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SAMMANFATTNING 

Det finns en utbredd diskriminering på arbetsmarknaden med islamofobisk grund. Syftet 
med studien var att undersöka unga muslimska kvinnors upplevelse av det svenska 
arbetslivet i relation till deras muslimska identitet och för att undersöka just upplevelsen 
valdes en kvalitativ metod då det ansågs kunna bidra till en förståelse. 
Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer och urvalet var ett så kallat 
snöbollsurval. Intervjupersonerna var kvinnor i åldrarna 18-26 år, bosatta i Sverige och hade 
samtliga varit föremål för både rekrytering, arbetssökande och anställning. Analysmetoden 
var en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer gjordes, och det som framkom under 
analysen var att det i synnerhet diskuterades fem kategorier; Omgivningens attityder, 
delaktighet i arbetslivet, särskilt bemötande, islam i media och utveckling av strategier. 
Kvinnornas upplevelser var varierande, men resultatet var att majoriteten hade upplevt 
negativt bemötande på grund av sin religiösa tillhörighet, att de ansåg att det fanns 
svårigheter med att bli anställd som muslimsk kvinna, att omgivningen i någon utsträckning 
reagerar på deras slöja och att media har ett stort inflytande på hur människor uppfattar 
muslimer. Slutsatsen var att intervjupersonerna upplevt annorlunda bemötande på grund av 
sin religiösa tillhörighet, att de upplever en skepsis mot muslimer i Sverige och att islam 
förknippas med terrorism och extremism. 

Nyckelord: Islam, kvinnor, svensk arbetsmarknad, bemötande, diskriminering  

  



ABSTRACT 

There is a widespread discrimination on the labour marked with Islamophobic basis. The aim 
of this study was to investigate young Muslim women´s experiences of the Swedish work life 
in relation to their muslim identity and in order to gain an understanding, a qualitative 
method was chosen. The data collection method was semi-structured interviews and the 
selection was a snowball sampling. The interviewees were women aged 18-26 and had all 
been subject to both recruitment, job search and employment. The analytical method used 
was a qualitative content analysis. Five interviews were conducted and five themes were to 
identify within those interviews; the attitudes of the surrounding community, participation in 
labour market, special treatment from others, Islam in the media and the developement of 
strategies. The women´s experiences were all different, but the result was that the majority 
had experienced negative treatment because of their religious beliefs, they felt that there were 
difficulties being employed as a Muslim woman, that the enviroment to some extent reacts to 
their veil and that the media has a big influence on how people perceive Muslims. The 
conclusion was that the interviewees had been subject to a different treatment due to their 
religious beliefs, that they experienced a scepticsm against Muslims in Sweden and that Islam 
was associated with terrorism and extremism.   

Key words: Islam, women, Swedish labour market, personal treatment, discrimination 
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1 INTRODUKTION 

I regeringens proposition för en förnyad folkhälsa benämns elva målområden. Dessa mål 
behandlar synnerligen prioriterade områden som har en stor inverkan på den svenska 
folkhälsan. I målområde ett, som heter delaktighet och inflytande i samhället beskrivs 
delaktighet och samhällsinflytande som de mest grundläggande förutsättningarna för en god 
folkhälsa. I målområdet finns det ett flertal bestämningsfaktorer, och en av dessa är 
självupplevd diskriminering. Diskriminering kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa. 

Avsikten med studien är att undersöka just upplevelsen av diskriminering, utanförskap och 
bemötande hos en grupp med en gemensam religiös tillhörighet1. Gruppen är muslimska 
kvinnor, och det finns en uppfattning om att denna grupp är homogen, förtryckt och 
omodern gällande aspekter som tankesätt och jämställdhet. Det saknas kunskap om hur 
denna grupp själva upplever det svenska arbetslivet och denna studie ämnar generera ny 
kunskap om detta.   

Intresset för att genomföra studien uppstod då medierapporteringen om islam och muslimer 
är väldigt aktuell, och det finns många som har åsikter gällande kvinnans ställning inom 
islam och religiösa attribut som slöjan. Dessutom är många av de fall som framhålls i media 
relaterade till arbetslivet, då beslöjade kvinnor nekats arbete på grund av sin slöja. Beroende 
på vems åsikt som presenteras kan slöjan förknippas med allt ifrån kvinnoförtryck och tvång 
till frihet och feminism, och i denna studie är det de muslimska kvinnornas egna tankar och 
åsikter som presenteras och deras röster som får höras. 

 

 

 

 

 

                                                        

 

1  Då det kan vara svårt att definiera vem som tillhör en viss religion ansågs det av stor vikt att 
identifiera vad som avses med religiös tillhörighet i denna studie. I denna studie avser 
begreppet religiös tillhörighet att personen själv och andra människor i omgivningen 
uppfattar denne som muslim, och specifikt för studien att personen täcker sitt hår med ett 
tygstycke, vanligen kallat sjal eller slöja.  
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2 BAKGRUND  

I detta kapitel kommer fenomenet som undersöks i uppsatsen att beskrivas, och det kommer 
även ske en presentation av centrala begrepp och tidigare forskning inom valt ämnesområde. 
Det teoretiska ramverk som används i studien kommer att beskrivas. Kapitlet innehåller 
dessutom en problemformulering som beskriver varför just detta ämne är av vikt att studera. 

2.1 Hälsa och hälsans bestämningsfaktorer 
En klassisk definition av hälsa är Världshälsoorganisationens (WHO) definition från år 1948 
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (World Health Organization, 2003). Denna definition kan 
översättas till svenska och blir då ”hälsa är ett tillstånd av total fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte bara avsaknad av sjukdom och svaghet”. Denna definition påvisar vikten 
av ett holistiskt synsätt där hälsa inte bara innefattar avsaknad av fysiska åkommor och 
besvär (WHO, 2006b). 

Hälsa är en mänsklig rättighet, och det fastslogs i Förenta Nationernas (FN) allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna år 1948. WHO har fastslagit att hälsa ska vara 
tillgänglig för alla, oavsett härkomst, religion, politisk åsikt och socioekonomiska villkor. 
Trots att dessa bestämmelser ska gälla finns det idag en ojämlikhet i hälsa, även i Europa, 
och det finns stora och orättvisa hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper 
(WHO, 2006a). 

Det finns många olika faktorer som kan påverka en individs möjlighet att uppnå detta totala 
välbefinnande, och ett vanligt sätt att göra det är att ta hänsyn till hälsans 
bestämningsfaktorer. Dessa faktorer är de förutsättningar en individ har i livet, och de 
illustreras vanligen som en regnbåge. I den innersta kärnan av regnbågen finns individuella 
faktorer som kön, ålder och ärftliga faktorer. Därefter kommer de individuella 
livsstilsfaktorerna som utgörs av livsstilsfaktorer som till exempel huruvida en person röker 
eller inte. I den tredje nivån återfinns de aspekter som finns i det samhälle som individen 
befinner sig i, till exempel hur de påverkas av samhällets regler och personerna i sin närhet. 
Därefter kommer levnadsvillkor, vilket innefattar faktorer som till exempel jordbruk, 
utbildning, bostad, hälso- och sjukvård och arbetsmiljö. Den högsta nivån i regnbågen 
innefattar hur samhället i stort är; där återfinns den kulturella, religiösa, socioekonomiska 
och miljömässiga aspekten. Hälsans bestämningsfaktorer kan alltså innefatta allt som rör en 
individ, från det högst individuella och personliga till det hennes samhälle består av. 
Huruvida en person kommer att ha en god hälsa avgörs till stor del av just dessa faktorer, och 
det är därför av stor vikt att de tas i beaktning när det hälsofrämjande arbetet ska 
implementeras (WHO, 2006b).  
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2.2 Regeringens folkhälsomål 
Sveriges regering har formulerat elva målområden som är synnerligen prioriterade när det 
kommer till befolkningens folkhälsa. Dessa områden är sådana som ses som oumbärliga när 
det kommer till hälsofrämjande insatser, och innefattar bland annat faktorer som missbruk, 
arbetsmiljö, barns uppväxtvillkor och miljö. Målområde ett kallas för ”delaktighet och 
inflytande i samhället” och inkluderar ”demokratisk delaktighet”, ”socialt och kulturellt 
deltagande”, ”socialt och praktiskt stöd”, ”självupplevd diskriminering” och ”tillit” (Prop. 
2007/08:11). I folkhälsoenkäten som har använts för att mäta hur stor andelen som ansetts 
sig utsatts för kränkande behandling har frågan ställts om de har känt sig kränkta på grund 
av någon diskrimineringsgrund under de senaste tre månaderna, och det har varit den 
variabeln som använts för att mäta graden egenupplevd diskriminering 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). I denna studie kommer främst aspekten självupplevd 
diskriminering ligga i fokus.  

2.3 Det svenska arbetslivet 
Sverige drabbades hårt av den ekonomiska kris som skedde under början på 1990-talet och 
arbetslösheten i landet gick från 1.7 % till 8.3%. I dess spår skedde nedläggningar av en 
mängd företag, många människor förlorade sitt arbete och för de arbetstagare som fick 
behålla sina arbeten ökade arbetsbördan avsevärt. Landets finanser minskade och fler 
människor tvingades leva på bidrag. Som en följd av detta skedde politiska 
omstruktureringar och skattereformer och regeringen fokuserade på att skapa arbetstillfällen 
samt bibehålla ett fullgott socialt skyddsnät. Dessutom förändrades arbetsmarknaden då 
arbetstillfällen i den offentliga sektorn minskade och privatiseringen ökade (Burström, 
Nylén, Barr, Clayton, Holland, & Whitehead, 2012). 

Ekonomisk kris och arbetslöshet är faktorer som påverkar ett lands folkhälsa negativt, och 
stressrelaterad ohälsa i arbetslivet ökade. De som hårdast drabbades av nedgången i 
arbetsmarknaden var kvinnor som arbetade i den offentliga sektorn och personer med låg 
socioekonomisk status. En annan grupp som drabbades var invandrare (Burström et al., 
2012). År 2016 är arbetslösheten i Sverige 7,7 % (Statistiska Centralbyrån, 2016). 

Kvinnor som invandrat till Sverige utgör en aktiv del av svenskt arbetsliv, och har ofta 
arbeten med låg lön och status som till exempel undersköterska och städare, och de tjänar 
mindre än sina svenska kollegor. De har också en högre arbetslöshet än infödda svenskar. 
Många av de invandrade kvinnor som har så kallade lågstatusjobb och tjänar lite sjukskriver 
sig inte trots att de är sjuka då hushållets ekonomi blir alltför påverkad av en sjukskrivning. 
Att arbeta trots att man är sjuk kan påverka hälsan negativt i längden. De drabbas dock ändå 
i större utsträckning av ohälsa som leder till sjukskrivning och förtidspension än andra 
grupper (Akhavan, 2011).  
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2.4 Diskriminering  
Diskriminering är ett begrepp som har många definitioner. Det finns dels en juridisk 
definition där någon har blivit missgynnad i form av sämre behandling än någon annan i en 
jämförbar situation på grund av till exempel etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder. 
En annan definition är särbehandling av individer eller grupper. Det finns även en definition 
på en mer omfattande och samhällelig diskriminering, den så kallade strukturella 
diskrimineringen. Strukturell diskriminering kan definieras som att befintliga regler, 
strukturer och normer i ett samhälle hindrar etniska och religiösa minoriteter att åtnjuta 
likvärdiga möjligheter som majoritetsbefolkningen (Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, 2006). För en individ som utsatts för diskriminering riskerar denne att lida 
av en mindre möjlighet till delaktighet i samhället, att ha en sämre chans till att komma in på 
arbetsmarknaden och även att bli särbehandlad i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
Diskriminering kan påverka en individs möjlighet till en god hälsa genom att orsaka 
hälsorelaterade problem, främst psykiska. Om individen blir utsatt för diskriminering i en 
större utsträckning kan de hälsorelaterade konsekvenserna bli mer allvarliga, och både 
psykisk sjukdom och fysiska besvär som till exempel högt blodtryck kan uppstå. Det har 
framkommit att kvinnor i större utsträckning än män rapporterar egenupplevd 
diskriminering (Wamala, Boström & Nyqvist, 2007).  

2.5 Diskriminering i arbetslivet 
I jämförelse med många andra europeiska länder har Sverige en relativt hög andel individer 
med utländsk bakgrund i befolkningen. Definitionen av utländsk bakgrund innefattar att 
individen antingen har invandrat till Sverige eller att båda eller en av föräldrarna till 
individen är födda utomlands. År 2015 hade 22,5 procent av befolkningen i Sverige utländsk 
bakgrund (Statistiska centralbyrån, 2015). Forskning har visat att diskriminering av 
invandrare är ett problem, och det finns evidens för att en person som inte ”ser svensk ut” 
har en sämre chans att få ett jobb än en person som ”ser svensk ut” (Åslund & Rooth, 2005).  

Det finns uppgifter om att muslimer är den grupp i det svenska samhället som i störst 
utsträckning utsätts för strukturell diskriminering, och i arbetslivssammanhang anses det 
nämnvärt att 49 % av arbetsgivarna i en studie öppet uppvisade fördomar mot muslimska 
män medan 94 % hade implicita, alltså mer eller mindre omedvetna fördomar mot 
muslimska män. Arbetsgivare tenderar att se i synnerhet muslimer med arabiskt ursprung 
som mindre produktiva, vilket leder till att de hellre skulle anställa en person med ett 
svenskklingande namn. En person som är muslim har 30 procent lägre sannolikhet att få 
anställning än en kristen person och en person med ett muslimskt namn som är vanliga i 
Mellanöstern eller Afrika hade hälften så stor chans att bli kallad till en intervju i jämförelse 
med en person med ett svenskt namn (Oxford research, 2013).  
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2.6 Islam 
De individer som bekänner sig till religionen Islam kallas för muslimer. Islam är världens 
näst största religion och även den snabbast växande. Islams begynnelse kan dateras till år 
622 e.Kr. då det första året i den islamiska kalendern infaller. Islam är främst förekommande 
i länder i Mellanöstern och Afrika och det finns ett flertal inriktningar i tron som skiljer sig åt 
gällande bland annat bönen och vissa levnadsregler (Esposito, 2009).  

De första muslimerna kom till Sverige under 30- och 40-talet, och 1948 skapades den första 
muslimska församlingen i Sverige. I Sverige lever idag cirka 400 000 människor som har 
någon typ av anknytning till islam, men det är svårt att identifiera någon exakt siffra då 
människor inte registreras på grund av deras religiösa tillhörighet. Det har funnits 
motsättningar mellan svenska värden och muslimska, vilket har lett till att en så kallad ”vi 
och dem”-situation har uppstått där många på båda sidorna får information om den andre 
parten uteslutande via media, vilket gör att bilden kan bli vinklad. För muslimska ungdomar 
som växer upp i Sverige kan en ”dubbel” identitet uppstå, där individen kan både vara svensk 
och muslim (Roald, 2013). De flesta muslimerna som bor i Sverige idag kommer ifrån länder 
som Iran, Irak, Libanon och Etiopien där islam genomsyrar samhället i en större 
utsträckning än vad kristendomen influerar det svenska samhället. Idag har vissa muslimska 
influenser införts i det svenska samhället, exempelvis muslimska skolor och moskéer 
(McGinty, 2007). 

Det finns i Västvärlden idag en uppfattning om att islam inte är kompatibel med värden som 
demokrati och feminism (Zimmerman, 2015). Redan på 1980-talet beskrevs islam som ett 
problem i den politiska debatten, och efter terrorattackerna i USA den 11:e september 2001 
ökade andelen hatbrott mot muslimer runt om i världen. De senare åren i svensk debatt har 
islam främst debatterats angående extremism, sharialagar och antisemitism (Listerborn, 
2015).  

I Sverige bär ungefär 20 procent av de muslimska kvinnorna slöja som täcker håret. Det finns 
indikationer på att fler skulle vilja göra det men inte vågar på grund av att de känner en 
rädsla av att det skulle minska deras chanser till arbete. I Västvärlden finns det en association 
mellan bärandet av slöja och låg grad av integration, ojämlikhet mellan könen och 
extremism. Slöjbärande kvinnor porträtteras i stor utsträckning som en homogen grupp med 
små variationer individerna sinsemellan. Den muslimska kvinnan utsätts för våld, både i 
Sverige och i övriga Europa samtidigt som det finns en rädsla för dessa kvinnor (Listerborn, 
2015).  

2.6.1 Religiös tillhörighet 

Det kan finnas en svårighet att definiera vem som är muslim, då det finns både etniska, 
kulturella, politiska och religiösa dimensioner i en sådan aspekt. Beroende på hur en muslim 
definieras kan antalet muslimer i Sverige variera beroende på vilka dimensioner som räknas 
in, till exempel kan alla invandrare från de muslimska länderna räknas som muslimer på 
grund av ursprung, utan att ta hänsyn till egen tro hos individen. Det finns även muslimer 
som har svensk etnicitet, men de är cirka 6000 individer i den stora gruppen på cirka 400 
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000. Därför kan det antas att de flesta individer som räknas till gruppen muslimer är 
personer med utländsk bakgrund (McGinty, 2007). 

2.6.2 Islamofobi 

Islamofobi är ett begrepp som innefattar en negativ och stereotyp bild av samt en samhällelig 
diskriminering av muslimer (Borell, 2015). Det finns evidens för att extrema händelser som 
till exempel terrordåd utförda av islamister ökar antalet hatbrott med islamofobiska motiv. 
Detta kan exemplifieras med att många av världens muslimer utsattes för hatbrott i ett flertal 
länder, bland annat USA, England och Frankrike i samband med terrorattackerna i New York 
2001. Även icke-muslimer som antogs vara muslimer utsattes för dessa brott. I en svensk 
undersökning angav 90 % av deltagarna i en studie där samtliga var muslimer, att deras 
situation varit ganska svår efter terrorattacken i New York, samt att de ansåg att synen på 
muslimer hade förändrats till det sämre. Islamofobi kan dock inte anses vara ett nytt 
fenomen, även om termen är relativt ny. En misstro och ett ogillande gentemot muslimer har 
funnits så långt tillbaka som på 700-talet. Ungdomar som utsatts för kränkningar med 
islamofobisk grund rapporterade en högre grad av oro och nedstämdhet jämfört med 
ungdomar som ej utsatts för dessa kränkningar (Oxford Research, 2013). 

2.7 Teoretiskt ramverk 

2.7.1 Stämplingsteori 

Då folkhälsovetenskapen är ett tvärvetenskapligt ämne finns det en tradition av att använda 
sig av teorier från andra vetenskapliga fält, och i studien har en sociologisk teori valts 
nämligen Beckers stämplingsteori.  

Teorin beskriver att det i alla sociala grupper finns vissa regler, normer och föreställningar 
som gruppen gemensamt format. Dessa regler kan vara mer eller mindre uttalade, det finns 
till exempel många ”oskrivna regler” som ändå förväntas följas. Vissa regler kan vara 
beskrivna i lagar och andra har formats i civilsamhället. Reglerna är beroende av ett 
vidmakthållande, annars kan de på olika sätt avvecklas. De individer som inte väljer att leva 
efter gruppens regler kallas för avvikare eller utanförstående, och ser i sin tur gruppen som 
utanförstående. En avvikare kan se olika ut beroende på hur gruppen ser ut, eftersom olika 
grupper har olika regler. Att bryta mot dessa regler kan göra att en individ hamnar i ett 
utanförskap. Reglerna kan vara väldigt olika beroende på i vilket kontext de skapats; vad som 
anses normalt och icke-avvikande i en kultur kan anses vara väldigt onormalt i en annan 
(Becker, 2007).  
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2.8 Problemformulering 
Tidigare forskning från både Sverige och andra europeiska länder har påvisat att hatbrott 
med islamofobisk grund existerar, att muslimska kvinnor som bär slöja är extra utsatta för 
diskriminering och att det uppstår en ökning i antalet hatbrott riktade mot muslimer i 
samband med ökad medial rapportering av till exempel terrorism utomlands (Listerborn, 
2015). Tidigare forskning har även visat att muslimer har det största kulturavståndet till det 
svenska samhället, vilket är en indikator på att måttet av delaktighet för gruppen är lägre än 
för resterande grupper i befolkningen och att det ofta finns stereotypa föreställningar om 
muslimer (Oxford research, 2013). Det kan dock anses finnas en brist på vilka 
hälsorelaterade konsekvenser som egenupplevd diskriminering kan leda till (Wamala et al., 
2007). 

Den befintliga kunskap som finns om muslimska kvinnors upplevelse av svenskt arbetsliv 
kan anses bristfällig. Detta kan bero på att Sverige inte har en lika lång tradition av 
invandrare med muslimsk tro som andra länder, exempelvis England och Nederländerna 
som båda har producerat en del forskning om islam och islamofobi. Det som anses intressant 
i denna studie är att generera kunskap om är hur upplevelsen av det svenska arbetslivet är i 
en muslimsk kvinnas ögon och förstå hennes upplevelse genom en tolkning.    

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka unga muslimska kvinnors upplevelse av det svenska 
arbetslivet i relation till deras religiösa tillhörighet.   

3.1 Avgränsning 

Vald målgrupp är muslimska unga kvinnor då kvinnor rapporterar en högre grad av 
egenupplevd diskriminering än män. Vald avgränsning i studien är att tyngdpunkten ligger 
på upplevelsen av kollegors, chefers, rekryterares och kunders attityder och bemötande till 
den religiösa tillhörigheten.  

4 METOD  

Detta avsnitt kommer att beskriva hur datainsamlingen som ligger till grund för resultatet i 
studien har genomförts, vilket urval som varit aktuellt, vilken analysmetod som använts, 
vilka kvalitetskriterier som valdes samt hur de forskningsetiska aspekterna har tillgodosetts. 
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4.1 Val av metod 
Metoden som har använts för denna studie är av kvalitativ art. Kvalitativ metod kan 
beskrivas som att forskaren vill undersöka och tolka omvärlden på ett subjektivt sätt, snarare 
än i den kvantitativa forskningsmetodiken som kan användas om faktorer mer objektiva i sin 
natur som till exempel statistisk data ska undersökas. En kvalitativ ansats innebär att en stor 
tonvikt ligger på att tolka det andra säger i till exempel en intervjusituation (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

Urvalsmetoden för denna studie var ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att en kontakt 
med relevanta personer initieras, varpå dessa personer rekommenderar andra som passar in 
som intervjupersoner (Bryman, 2011). Dessa kontaktpersoner utgjordes av vänner och 
bekanta som hjälpte till att identifiera lämpliga intervjupersoner i sin egen bekantskapskrets. 
I ett fall agerade en intervjuperson kontaktperson och rekommenderade en ytterligare 
intervjuperson i anslutning till intervjutillfället. 

För denna studie fanns vissa kriterier som ansågs relevanta att intervjupersonerna skulle 
uppfylla för att kunna undersöka det som åsyftades med studien. Dessa kriterier var att 
intervjupersonen skulle vara muslim, bära slöja och ha varit aktiv på den svenska 
arbetsmarknaden i form av att hon varit föremål för arbetssökande, rekrytering och 
anställning. Hon skulle även behärska det svenska språket, i synnerhet i tal. Motivering till 
varför just dessa kriterier var av stor vikt var att det i synnerhet är beslöjade kvinnor som av 
omgivningen uppfattas som muslimer. Det var av vikt att de skulle ha varit aktiva i arbetslivet 
då det är detta som skulle undersökas i studien och de skulle ha så goda kunskaper i svenska 
att missförstånd eller språkförbistringar i minsta möjliga mån skulle kunna påverka 
intervjuerna. Totalt kontaktades fem intervjupersoner som samtliga valde att delta i studien. 
De uppfyllde samtliga krav för deltagande, och intervjupersonerna beskrivs nedan. 

4.2.1 Intervjupersoner 

I denna studie har fem intervjuer genomförts. Intervjupersonerna är anonyma, och för att 
skydda deras identitet har ett fingerat namn använts. All annan information gällande 
exempelvis ålder och arbetslivserfarenhet är däremot sanningsenlig.  

Leila är 18 år gammal och studerar på samhälls- och naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet. Hon arbetar som butiksbiträde på en välkänd kioskkedja och har tidigare arbetat 
som telefonförsäljare, marknadsundersökare, restaurangbiträde och butiksmedarbetare. 
Leila är född i Sverige. 

Amina är 26 år gammal och studerar till socionom på ett svenskt universitet. Hon är även 
undersköterska och har arbetat på sjukhus och äldreboenden. Hon är född i Somalia och 
flyttade till Sverige för 21 år sedan. 
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Houda är 23 år och är ingenjörsstudent. Hon har tidigare arbetat som gymnastikledare för 
barn och är nu anställd på ett apotek. Hon är född i Irak och har varit bosatt i Sverige sedan 
år 2007. 

Fatima är 23 år och har en dubbel examen i innovationsteknik och företagsekonomi. Hon är 
även ekonomiassistent och har tidigare arbetat som sekreterare på en revisorbyrå. Fatima är 
född i Sverige. 

Rayan är 25 år och har en BA-examen i engelska samt examen i innovationsteknik och 
företagsekonomi. Hon har tidigare arbetat som barnskötare och barnflicka. Hon är född i 
Irak och flyttade till Sverige som treåring. 

4.3 Insamling av data 
De data som ligger till grund för resultatet i studien samlades in genom intervjuer. Den form 
av intervju som var aktuell var en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att en så 
kallad intervjuguide (Bilaga A) använts som hjälpmedel under intervjun, vilken i det stora 
hela liknar ett vanligt samtal. Intervjuguiden kan beskrivas som ett dokument där tre olika 
kategorier av frågor återfanns: bakgrundsfrågor, intervjufrågor och följdfrågor. Avsikten med 
de sex bakgrundsfrågorna var att få en bild av vem intervjupersonen var, och frågorna 
behandlade till exempel ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå samt nuvarande 
sysselsättning. De nio intervjufrågorna var frågor som utformats för att undersöka det som 
var studiens syfte, och dessa frågor togs fram i ett visst samråd med en kontaktperson på en 
antidiskrimineringsbyrå. Frågorna var utformade för att undersöka aspekter som upplevelser 
kring rekrytering, reaktioner från omgivningen och huruvida intervjupersonen upplevt att 
hon i arbetslivssammanhang blivit missgynnad på grund av sin religiösa tillhörighet. Syftet 
med utformningen av några av frågorna var att undersöka om intervjupersonen har upplevt 
att hon känt sig avvikande på arbetsplatsen, vilket det teoretiska ramverket som ligger till 
grund för studien behandlar. För att få möjlighet att veta mer om intervjupersonen beskrev 
något intressant eller för att få fler exempel på ett fenomen skapades även sex så kallade 
följdfrågor, till exempel ”kan du utveckla det?” eller ”finns det något annat exempel?”. 
Frågorna testades sedan på en muslimsk kvinna för att kontrollera att de ansågs relevanta, 
att de inte missuppfattades eller uppfattades som kränkande. 

Intervjuerna genomfördes vid totalt fem tillfällen. Innan intervjutillfället hade 
intervjupersonerna mottagit missivbrevet via e-post för att få information om studien. Tre av 
intervjuerna genomfördes genom fysiska möten i Mälardalen, den första i ett grupprum på 
Mälardalens högskolas campus i Eskilstuna och de resterande två i ett grupprum på campus i 
Västerås. Samtliga av dessa tre intervjuer ägde således rum på en tyst plats där risken för 
avlyssning var minimal. Innan intervjun påbörjades försattes samtliga telefoner i flygläge för 
att minska risken för störningar, då det enligt Bryman (2011) är viktigt att miljön där 
intervjun genomförs är så tyst som möjligt. Två av intervjuerna som ligger till grund för 
denna uppsats genomfördes via Skype då både avståndet till intervjupersonen och tidsbrist 
omöjliggjorde att ett fysiskt möte hölls. Vid samtliga intervjutillfällen lästes missivbrevet 
(Bilaga B) upp för att intervjupersonen skulle få en upprepning av vad syftet med studien var 



  10 

och vilka forskningsetiska principer som gällde för deras medverkan. De tillfrågades därefter 
om de accepterade missivbrevets innehåll samt om de hade några frågor innan intervjun 
påbörjades. Därefter skedde intervjun och spelades in med en mobiltelefons röstmemo-
funktion. Intervjuernas längd varierade något, den kortaste var 17 minuter och den längsta 37 
minuter, men det vanligaste var cirka 30 minuter. Samtliga intervjupersoner fullföljde sin 
medverkan i studien. 

4.4 Databearbetning och analys 
En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod för att få fram det väsentliga innehållet 
i textmassan som intervjuerna utmynnade i. Innehållsanalysen var manifest, vilket innebär 
att endast det explicita som intervjupersonen säger tolkas. I den latenta innehållsanalysen, 
vilket är motsatsen, tolkas även det som är mindre tydligt eller uttalat, som till exempel 
tonfall och pauser som framkommer under intervjuerna (Bryman, 2011). Valet föll på en 
manifest innehållsanalys då författarens förkunskaper inom analysarbete var begränsade.  
Analysprocessen inleddes med att intervjuerna som genomförts transkriberades, vilket 
innebar att intervjuerna spelades upp och bit för bit skrevs ned. Transkriberingen 
genomfördes på ett mycket utförligt vis, vilket innebar att intervjuerna återgavs i sin helhet, 
inklusive till exempel skratt. Därefter kondenserades den textmassa som transkriberingen 
genererat, vilket innebär att irrelevanta delar av texten togs bort för att identifiera det viktiga 
i innehållet. Totalt resulterade transkriberingen i 30 sidor. Därefter kodades samtliga 
intervjuer med etiketter bestående av ett till tre ord, totalt användes ett femtiotal etiketter för 
att allt som ansågs vara relevant skulle identifieras. Exempel på etiketter kunde vara ”nekad 
jobb”, ”CV-bild”, ”diskriminering” och ”påträngande frågor”. När den processen var avslutad 
grupperades sedan dessa etiketter i mer generella underkategorier beroende på vad de 
handlade om, och därefter placerades dessa underkategorier in i mer övergripande kategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004). Nedan visar tabell 1 hur analysprocessen för studien gick till 
genom att en utvald meningsbärande enhet får exemplifiera hur den gick från just en 
meningsbärande enhet till huvudkategori, från det specifika från det generella. 

Tabell 1: Exempel på en hur analysprocessen för en intervju gick till. 

Meningsbärande	
enhet		

Kondenserad	
mening	

Kod	 Underkategori	 Huvudkategori	

Men	alltså	
kunderna,	jag	
kommer	ihåg	nu	
att	det	är	typ	
några	stycken	
som	brukar	varför	
tar	du	inte	av	
sjalen	liksom	jag	

Kunderna,	
kommer	ihåg,	
några	brukar	
fråga,	varför	tar	
du	inte	av	sjalen,	
står	i	kassan,	
säljer	till	dom.	
Säger	varför	ska	

Kunder,	
ovälkomna	frågor	

Utomstående	
personer	

Särskilt	
bemötande	i	
arbetslivet	



  11 

står	i	kassan	och	
säljer	till	dom.	Jag	
brukar	säga	
”varför	ska	jag	ta	
av	mig	den”	
liksom,	dom	ba	
nej	du	är	mycket	
finare,	du	
behöver	inte	ha	
den	

jag	ta	av	mig	den?	
De	säger	du	är	
finare	utan	du	
behöver	inte	den	

4.5 Kvalitetskriterier 
I all forskning finns krav på att den vetenskapliga verksamheten ska hålla en hög kvalitet. 
Forskningen ska ha relevans och underlätta ett professionellt empiriskt utövande, men också 
ha en viss standard för att anses trovärdig. Det finns olika kvalitetsmässiga kriterier beroende 
på om det är en kvalitativ eller kvantitativ ansats som används i studien, och de mest 
traditionella och konventionella kvalitetskriterierna är skapade utifrån ett kvantitativt 
förhållningssätt. I kvalitativ forskning finns dock andra kvalitetskriterier som är mer 
anpassade för kvalitativ metod och det är i huvudsak det övergripande kriteriet tillförlitlighet. 
I det kriteriet finns i sin tur finns fyra så kallade delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdighet innebär att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns för 
forskningen och att forskaren kontrollerar sina resultat med medlemmar i den grupp som 
studien utförts på, för att verifiera att denne har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Om 
det finns åsikter som går i olika riktningar är det forskarens ansvar att se till att den åsikt som 
är mest acceptabel i andras ögon framhålls (Bryman, 2011).  

Överförbarhet innebär att forskaren ska se till att denne får fram en välfylld redogörelse för 
det unika fenomen som studeras. I kvalitativ forskning är det vanligtvis en mindre grupp 
individer med en eller flera gemensamma egenskaper som står i fokus för studien, och en 
djup kunskap om det som särskiljer gruppen är viktigt för att kunna ha en viss överförbarhet 
till en annan kontext (Bryman, 2011). Pålitlighet innebär att forskaren ska se till att en 
komplett och tillgänglig redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen redovisas. Om 
möjlighet finns är kollegial granskning av forskningsprocessen att föredra (Bryman, 2011).  
En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkra att denne 
handlat ”i god tro”, alltså att resultatet inte har utsätts för något försök att förvanskas på 
något sätt, till exempel genom att låta personliga åsikter och värderingar påverka studien och 
dess slutsatser (Bryman, 2011).  
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4.6 Etik 
I all vetenskaplig verksamhet och i synnerhet i forskningssammanhang finns etiska principer 
som ska beaktas och tas hänsyn till. Dessa krav är konfidentialitetskravet, 
informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). De ska beskrivas 
mer utförligt nedan. 

Konfidentialitetskravet innebär att det ska råda en stor diskretion när det kommer till 
känsliga uppgifter som personuppgifter. Endast de som är involverade i forskningen får 
känna till dessa uppgifter och de ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga nekas all 
åtkomst till dessa uppgifter. Konfidentialitetskravet ska beaktas efter det att studien har 
avslutats, vilket kan innebära att till exempel inspelningar från intervjuer eller handlingar 
med personuppgifter förstörs (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 
ingen obehörig hade tillgång till den dator där allt material var sparat, och att ett lösenord 
skyddade materialet från obehöriga personer.  

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras fullständigt om studiens 
syfte och vad de uppgifter som framkommer under studien ska användas till. De ska även 
informeras om vilka villkor som finns för den aktuella studien (Bryman, 2011). Detta anses 
ha uppfyllts i och med att detta presenterades för intervjupersonen både genom missivbrevet 
och vid genomförandet av intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att ett samtycke måste inhämtas från samtliga deltagare innan 
studien påbörjas. Samtycket innebär att deltagaren i fråga samtycker till att delta i studien. 
Deltagaren har när som helst under studiens gång rätt att avbryta sin medverkan utan 
repressalier eller påtryckningar (Bryman, 2011). Samtycke inhämtades muntligen i samband 
med varje intervju. 

Med nyttjandekravet avses kravet att de insamlade uppgifterna endast får användas till 
forskningsändamål. Uppgifterna får således inte användas till exempelvis en annan studie 
utan att deltagarna i studien har gett sitt medgivande till detta (Bryman, 2011). Det 
insamlade materialet kommer endast att användas för den aktuella studien. 

5 RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras resultaten från datainsamlingen genom olika kategorier baserade 
på studiens syfte samt det som framkommit under datainsamlingen. 

5.1 Mötet med det svenska arbetslivet 
Samtliga av intervjupersonerna har arbetat i Sverige. De beskriver att de blir glada av att se 
andra beslöjade kvinnor i arbetslivet, men att det finns svårigheter att ens få komma på 
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intervju som muslimsk beslöjad kvinna. Leila har av den anledningen valt att ta bort sitt foto 
från sin meritförteckning (CV), och hon berättar att hon är en av många beslöjade tjejer som 
gör det.  

Efter ett tag slutade jag ha min bild för jag tänkte att de säger nej eftersom jag är beslöjad. Nu 
har jag inte min bild på mitt CV eftersom jag vill att de ska se på innehållet och inte på bilden… 
Vad jag vet så är det så i alla fall, inte bara beslöjade tjejer utan även utländska killar och tjejer. 
(Leila) 

Alla intervjupersonerna är studenter på både gymnasie- och högskolenivå. De uttrycker en 
oro inför att påbörja ett jobbsökande inom det fält de studerat, då de är rädda att inte bli 
rättvist bedömda på grund av sin slöja. Samtliga intervjupersoner ombads att reflektera kring 
huruvida deras val att bära slöja har lett till positiva reaktioner på arbetsplatsen, och det 
framkom att i synnerhet andra muslimer ofta reagerat positivt på att se beslöjade kvinnor 
arbeta, i synnerhet i exempelvis kiosk eller på ett apotek. Ett exempel på det är att en 
intervjuperson blivit berömd i hennes förmåga att kombinera färger och att hennes sjal var 
vacker. En intervjuperson beskriver att hon när hon sökte jobb på en restaurang blev nekad 
tjänsten då personen som skötte intervjun inte ville anställa en beslöjad kvinna: 

Jag har varit med om att jag har sökt till en restaurang och då sa dem att ”nej, du kan inte 
jobba här för du har på dig sjal liksom, du representerar vår restaurang och kunderna kanske 
inte vill komma in eller komma tillbaka hit om du står här liksom”. (Houda) 

En annan aspekt som ofta kommit på tal under intervjutillfällena var att intervjupersonerna 
ofta varit med om att de har rekommenderats arbeten där ingen visuell kontakt med kunder 
sker, utan där kundkontakten sker via telefon. Bland yrken de har rekommenderats är 
telefonförsäljare ett vanligt förekommande yrke. En av intervjupersonerna som har en 
dubbel examen i företagsekonomi och innovationsteknik blev rekommenderad av en 
handläggare på arbetsförmedlingen att söka kurser till barnskötare eller vårdbiträde. På en 
arbetsintervju fick hon även beskedet att tjänsten hon skulle intervjuas för redan hade 
tillsats, men att hon och rekryteraren ändå kunde genomföra intervjun och att hennes 
uppgifter då skulle sparas för framtida bruk. Under intervjun blev hon ifrågasatt: 

Då började han spåra ur och diskutera varför jag ville jobba offentligt med människor. Han 
undrade varför jag inte ville jobba som säljare över telefon. Jag bara ”men jag har ju en 
akademisk utbildning och du vill att jag ska jobba som telefonist?” och då sa han att det inte 
var telefonist, utan som säljare över telefon. Han försökte övertala mig om att telefonist passar 
mig som yrke och då sa jag att nej, det passar inte mig. Jag vill inte arbeta som telefonist, jag 
har inte pluggat och kämpat såhär länge för att bli telefonist. (Fatima) 

5.2 Omgivningens attityder 

Intervjupersonerna hade olika åsikter om hur omgivningen vanligtvis reagerar på deras slöja. 
Majoriteten av intervjupersonerna hade främst upplevt negativa reaktioner i form av påhopp, 
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blivit ombedda av kunder att ta av slöjan samt påträngande frågor från kollegor. Flera av 
intervjupersonerna framhåller att de ofta blir ihopkopplade med terrorism och 
terrororganisationen Daesh/IS. Detta har både framkommit genom skämt om terrorism och 
självmordsbombare på ett sådant sätt att intervjupersonen känt sig utpekad och anklagad för 
att sympatisera med terrororganisationens handlingar. En intervjuperson beskrev att hon 
fått frågan om hon verkligen ska bära sjal på arbetet trots att hon var beslöjad på intervjun. 
Hon beskrev även att hon får många frågor om islam av sina kollegor, och att det varje gång 
hon kommer till arbetet uppstår diskussioner om hennes religiösa tillhörighet. Kvinnans chef 
har ett flertal gånger skämtat om terrorister och självmordsbombare. I hennes arbete som 
undersköterska beskriver hon att hon ofta känner sig lägre värderad än sina svenska kollegor, 
i synnerhet av brukarnas anhöriga: 

När anhöriga kommer, även om jag som jobbat där i flera år är där kan jag uppleva att de 
hellre vill fråga en svensk. (Amina) 

Hon beskriver även hur hennes kollegor ifrågasätter hennes religiösa tillhörighet med jämna 
mellanrum och ställer frågor om hennes slöja. 

När du har sjal på dig är det alltid en massa frågor om varför du har på dig den, det känns som 
att jag måste förklara mig hela tiden. Jag tror inte att folk kan ta faktumet att jag valt att ta på 
mig slöja själv, det ska alltid vara någon som tvingat mig till det i deras huvud. De försöker 
lirka ut det genom att fråga varför jag har på mig den, om det är på grund av min religion, om 
det är min mamma eller pappa som sagt att jag ska ha den på mig. De kan inte ta att det är 
mitt val, att inte alla blir tvingade att ha slöja på sig. (Amina) 

Just aspekten kring att själv välja att bära slöja är ett återkommande fenomen i studien. 
Många av intervjupersonerna beskriver en frustration i att omgivningen tar för givet att de 
blivit tvingade att bära slöja av till exempel en förälder, och de påpekar att de själva har fattat 
beslutet att bära slöja.  

En annan intervjuperson har erfarenhet av att hon i sitt arbete blir ignorerad av kunder på 
apoteket där hon arbetar när hon söker kontakt med dem. 

Jag har varit med om några gånger att jag hejar på dem och säger tack och välkommen och så 
svarar dem inte, och jag tänker då att det beror på sjalen… Jag jobbar ibland i ett område med 
lite invandrare och då finns det kunder som inte ens kollar på mig eller svarar när jag säger ”ha 
en bra dag”. (Houda) 

5.3 Särskilt bemötande i arbetslivet 

Många av intervjupersonerna som var födda i Sverige eller flyttat hit vid en ung ålder beskrev 
att de själva identifierade sig som svenskar och att de definierade Sverige som deras 
hemland. Intervjupersonerna upplevde att de i många fall förväntas att inte kunna svenska 
och att de i sitt arbete märkt att omgivningen i flera situationer reagerat på att de pratar 
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svenska bra. En av intervjupersonerna uttryckte en negativ syn på detta fenomen och menade 
att det kändes tröttsamt att omgivningen ständigt tvivlade på hennes kunskaper i svenska. 

Första gången kändes det jättejobbigt för jag tänkte att ”men varför frågar du? Jag är ju lika 
mycket svensk som du är. Jag anser mig själv vara svensk, jag är uppväxt med två kulturer 
men jag anser inte att Irak är mitt hemland, Sverige är mitt hemland. (Rayan) 

En annan intervjuperson hade en annan syn på samma fenomen, hon ansåg snarare att det 
var vänligt när människor utgick från att hennes svenskkunskaper var begränsade. 

Om jag inte har pratat än så pratar dem väldigt långsamt med mig men när jag börjar prata 
förstår de vad jag säger, och får en aha-upplevelse (skratt). Det har jag varit med om, men jag 
känner att det kanske är för att det finns många invandrare som inte kan svenska så då tycker 
jag att det är normalt och vänligt att de, om de misstänker att jag inte kan svenska, att de tar 
det lite lugnt med mig. (Fatima) 

5.4 Islam i media 

Många intervjupersoner framhöll i intervjun medias roll i den negativa bilden av muslimer. 
Intervjupersonerna menade att media sprider en bild av muslimer som aggressiva, 
terrorister, dåliga och att den muslimska kvinnan är förtryckt. Samtliga utav de 
intervjupersoner som framhöll medias roll har märkt av ett större intresse för islam och 
muslimer sedan medierapporteringen ökat. På arbetsplatsen har detta bland annat lett till att 
en av intervjupersonen har fått positiva kommentarer från en etnisk svensk person som 
konverterat efter att ha läst mycket om islam efter att media uppmärksammat islam i en 
större grad. Andra gånger har den mediala uppmärksamheten lett till en negativ 
uppmärksamhet i vilket kollegor och brukare har ifrågasatt intervjupersonens religiösa 
tillhörighet på ett sätt som har upplevts anklagande och irrelevant. En intervjuperson beskrev 
medias roll såhär: 

Tidigare har det bara varit så att man varit lite okunnig, man har inte riktigt haft någon åsikt 
om muslimer och beslöjade kvinnor, bara att dem var lite främmande. Men efter att det fått 
mer uppmärksamhet i media känner jag att fler och fler börjat ha en åsikt om det. (Leila) 

Vad som framhålls i forskning är att då media fokuserar mycket på att rapportera om islam 
och muslimer på ett negativt sätt kan det relateras till stämplingsteorin. Enligt Roald (2013) 
har detta fenomen bland annat lett till att politiker i Danmark har avgått efter att de 
granskats och ifrågasatts mer än sina kollegor i politiken, och att misstänksamheten mot 
muslimer ökar när media rapporterar en ensidig bild av muslimer som våldsamma.  
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5.5 Utveckling av strategier 
Samtliga intervjupersoner har under intervjuerna nämnt att de har olika strategier för att 
bemöta omgivningen, minska känslan av utanförskap och hantera ovälkomna frågor och 
uppmärksamhet. Vad dessa strategier gick ut på varierade mycket beroende på vilken 
arbetsplats intervjupersonen hade. De som i arbetet mötte individer i form av kunder, 
brukare och andra utomstående personer hade annorlunda strategier i jämförelse med de 
som arbetade med personer med vilka de hade en etablerad kontakt, till exempel kollegor och 
fasta kunder.  

Houda beskrev att hon i sitt arbete på ett apotek låter en kollega ta över en kund som ställer 
påträngande frågor om hennes religiösa tillhörighet. Fatima beskrev hur hon alltid ler mot 
människor för att de ska få en mer positiv och nyanserad bild av muslimer, och att hon vid en 
konfrontation bara går därifrån istället för att hamna i en dispyt, då hon ansåg att det endast 
skulle bidra till en ökad negativ inställning från den andra personen. Amina beskriver hur 
hon försöker att inte låta hennes kollegors elaka kommentarer påverka henne, och även hon 
beskriver hur hon undviker att konfrontera någon eller hamna i försvarsställning då det 
endast skulle reproducera den negativa bilden som den andre har av muslimer. Leila har en 
strategi att prata med en extra svensk dialekt. 

Jag pratar såhär jättesvenskt så att de inte ska höra någon skillnad, om de hade blundat hade 
de inte sett en utländsk kvinna utan de hade sett en blåögd blond tjej (skratt). (Leila) 

Leila beskrev även att hon alltid försöker att delta i samtal, även om hon inte kan relatera till 
det som diskuteras med syfte att inte hamna utanför. Rayan beskriver hur hennes kunskaper 
i svenska ofta förväntas vara bristfälliga trots att de i själva verket är mycket goda, men att 
hon då försöker skaka av sig den negativa känslan som uppstår och att hon i händelse av 
negativa kommentarer försöker att inte lyssna på dem. 

Jag tror att om du satt bredvid mig och hörde någon säga något kanske du skulle reagera och 
säga ”men reagerar inte du på att han sa sådär?”, men jag har valt att inte analysera mycket av 
det folk säger för att kunna må bra, inte tänka på det och inte känna hat mot de andra, att jag 
börjar hata dem för att de säger så om mig. (Rayan) 

6 DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka unga muslimska kvinnors upplevelse av det svenska 
arbetslivet i relation till deras religiösa tillhörighet, och syftet anses ha blivit besvarat i 
resultatet. I studien fick fem kvinnor dela med sig av sina upplevelser, och det som framkom 
var att kvinnornas upplevelser varierade, men att det fanns en syn på att det ofta var en 
negativ uppfattning muslimer i arbetslivssammanhang, att det kan vara svårare att få jobb 
för kvinnor som bär sjal, att de ofta rekommenderas arbeten där kundkontakten sker via 
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telefon, att de förväntas tala dålig svenska trots att de inte gör det och att media har en stor 
påverkan på hur omgivningen uppfattar islam och muslimer. Resultatet anses vara högst 
intressant både för den aktuella studien men även för att det kan ligga till grund för 
kommande studier inom det aktuella ämnesområdet. I diskussionen nedan kommer både 
metoden och resultatet i denna rapport diskuteras. Diskussionsavsnittet inleds med en 
metoddiskussion och sedan följer en resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av metod 

Valet av att använda en kvalitativ metod ansågs vara högst motiverat då det gav en möjlighet 
att tolka intervjupersonernas upplevelser, vilket var fokus i studien. För en större 
generaliserbarhet hade kvantitativ metod kunnat användas, då vanligtvis många fler 
individer kan undersökas, men då det var just en möjlighet att tolka som eftersträvades i 
denna studie anses upplevelseaspekten mer relevant att identifiera än att en hög grad av 
generaliserbarhet uppnås. 

6.1.2 Insamling av data 

Att använda just intervjuer som datainsamlingsmetod motiverades med att det gav en 
möjlighet till att kunna ställa frågor på ett förutsättningslöst vis genom att det visserligen 
fanns en intervjuguide med som hjälpmedel, men att utförandet av intervjun på många sätt 
liknade ett vanligt samtal. Under intervjuns gång kunde vissa frågor anpassas och modifieras 
för att bättre få svar på relevanta frågor. Intervjuguiden (Bilaga A) ansågs fungera bra, det 
uppstod inga större missförstånd under intervjutillfällena och ingen av intervjupersonerna 
uppfattades reagera negativt på någon fråga. Vissa frågor kan ha liknat varandra i en del 
avseenden, som exempel svarade många på fråga nummer fyra ”Kan du berätta om en 
upplevelse där din muslimska identitet har på något sätt påverkat hur du bemötts på jobbet, 
både positivt och/eller negativt?” på ett sådant utförligt vis att fråga nummer sju ”vilka 
reaktioner har du fått av chefer, medarbetare och rekryterare när du sagt att du var muslim” i 
många fall var onödig att ställa då den redan besvarats. Att intervjuerna till störst del 
genomfördes genom att ett personligt möte mellan författaren och intervjupersonen ansågs 
vara en styrka. Tre av fem intervjuer genomfördes genom att ett möte ägde rum, och två 
genomfördes via Skype. En svaghet kan anses vara att inte alla intervjuer genomfördes på 
samma sätt, men då personerna som intervjuades via Skype ansågs vara högst intressanta 
och relevanta intervjupersoner för studiens syfte, anses det ändå motiverat att dessa personer 
valdes snarare än att intervjuerna inte hade gått att genomföra alls. Motivet till att två 
intervjuer genomfördes via Skype var att dessa intervjupersoner bodde på annan ort. 
Genomförandet av samtliga intervjuer genomfördes utan störningsmoment och tekniken 
fungerade väl. Även om intervjuer på plats var att föredra uppstod lika intressanta 
diskussioner via Skype, och längden på intervjuerna skiljer inte nämnvärt mellan de som 
genomfördes på plats och de som genomfördes via Skype. En fördel anses vara att de första 
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två intervjuerna genomfördes via personliga möten, och att en viss vana att intervjua och 
använda intervjuguiden redan fanns när Skype-intervjuerna genomfördes.  

Enligt Deakin & Wakefield (2014) finns det i vår tid många anledningar att traditionella 
intervjuer som genomförs ”ansikte mot ansikte” kan vara svåra att genomföra, bland annat 
beskrivs tid, pengar och vilja som tre aspekter som kan hindra att en sådan intervju kan 
genomföras. Det är i dagens forskning mer vanligt att kombinera olika intervjumetoder, till 
exempel intervjuer där ett fysiskt möte sker och intervjuer där mötet sker via Skype. En 
fördel som Skype-intervjuer har jämfört med telefonintervjuer är att forskaren och 
intervjupersonen ser varandra, och en nackdel kan vara att tekniken kan fungera bristfälligt 
så att samtalet ”hackar”. Då omständigheter hindrar ett personligt möte mellan för forskaren 
och intervjupersonen kan Skype göra mötet genomförbart ändå. I just denna studie uppstod 
lyckligtvis inga tekniska problem vid intervjuerna som genomfördes via Skype. Innan 
intervjun påbörjades genomfördes ett kortare samtal där intervjupersonen fick veta lite mer 
om författaren och även en chans att ställa frågor om studien. Dessutom lästes missivbrevet 
(Bilaga B) upp för att beskriva hur de etiska aspekterna skulle tillgodoses under den aktuella 
studien.   

En styrka med datainsamlingsmetoden anses vara att det genomfördes en pilotintervju innan 
datainsamlingen påbörjades. Under pilotintervjun testades både frågorna och tekniken som 
skulle användas under intervjuerna, alltså mobiltelefonens röstmemo-funktion. Innan 
intervjuerna initierades ombads även tre individer med muslimsk tro att granska frågorna för 
att kontrollera att de var lättförståeliga och att de fångade in det som efterfrågades i studiens 
syfte. 

6.1.3 Urval 

Urvalet anses vara av god kvalitet då intervjupersonerna var i varierande ålder samt hade 
olika arbetslivserfarenhet och bakgrund, dock var ingen av intervjupersonerna för 
närvarande heltidsanställda då samtliga studerade. Det hade varit intressant att närmare 
studera personer med längre och mer omfattande arbetslivserfarenhet, men 
intervjupersonerna anses ändå uppfylla kriterierna som fanns för deltagande i studien. Även 
om ett urval på fem individer inte kan anses vara generaliserbart eller representativt för 
populationen kom olika åsikter, tankar och upplevelser fram under intervjuerna.  

Att valet föll på ett snöbollsurval ansågs vara passande för studien då det förmodligen ingav 
ett visst mått av förtroende för intervjuaren då gemensamma bekanta fanns. Då ämnet kan 
anses vara känsligt att diskutera anses detta förtroende vara av största vikt. En nackdel med 
urvalet är att det inte är av slumpmässig art, vilket hade varit mer optimalt (Bryman, 2011). 
Ett sådant urval hade till exempel kunnat ske genom att alla muslimska kvinnor i Sverige 
med arbetslivserfarenhet skulle haft chansen att bli utvalda som intervjuperson, men på 
grund av studiens omfattning och tidsram ansågs detta val av urval omöjligt.  
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6.1.4 Databearbetning och analys 

Valet av en kvalitativ innehållsanalys ansågs vara relevant för studiens syfte då det gav en 
möjlighet att kunna bortse från aspekter i intervjuerna som inte hade relevans för studiens 
syfte. Ett försök till att tillgodose detta skedde genom att först intervjuerna först 
transkriberades ordagrant efter ljudinspelningen och sedan kondenserades vilket skedde 
genom att irrelevanta ord och meningar togs bort. Det skedde för att identifiera det relevanta 
i vad intervjupersonen sade. Att innehållsanalysen var av manifest art anses vara en styrka då 
endast en tolkning av det intervjupersonen uttryckligen sägs analyseras, vilket ansågs 
passande då studien var den första författaren gjort. Att koda materialet gav en möjlighet att 
kunna se likheter och skillnader i de upplevelser som intervjupersonen delade med sig av. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

De valda kvalitetskriterierna för studien som nämnts i metodavsnittet, alltså de olika del-
kriterierna i huvudkriteriet tillförlitlighet, anses ha uppfyllts på ett tillfredställande sätt. I 
denna studie har ett försök att kontrollera trovärdigheten gjorts genom att individer som är 
muslimer läst igenom delar av rapporten för att se om det som framkommit är riktigt och att 
materialet har tolkats på ett sanningsenligt sätt. Överförbarheten i studien styrks av att en 
kvalitativ metod användes vilket gav möjlighet att få en djupare tolkning och förståelse för 
intervjupersonernas upplevelser, trots att urvalet bestod av ett fåtal individer. Pålitligheten i 
denna studie styrks av att varje moment i forskningsprocessen redogjorts för i största möjliga 
utsträckning. Gällande kvalitetskriteriet möjlighet att styrka och konfirmera har en så pass 
objektiv syn som möjligt alltid eftersträvats i studien. Under intervjutillfällena har ledande 
frågor undvikts i största mån.  

6.2 Resultatdiskussion 

I denna studie har fem genomgående kategorier behandlats. Då studiens design var 
explorativ, alltså undersökande, var det till en början inte helt klart vilka dessa kategorier 
skulle resultera i, men efter att ha genomfört datainsamlingen stod det klart att fem olika 
kategorier berördes under samtliga intervjuer. Dessa var omgivningens attityder, mötet med 
arbetslivet, särskilt bemötande i arbetslivet, utveckling av strategier och islam i media. 

6.2.1 Omgivningens attityder 

Omgivningens attityder varierade mycket beroende på var intervjupersonen arbetade och 
vilket yrke denne hade. De intervjupersoner som arbetade i yrken där kund- eller 
brukarkontakt är en del av de dagliga arbetsuppgifterna rapporterade att de blivit utsatta för 
attityder som de uppfattade som negativa och överdrivna på grund av deras religiösa 
tillhörighet, till exempel att kunder ifrågasatt deras slöjbärande och att brukarnas anhöriga 
undvek att ta upp frågor och önskemål om deras anhöriga med den slöjbärande 
intervjupersonen, utan hellre frågade en svensk person. Många av intervjupersonerna 
upplever att omgivningen reagerar med förvåning när de kommer till en arbetsintervju, och 
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det finns ett flertal exempel där intervjupersonen har upplevt att rekryteraren har betett sig 
på ett ”konstigt sätt”, bland annat när rekryteraren som höll i intervjun till exempel har talat 
om för intervjupersonen att tjänsten redan var tillsatt trots att hon blivit kallad på intervju. 
Det som framkommit överensstämmer med vad Oxford research (2013) hävdat, att många 
arbetsgivare hyser både implicita och explicita fördomar mot muslimer, även om det i nämnd 
forskning är män som är populationen. Detta anses kunna vara en indikation för att ett 
liknande förhållande kan tänkas finnas mellan muslimska kvinnor och arbetsgivare.  

6.2.2 Mötet med det svenska arbetslivet 

I aspekten kring mötet med arbetslivet framkom det bland annat att intervjupersonen nekats 
anställning på grund av sin slöja och att det finns ett fenomen att muslimska kvinnor inte har 
någon bild på sitt CV. En anledning till detta kan vara att forskning visat att möjligheten att 
få ett jobb till viss del beror på religion och etnicitet; intervjupersonen i fråga var både 
muslim och av arabiskt ursprung. Forskning har visat att stereotypa föreställningar kring just 
arabiska muslimer finns (Oxford research, 2013). Intervjupersonerna upplevde att det 
förekom positiva reaktioner på att de bar slöja och arbetade, och att dessa reaktioner främst 
kom från andra muslimer. Det framkom att det var vanligt att kvinnorna fick rådet att söka 
arbeten som de var överkvalificerade för och arbeten där ingen visuell kontakt med kunder 
sker, och två intervjupersoner har avråtts söka arbeten på till exempel restauranger och 
glassbarer, där intervjupersonerna själva tror att det kan bidra till att kunder som ogillar 
muslimer väljer att gå någon annanstans. Att som arbetsgivare välja bort en arbetssökande 
på grund av dennes religiösa tillhörighet kan beskrivas som diskriminering, och detta bör 
arbetas emot. Enligt Akhavan (2011) löper personer som upplever diskriminering större risk 
att drabbas av såväl psykiska som fysiska sjukdomar är det inte acceptabelt att personer 
utsätts. Om välutbildade kvinnor nekas arbete på grund av deras religiösa tillhörighet måste 
en attitydförändring ske hos majoritetssamhället och arbetslivet. 

6.2.3 Särskilt bemötande i arbetslivet 

I resultatet av denna studie framgick det att en upplevelse om att intervjupersonerna inte 
behärskade det svenska språket i andras ögon. Att tala svenska lika bra som etniskt svenska 
personer framhölls vara av vikt under intervjuerna. Sverige har en förhållandevis kort 
tradition av invandring, i synnerhet från muslimska länder vilket kan vara en anledning till 
att människor som intervjupersonerna har mött i arbetslivet reagerar med förvåning när de 
pratar bra svenska, men det kan också ha att göra med stereotypa föreställningar som enligt 
Listerborn (2015) bland annat utgår från att muslimer är lata och ej integrerade i det svenska 
samhället. 

6.2.4 Utveckling av strategier 

I ett tidigt skede visade det sig att samtliga intervjupersoner i någon utsträckning, och mer 
eller mindre medvetet, hade utvecklat strategier som de använde sig av när de kände att 
omvärlden reagerade på deras religiösa tillhörighet. Det fanns en mängd olika strategier och 
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vilket tidigare nämnts varierade de mycket beroende på vilket arbete intervjupersonen hade 
och vilka personer som denne mötte. Dessa strategier kan i någon utsträckning beskrivas 
som hälsofrämjande, även om intervjupersonerna inte ansåg att deras hälsa påverkades i 
någon större utsträckning av negativa reaktioner från omgivningen.  

Detta stämmer till viss del överens med copingbegreppet som kan definieras som 
beteenderelaterade och kognitiva strategier som kan användas för att bättre klara av en 
stressad situation. Tidigare forskning påpekar att de muslimska samhällena och de kristna 
samhällena i västvärlden skiljer sig mycket åt gällande copingstrategier där västvärldens 
kristna befolkning är mer individualistisk än den kollektivistiska muslimska världen. Detta 
kan yttra sig i att det i västvärlden är mer vanligt att en individ ser sig själv som en isolerad 
individ som inte påverkas så mycket av yttre faktorer såsom familj, släkt, kast eller samhället 
och således har mer personliga copingstrategier. Jämförelsevis kan sägas att individer som 
lever i ett muslimskt samhälle hämtar stöd i omgivningen och familjen. Det är av stor vikt för 
fortsatta studier inom copingfenomenet att kollektivistiska kulturer studeras då tidigare 
studier främst har varit inriktade på de individualistiska kulturer som finns i västvärlden 
(Fischer, Ai, Aydin, Frey & Haslam, 2010). Det kan anses vara intressant att det som 
intervjupersonerna har angett som sina strategier kan anses vara mer individualistiska än 
kollektivistiska, då de allra flesta strategierna är sådana som endast berör individen i fråga. 
En av intervjupersonerna ansåg att hon kunde hämta styrka i att det som skedde henne var 
skrivet av Gud, vilket kan tolkas som att hon ser sig själv i ett större perspektiv, men de andra 
intervjupersonerna beskrev strategier som främst uttryckte sig i eget beteende och tankesätt. 
Detta kan bero på att många av intervjupersonerna är födda i Sverige eller har bott här större 
delen av sitt liv och således utvecklat strategier som påminner mer om de som är vanliga i det 
svenska individualistiska samhället. 

6.2.5 Islam i media 

En aspekt som anses nämnvärd är att det i många intervjuer uppstått diskussioner om 
medias medverkan i att skapa en negativ bild av muslimer. Kring detta fanns en viss 
förförståelse innan studiens början, men att det var ett sådant centralt problem i 
intervjupersonernas ögon var överraskande. Efter en sökning av material om muslimer i 
media framgick det att det är ett reellt problem med hur media framställer islam och dess 
följare.  

I svensk media framställs muslimer som en homogen grupp, och de beskrivs ofta som 
förövare och sällan som offer. I relation till svenskhet beskrivs dessa två som ”vi och dem”, 
motpoler där det typiskt svenska är normativt. I media har traditionellt sett islam främst 
förknippats med terrorism, extremism och USA´s krig mot terrorismen. Många muslimer 
som är aktiva inom media tvingas till ett ständigt avståndstagande från ”de onda 
muslimerna”. 85 % av TV-inslagen efter terrorattackerna i New York år 2001 var relaterade 
till våld och islam. I de fall där muslimer är offer för våld är det sällan det nämns explicit, det 
är då ofta svepande beskrivningar, och i till exempel de fall där kurdiska styrkor kämpar mot 
IS, skrivs det sällan att även de består av muslimer. Detta är ett exempel på hur muslimer i 
större utsträckning beskrivs som förövare snarare än offer eller konstruktiva aktörer. I 
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artiklar som är fokuserade på inrikesnyheter där muslimer är en del av handlingen är bilden 
något mer nyanserad och individfokuserad och de beskrivs i större utsträckning som offer om 
de blivit utsatta för våld, även om ännu trenden att beskriva muslimer främst som 
våldsverkare är mer framträdande. I de fall någon nämner muslimska kvinnor och flickor tas 
ofta exempel upp där en kvinna är djärv och har en egen kraft och förmåga, men det ställs 
ständigt i kontrast till det förväntade på ett sådant sätt, att det framstår som överraskande att 
hon har agens. Antingen kan kvinnan beskrivas som att hon är med ”dem”, den stereotypa 
bilden av muslimer som tidigare nämnts råder, eller så är hon en del av det svenska ”vi” och 
hon har anslutit sig till ”viets” moderna värderingar (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

6.3 Teoretisk reflektion 
Aspekter i studiens resultat går att relatera till stämplingsteori. I synnerhet kan framhållas 
att medias kampanjer där de rapporterar om muslimer på ett ensidigt sätt som våldsverkare 
ökar förekomsten av islamofobiska hatbrott. Aspekten att känna sig avvikande från 
majoriteten kan yttra sig i att Sverige har fram till ganska nyligen varit ett homogent land 
med små skillnader sinsemellan grupper i samhället, vilket kan innebära att det blir så 
kallade kulturkrockar när en större mängd personer med en annan kulturell och religiös 
tillhörighet invandrar till landet. Detta leder till att de regler som majoritetssamhället 
initierat skiljer sig från de regler som de nya svenskarna har med sig från sitt hemland, och 
det kan då uppstå att personer avviker. Som Becker (2007) framhållit är det väldigt 
subjektivt och finns stora kulturella skillnader i vad som anses normativt. Sverige är ett 
religiöst sekulärt land där normen är att inte täcka håret och till exempel undvika alkohol.   

Ingen av intervjupersonerna skulle kunna beskrivas som Beckers typiska avvikare; de är 
samtliga aktiva i samhället på många vis, men de kan ändå beskrivas som att de avviker från 
majoritetssamhället i någon mån. Detta kan till exempel beskrivas med att de känner sig 
avvikande när kollegor pratar om alkohol eller fester, eller när någon ifrågasätter deras val att 
bära slöja. 

6.4 Etiska aspekter 
Åtgärder som har vidtagits är till exempel att intervjupersonernas namn censurerats under 
hela arbetsprocessen och att fingerade namn istället används i de textstycken i vilka 
intervjupersonerna och deras upplevelser har presenterats, att samtliga intervjupersoner har 
informerats både skriftligen och muntligen om de forskningsetiska krav som gäller för 
studien, att intervjupersonerna har muntligen gett sitt medgivande till att delta och att 
materialet som samlats in inklusive ljudspår kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit 
godkänd.  

En annan etisk aspekt som är relaterad till studiens syfte och målgrupp är att det kan vara 
känsligt att diskutera ämnet religion, och kanske i synnerhet islam då det är en väldigt livlig 
debatt om islam i media och samhället idag. Detta togs i beaktning under hela studien, och 
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studien anses därför vara motiverad att genomföra. Islamofobi är aktuellt och slöjbärandet 
och islams kvinnosyn diskuteras från olika håll. Denna studie ämnar identifiera kvinnornas 
egen röst och berättelse, och låta dem komma till tals om sin egen identitet som kvinna, 
muslim och svensk.  

7 SLUTSATSER 

Denna studie ger en inblick i hur det är att vara arbetssökande och anställd som muslimsk 
kvinna i Sverige. Slutsatsen som kan dras är att intervjupersonerna upplever att de i en viss 
utsträckning bemöts annorlunda på grund av deras religiösa tillhörighet. I synnerhet kan 
kombinationen att vara av arabiskt ursprung och muslim leda till att den som intervjuar och 
rekryterar inte vill anställa personen oavsett dennes meriter. I studien framkom det att 
intervjupersonerna upplever att det finns en stor skepsis gentemot muslimer i Sverige, och 
att media har en stor påverkan på hur icke-muslimer betraktar muslimer samt att islam 
kopplas samman med terrorism och extremism. Hälsoaspekten har inte varit uttalat fokus i 
studien, och intervjupersonerna upplevde inte att deras hälsa påverkades i någon större 
utsträckning. Det faktum att tidigare forskning visat ett samband mellan diskriminering och 
ohälsa kvarstår dock. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

För att förbättra folkhälsan och skapa en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen måste 
ett arbete mot diskriminering i arbetslivet främjas. Mycket befintlig forskning om 
arbetslivsrelaterad hälsa är inriktad på etnicitet, men det anses relevant att forska mer på hur 
religiös tillhörighet påverkar en persons chanser att få ett arbete, och då i synnerhet kvinnor 
då de rapporterar egenupplevd diskriminering i större utsträckning än män. Denna studie 
kan anses belysa hur unga muslimska kvinnor upplever det svenska arbetslivet. Då Sveriges 
invandring ökat markant den senaste tiden, och många av de som flyr kommer från 
muslimska länder, anses det vara av stor vikt att generera kunskap om faktorer som relateras 
till muslimers inträde på arbetsmarknaden. Att diskriminering är ett problem har fastställts, 
både via tidigare studier och den aktuella studien, och det anses vara av stor vikt att arbeta 
mot diskriminering och islamofobi.  

Förhoppningen är att denna studie kan öka medvetenheten kring det faktum att 
arbetslivsrelaterad diskriminering med islamofobisk grund är ett problem i samhället. 
Förslag till praktisk användbarhet kan vara att chefer och rekryterare skulle bli medvetna om 
studier som denna för att få en ökad insikt i den ojämlikhet som finns i arbetslivet. Då 
Sverige nu är ett mångkulturellt samhälle är det av vikt arbeta för att skapa ett tolerant 
samhälle för alla, där människor inte blir diskriminerade. 
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BILAGA A. INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur gammal är du?  
• Var är du född? 
• (Hur länge har du bott i Sverige?) 
• Vad är din utbildningsnivå? Gymnasie/högskola/kurser 
• Vad är din tidigare arbetslivserfarenhet? 
• Vad är din sysselsättning just nu? 

 

Intervjufrågor 

1. Hur gick det till när du blev anställd på ditt jobb? 

2. Hur tror du att andra ser på en beslöjad tjej?  

3. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är det mest icke-muslimer eller muslimer?  

4. Kan du berätta om en upplevelse där din muslimska identitet har på något sätt påverkat hur 

du bemötts på jobbet, både positivt och/eller negativt? 

5. Kan du berätta om hur bemötandet på arbetsplatsen gentemot dig brukar vara när du bär 

slöja? 

6. Kan du berätta om dina eventuella situationer på arbetsplatsen där du känt dig missgynnad på 

grund av din religiösa tillhörighet? 

7. Vilka reaktioner har du fått av chefer, medarbetare och rekryterare när du sagt att du är 

muslim? 

8. Tänk på ett rekryteringssammanhang. Har du någon gång märkt av att den som skötte 

intervjun har reagerat på din muslimska bakgrund, till exempel din slöja? Hur?  

9. Har det funnits något tillfälle då du känt dig avvikande jämfört med kollegor som inte bär 

slöja?  

 

Följdfrågor:  

• Kan du utveckla det? 
• Kan du ge ett exempel?  
• Finns det något annat exempel? 
• Vad tänker du om det? 
• Vad gjorde det med dig? 
• Hur påverkade det din hälsa? 

 
Är det något ytterligare som Du vill tillägga och/eller förtydliga? 

Hur kändes det? 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA B. MISSIVBREV 

Intervju om muslimska kvinnors erfarenhet av svenskt arbetsliv 

Hej!  

Mitt namn är Malin Byman. Jag är student på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 
högskola, och ska nu skriva mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka 
muslimska kvinnors upplevelse av arbetslivet med avgränsning till kollegors, chefers och 
rekryterares attityd och bemötande till den muslimska identiteten och studien görs för att det 
saknas kunskap om detta ämne. Mitt mål är att intervjua fem andra kvinnor som även de är 
muslimer med erfarenhet från det svenska arbetslivet. 
 
Mitt examensarbete har en kvalitativ utgångspunkt, vilket innebär att jag är intresserad av 
just din upplevelse. För att ta reda på den kommer jag att använda mig av intervjuer, som 
kommer att spelas in och sedan utgöra en del av materialet för min uppsats. Intervjun 
kommer att genomföras på en plats som du väljer; jag kan komma till dig eller så kan vi 
exempelvis ses på ett bibliotek. Huvudsaken är att det är tyst så att inte inspelningen störs. 
Intervjun kommer att vara i samtalsform och allt som allt ta cirka 30-60 minuter.  
 
Du har rätt att avbryta din medverkan i studien när du vill utan att tala om varför, och du har 
rätt att vara anonym, vilket innebär att det bara är jag som har tillgång till dina 
personuppgifter. Det som framkommer under intervjun kommer endast att användas till min 
uppsats, inspelningar och samtliga intervjuutskrifter kommer att förstöras efter att 
examensarbetet har godkänts. Examensarbetet förväntas vara klart i juni 2016 och kommer 
då publiceras i en uppsatsdatabas på Mälardalens högskola där den kommer finnas 
tillgänglig att läsa. 
 
Vid frågor kontakta mig! 
Malin Byman, mbn11015@mdh.student.se (telefonnummer) 
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