda. De som inte vill ha 

ett förbud tycks säga att om vi skänker vår utbildning till dem så blir de till sist 

fria. Bland de som vill ha ett förbud kommer friheten genom att vi hjälper dem att 

slippa slöja och niqab. 

Jag hävdade tidigare att Hägg använder teamet som ett argument och att flickor 

tvingas att bära slöja och niqab av det fundamentalistiskt islamistiska team de 

ingår i. Då hon menar att lagen ska hjälpa dem att slippa detta så anser jag att hon 

samtidigt säger att flickorna ska komma över till hennes team istället där det är 

friare och bättre. 
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Både i Sverige och i Frankrike menade lagens motståndare att skolan är en 

plats där människor med olika bakgrund ska mötas och lära av varandra. Även de 

som ville införa förbud ansåg att skolan var en viktig plats där människor formas. 

Genom att reglera klädsel och vilka värderingar som ska läras ut sätter respektive 

stat upp de ramar som elever måste hålla sig inom. Skolbarnen får således inte 

överföra vilka värderingar som helst på varandra utan endast de som kollektivet 

anser vara de rätta.  

När slöjan i Frankrike anses stå för radikal islamism vill lagivrarna ta bort den 

för att på så vis även bli av med islamismen. De vill inte att invånarna ska bete sig 

på det enligt dem hotfulla sättet och förbjuder då en av dess förmodade symboler. 

Att få bort den från skolan visar att lagstiftarna inte vill ha den sortens åsikter där. 

Då de talar om hur framtidens medborgare formas i skolan så blir det ännu mer 

tydligt att det inte bara är barnen de vill skydda mot vissa politiska idéer utan även 

samhället i stort då dessa elever en dag ska vara fria vuxna medborgare med rätt 

rösta och större möjlighet att framföra sina politiska åsikter. På samma vis går det 

att se på det jämställdhetsargument som framförts i såväl Frankrike som i Sverige. 

De vill visa för elever men även övriga att i det här landet så finns det vissa värde-

ringar som vi alla ska följa.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Nedan följer reflektioner kring mitt val av Goffmans teorier samt den metod jag 

använt. Därpå följer en kort jämförelse av uppsatsen och tidigare forskning. Ka-

pitlet avslutas med tankar som mitt arbete väckt. 

 

 

5.1. Teoretisk reflektion 

 
Den främsta kritiken som kan riktas mot mitt val av teori är hur stora grupper jag 

sätter in i teaterliknelserna. Goffman säger själv att vi ska vara försiktiga med att 

sätta in hela samhället i dem och att hans teorier snarare rör mindre grupper 

(1974:213). I min analys och slutsats skriver jag ibland generaliserande om det 

franska och svenska samhället och om kollektivet. Jag anser att stater, precis som 

enskilda individer, kan vara aktörer. Lika gärna som att den främre regionen kan 

avgränsas till exempelvis en affär så kan den omfatta hela, eller stora delar av, 

jorden. En nation kan ha ett intresse av att upprätthålla en viss bild och önska 

förmedla den till övriga länder. Detta innebär emellertid inte nödvändigtvis att det 

staten uttrycker representerar alla invånares åsikter.  

   Min uppsats handlar inte endast om vad staten vill förmedla utan även om de 

debattörer som hörts. En del av dem har tillhört grupper, andra har stått för sig 

själva. Gemensamt är dock att de uppträder på ett sätt som de själva anser riktigt 

och förväntar sig att även andra ska göra det. Här har jag använt Goffmans teorier 

på mindre enheter, det som han ansåg vara mest lämpligt.  

   Förutom att jag anser att teorierna fungerar även på samhällen så har mitt arbete 

inte bidragit till att utveckla dem. Det var emellertid inte heller mitt mål, utan de 

vara snarare ett verktyg för att se närmare på debattörerna och deras argument. 

 

 

5.2. Metodisk reflektion 
 

 Den hermeneutiska cirkeln, såsom Grenholm (2006:251) beskriver den, går att 

koppla samman med det jag skrivit i kapitel 3.3 om validitet. Precis som förförs-

tåelsen om ett ämne förändras när du sätter dig in i ett ämne så påverkar även det-

ta den ursprungliga problemställningen och vilka frågor du vill att materialet ska 

besvara. Under arbetets gång har min frågeställning förändrats och anpassats efter 

den nya kunskap jag vunnit. Att vara flexibel och skapa nya frågor under arbetets 

gång menar jag gör att man inhämtar mer information och således lär sig mer. 

   Jag anser att detta även hör ihop med den metod jag använt mig av - analytisk 

induktion. Jag har dykt ned i materialet utan att ha fasta kategorier som jag vill 

finna men ändå med Goffmans teorier som viss riktlinje. Jag menar att det finns 

en styrka i att vara öppen i det första mötet med den text som ska analyseras. Det 

har varit en metod som fungerat bra. Det kan låta riskabelt att ge sig in i ett arbete 
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utan att ha några förutbestämda kategorier som man letar efter. Jag tror dock att 

även om du har ett öppet tillvägagångssätt så finns där redan från början viss för-

ståelse för vad du letar efter. 

   Det leder mig till det Esaiasson skriver: ”det är du som berättar en historia med 

hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för dig” (Esaiasson 

2012:215). Men jag håller snarare med Watt Boolsen som säger att om vi vill för-

stå människor så måste vi tolka det som de gör (2007:32). Min uppsats bygger på, 

och förmedlar, vad jag läst. På så vis är det jag som berättat en historia med hjälp 

av det jag läst. Samtidigt hävdar jag att det inte skulle finnas något för mig att 

återberätta om texten inte först berättat en historia för mig.  

   Bergstöm och Boreus menar att ett sätt att öka validiteten är att vara medveten 

om sin egen förförståelse (2012:42) och jag anser att förutom att veta så måste jag 

även problematisera den. Under arbetets gång har jag reflekterat över hur min 

åsikt i debatten påverkat mig, att den kan styra mig i den ena eller andra riktning-

en. Det är dock omöjligt att inte påverkas av ens förförståelse, redan vid valet av 

ämne så finns en uttalad eller outtalad tanke om vad man tror svaret är.  

   Min uppsats grundar sig på svenska debattartiklar samt böcker som författats 

kring den franska diskussionen. Trots att jag anser att de ger en god bild av vad 

som sagts kan jag även se problem med det. Artiklarna kommer endast från två 

olika dagstidningar och är en bråkdel av allt som skrivits och sagts i ämnet. Det är 

en stor del av potentiellt material som inte använts. Mitt arbete är dock i första 

hand tänkt att visa vilka åsikter som finns och vad det säger om debattörernas syn 

på till exempel vad som är lämpligt i skolan. Jag kopplar visserligen även samman 

detta med vad samhället tycks säga i dessa frågor då jag tror att artiklarna är rela-

tivt representativa. Jag är medveten om att det kan finnas fler åsikter i frågan och 

jag tror inte att det bara är politiker som engageras av debatten. I mitt material är 

det dock till största delen just politiker som figurerat.  

   Att det är två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, bidrar till att jag anser att artiklarna är relativt representativa för den 

offentliga diskussionen. Deras debattsidor är en plats som många gärna vill synas 

på. Just eftersom de är populära är det vikigt att tänka på redaktörens gatekeeper-

funktion. På varje tidning finns det någon som sovrar bland allt inskickat material 

och bestämmer vad som ska publiceras. Att de båda tidningarna är stockholmsba-

serade samt står till höger på den politiska skalan kan påverka hur debattartiklarna 

väljs ut.  

   Vad gäller den franska debatten så är inte mina franskkunskaper så goda att jag 

på ett tillfredsställande vis skulle kunnat tillgodogöra mig vilka åsikter som ut-

tryckts i franska debattartiklar. Genom att läsa två böcker kring ämnet som förfat-

tats oberoende av varandra kunde jag dock få en god blick över vad som sagts. De 

gav båda en liknande bild av debatten vilket tyder på att jag har en stabil grund för 

mina resultat. Det blir självklart inte sant endast för att det är fler än en som påstår 

något men bådas arbeten framstår som gedigna och trovärdiga. Böckernas inne-

håll har grundats på mer än endast debattartiklar men jag anser ändå att de är rele-

vanta för min studie då den handlade mer om vad som sagts och mindre om var 

det framförts.  

   Som jag nämnde i kapitel 3.3 så är det viktigt att en studie är intersubjektivt 

prövbar. Då allt material som jag använt är tydligt redovisat och lätt att finna så 

kan vem som helst gå till mina källor och utföra samma arbete om de så skulle 

vilja. Vi kanske inte skulle nå exakt samma slutsatser men jag tror inte att de två 

studierna skulle ligga långt från varandra. 
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5.3. Empirisk reflektion 

 

Woodhead hävdar i artikeln The muslim veil controversy and European values 

(2009) att såväl de som är för förbud av slöjor som de som är emot förbud i grun-

den anser sig stå för samma värderingar som till exempel frihet och jämlikhet. 

Detta är något även jag kunnat se. Det är många som säger sig kämpa för jäm-

ställdhet mellan könen och frågan om slöja eller niqab i skolan blir ett sätt för dem 

att visa sin åsikt om jämställdhet. De som vill ha ett förbud menar att de vill bli av 

med plaggen då de är symboler för kvinnoförtryck. De som är emot lagen anser 

att kvinnor ska vara fria att själva välja hur de vill klä sig vilket plagg de än vill 

bära. Jag har även sett hur många ställer sig bakom religionsfrihet, en del vill dock 

begränsa vilka uttryck religion får ta sig i skolan. 

   Christian Joppke ser i Veil mirror of identity (2009) hur liberalismen använts för 

att legitimera synen på slöja i Frankrike och Storbritannien. I Tyskland menar han 

att de istället säger rent ut säger att den muslimska slöjan inte kan vara en del av 

det traditionellt kristna samhället. I mitt arbete har jag inte funnit någon som ar-

gumenterat på samma vis som i Tyskland. Jag har däremot stött på hur liberalis-

men använts i den svenska debatten, där bland de som är emot ett förbud. De an-

ser at i liberalismens namn bör alla få klä sig som de vill och att ett förbud således 

inte bör införas. 

   Per-Erik Nilsson skriver i ”Everybody, welcome to France!”: secularism, go-

vernmentality & fantasy in the French Republic (2012) om hur sekularism använts 

som argument i franska slöjdebatten. Han hävdar att det använts som ett sätt att 

måla upp bilden av Frankrike och dess upplysta medborgare till skillnad från ”den 

andre” som såväl implicit som explicit varit muslimer. Detta är något som även 

jag har sett. I Sverige har inte sekularismen betonats på samma sätt men bilden av 

muslimen som ”den andre” har uttryckts implicit.  

   Som ovanstående jämförelse visar har det jag kommit fram till likheter med ti-

digare forskning. Jag har emellertid inte sett någon jämförelse mellan Sverige och 

Frankrike tidigare. Uppsatsen visar att det finns likheter mellan debatten i de två 

länderna och argumenten som framförts liknar varandra. Detta till trots så har ut-

fallet av diskussionerna varit olika. I Frankrike finns det numera ett förbud mot att 

bära iögonfallande religiösa symboler såsom slöja i skolan, medan det i Sverige är 

tillåtet. Det tyder på att även om resonemangen grundar sig på till synes samma 

värderingar så får debatten olika konsekvenser. Trots att det är två moderna, euro-

peiska i-länder så innebär inte det att de ser helt likadana ut.  

 

 

5.4. Avslutande reflektion 
 

Den franska lagen förbjuder inte bara slöja utan alla iögonfallande tecken på reli-

giös tillhörighet. Detta har bland annat skett i strävan att rensa den offentliga mil-

jön på religion. Jag undrar om inte detta snarare framkallar religion. Nu måste det 

som eleverna bär alltid förhandlas om, diskuteras. Ser du ut på ett visst sätt för att 

visa på religiös tillhörighet, är det kulturellt, är det för att släkten alltid gjort det, 

tycker bara du att det är snyggt? Frågan är hur rektorer och lärare rent praktiskt 

ska dra gränsen? Det är kanske liten risk att följande exempel kommer att ske i 

grundskolan men hur ska till exempel skägg hanteras? En sikh som i enlighet med 
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sin tro låter håret växa skulle då kunna tvingas att raka av skägget samtidigt som 

ateisten får behålla sitt.  

   Jag tycker att det är intressant att det i debatten har lagts sådan vikt vid att slippa 

se flickor och kvinnor i slöja och niqab. Plaggen har av debattörerna beskrivits 

som uttryck för patriarkalt förtryck och sådant bör undvikas. Om det nu är så att 

dessa personer är förtryckta så ska de åtminstone inte skylta med det. Bättre då att 

de bara är det i hemmet. 

   Mitt arbete har väckt flera frågor som jag vill veta mer om. Är slöjan och niqa-

ben föremål för debatt på andra platser runt om i världen eller förekommer den 

endast i vissa europeiska länder? Om så är fallet, varför väcker frågan så mycket 

uppmärksamhet här? Mitt arbete har grundat sig på de som gjort sig hörda i eta-

blerade kanaler. Det skulle vara intressant att se hur ämnet diskuterats utanför 

dessa. Det skulle emellertid vara lika intressant att se hur det går till när styrdo-

kument och lagar om bärandet av slöja och niqab tas fram av statliga myndigheter. 

Jag menar att dessa dokument är lika styrda av värderingar, tankar om rätt och fel, 

som diskussionerna på som förs på debattsidorna eller vid köksbordet.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka synen på slöja och niqab i skolan 

i Sverige respektive Frankrike. I Frankrike finns sedan 2004 ett förbud mot att 

bära iögonfallande symboler som tyder på religiös tillhörighet. Trots att lagen 

omfattar alla religiösa symboler är det främst den muslimska slöjan som debatt-

rats. I Sverige har diskussionen snarare handlat om huruvida niqab ska vara tillåtet 

i skolan men det finns inget lagstadgat förbud. 

   Jag har undersökt de argument som framförts i den offentliga debatten för och 

emot slöja och niqab i skolan i Frankrike och Sverige. Dessa har jag analyserat 

utifrån Goffmans teorier så som de framställs i Jaget och maskerna. En studie i 

vardagslivets dramatik (1974). Goffmans teorier rör bland annat hur människor, 

enskilt såväl som i team, försöker styra vilket intryck de gör på andra. Denna in-

trycksstyrning sker i något han kallar den främre regionen medan den bakre regi-

onen är den plats där olika beteende och roller förhandlas fram. Genom analytisk 

induktion har jag analyserat vad som sagts i ett antal debattartiklar som publice-

rats i Dagens nyheter samt Svenska Dagbladet under 2010. För den franska 

debatten har jag använt mig av Scotts The politics of the veil (2007) samt Bowens 

Why the French don’t like headscarves: Islam, the State, and Public Space 

(2008).  

   Studien visar att liknande argument framkommit för och emot slöja och niqab i 

båda länderna, dock betonas de olika. Jämställdhet mellan könen har framhållits 

som viktiga värderingar för alla sidor. Det finns emellertid olika tankar om hur 

jämställdhet ska uppnås. De som vill ha ett förbud menar att islam ser på kvinnor 

som underlägsna. Genom att förbjuda slöja och niqab visar samhället att detta inte 

är en acceptabel syn och de förtryckta flickorna och kvinnorna frigörs. De som är 

emot lagen anser att det är mer jämställt att låta dem bestämma själva. Deras reso-

nemang visar dock implicit att flickor och kvinnor egentligen inte vill bära plagg-

gen och om de får utbildning så kommer de till sist självmant att sluta använda 

plaggen. Religionsfrihet är en annan viktig värdering bland samtliga debattörer. I 

Sverige menar dock de som vill ha ett förbud att de synliga uttryck religion kan ta 

sig bör begränsas. I Frankrike är det ännu starkare betoning på att skilja på den 

privata sfären, där alla är fria att utöva sin religion, och den offentliga, där ingen 

ska behöva exponeras för andras tro.   

   Slöja och niqab ses på olika sätt av de som bär plaggen och de som inte gör det. 

Detta gör att bärarens sociala egenskaper tolkas på skilda vis beroende på vem 

som ser henne. De som vill ha ett förbud förstår inte varför elever vill klä och 

framställa sig på det enligt dem kvinnoförnedrande sättet. Bland debattörerna 

finns det olika uppfattning om hur den sociala rollen ”elev” bör utforma sin per-

sonliga fasad. Lagstiftarna i respektive land kan sägas vara teamets regissörer. 

Genom att införa ett förbud, eller genom att vara emot det, visar de vilka värde-

ringar och beteenden de vill lyfta fram. I Frankrike betonar de vikten av laicité 

och fria individer. I såväl Frankrike som i Sverige argumenteras för att slöja och 

niqab står för radikal islamism och att de är tecken på en teammaskopi som gör 

publiken runtomkring nervös.  
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