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Abstrakt 
 

Denna uppsats i socialpsykologi undersöker hur muslimskt troende individer upplever 

det är att leva i ett svenskt samhälle. Undersökningen baseras på fyra stycken intervjuer 

med unga invandrande muslimer från Somalia. Fokus ligger på hur de upplever att deras 

religiösa tillhörighet påverkar deras vardagliga liv i ett sekulärt samhälle. Studien 

behandlar bemötande, integration, socialitetens påverkan och religiösa reglers förenande 

med sociala koder. Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde att det fanns 

mycket okunskap om islam i det svenska samhället vilket ibland ledde till obeväma 

sociala situationer, missförstånd och avståndstagande. De upplevde även svenskarna 

som allmänt ointresserade av religion vilket ändå lämnade ett visst utrymme till att 

utöva sin religion i ett samhälle som på många sätt inte uppfattas kompatibelt med att 

vara troende muslim. Intervjupersonerna menar att de i många avseenden måste anpassa 

sin religiositet till det svenska samhället och att de på så sätt tvingas att tolka sin 

religion genom ett kulturellt filter. 

  

Nyckelord: Disciplinerad social responsivitet, islam i Sverige, muslimer i Sverige, 

integration, socialpsykologi, religion och kultur  
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1. Inledning 

 

Dagens Sverige präglas till stor del av motsättningar. En av de stora diskussionerna 

handlar om invandrare och svenskarnas inställning till dem, vilka problem de utgör för 

svenskarna i vardagen och hur många av dem som vägrar att ta seden dit de kommer. 

Inte sällan så rör sig denna problematik om muslimer och deras påstådda oförmåga och 

motvilja att passa in. Dessa argument handlar vanligtvis om att muslimers 

grundläggande värderingar inte lämpar sig i vårt samhälle där de sekulär-rationella och 

icke-traditionella värdena är starka (Cetrez, 2012:235). En förhållandevis aktuell 

händelse som pekar på skillnader i sociala ritualer och värderingarna som läggs vid dem 

och som vållade en ihållande debatt i svensk media var när dåvarande miljöpartisten och 

muslimen Yasri Khan vägrade skaka med en kvinnlig reporter. Kvinnor ville han istället 

hälsa på med handen på hjärtat, utan fysisk beröring. Han hänvisade då i en senare 

intervju att anledningen till den uteblivna handskakningen grundade sig i hans tro och 

hans religion (DN, 2016-05-01). Detta fick senare till följd att Khan fick avsäga sig alla 

sina politiska uppdrag. Roald skriver att de senaste decennierna har religion i Sverige 

uppfattats som en privatsak medan den muslimska definitionen av vad som är religiöst 

inte sällan går utöver den privata sfären (Roald, 2009:208). Roald skriver också att 

Islam i media framställs som en statisk och oföränderlig storhet med precisa och färdiga 

svar på allt som rör levnad och beteende (Roald, 2009:17). I boken Blågul Islam (1999) 

skriver Otterbeck att ett vanligt antagande som till exempel lärare gör är att allt beteende 

en muslim har grundar sig på islam (Otterbeck, 1999:167). Enligt det tänkesättet så kan 

en muslim enbart vara en muslim och inte definiera sig på något annat sätt än en följare 

av religionen. I boken med samma titel ställer sig Alain Touraine frågan, kan vi leva 

tillsammans – jämlika och olika? (2002) Touraine ser i stora drag lösningen i att se 

varandra som subjekt och att inte värdera eller kategorisera varandra efter etnicitet eller 

kulturell tillhörighet. Frågan är hur föreställningar, fördomar och svenskarnas generella 

bild av hur man bör bete sig i ett samhälle påverkar de muslimer som bor här idag? Hur 

är det att leva som troende muslim i ett sekulärt Sverige? Hur funkar det som troende 

muslim att kombinera fastan med arbete eller bönen med skolan? Finns det delar av 

vardagen där religionen försvårar det sociala umgänget och hur undersöker jag det utan 

att dra alla muslimer över en kam? 
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1.1 Problemformulering 

 

Roald skriver att media i Sverige ofta lägger fokus på vad som är problematiskt och 

vilka skillnader det finns mellan ”svenskar” och muslimer vilket leder till generaliserade 

bilder av varandra och segregering mellan olika grupper (Roald, 2013:119). Denna 

mediala bild av olika grupperingar i samhället är i många fall ”den enda bild som de får 

av varandra” då det i många segregerade områden inte finns gemensamma forum där 

olikheter kan mötas. Med denna bakgrund vill jag i denna uppsats inte fokusera på 

någon generell bild av islam utan istället rikta in mig på några få muslimer, några få 

individer. Jag vill jämföra hur väl de allmänna fördomarna och de generella teorierna 

kring islam och socialpsykologi passar in på individnivå och låta några få individer 

själva komma till tals och låta dem definiera sig själva och sin vardag. Fokus kommer 

att ligga på hur dessa personer tycker att det är att leva som troende muslim i Sverige 

och om religionen innebär några svårigheter för dem i den sociala vardagen eller om de 

även kan uppleva sig diskriminerade.  I boken Sociologi (2007) skriver Giddens om den 

”nya rasismen” som på ett mer sofistikerat sätt använder sig av kulturella argument 

istället för biologiska för att utesluta och diskriminera vissa delar av befolkningen 

(Giddens, 2007:398). Touraine talar om samma slags rasism som istället för 

underlägsenhet talar om olikhet och istället för biologiska skillnader talar om 

kulturkrockar (Touraine, 2002:166). Resultatet kommer att analyseras med hjälp av 

tidigare forskning inom socialpsykologi och analysen kommer även att grunda sig på 

socialpsykologiska teorier av Alain Touraine och Johan Asplund.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur det är att 

leva som muslim i ett svenskt samhälle med fokus på muslimskt troende individer i 

vardagliga situationer. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 På vilka sätt påverkar religionen vardagen för dessa muslimska individer i det 

svenska samhället? 
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 Hur går det som muslim att förena de sociala regler som islam sätter upp 

samtidigt som man följer de sociala koder som samhället sätter upp?  

 Hur upplever de att deras religionstillhörighet påverkar sättet de blir bemötta i 

samhället? 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Zuckerman menar i sin artikel Why are Danes and Swedes so Irreligious (2009) att 

Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen (Zuckerman, 2009:55). I 

Sverige har vi väldigt få i förhållande till andra länder som går i kyrkan regelbundet, få 

som ber, få som säger sig ha haft religiösa upplevelser och få som beskriver sig själva 

som religiösa. Zuckerman menar att individer tenderar att bli mer religiösa när deras 

säkerhet upplevs låg. I Sverige upplevs säkerheten hög och samhällena uppfattas som 

mer hälsosamma vilket leder till att den tröst som religionen kan ge inte behövs i samma 

utsträckning (Zuckerman, 2009:60). Roald studerar i sin artikel Majority versus 

Minority: Governmentality and Muslims in Sweden (2013) hur den övervägande icke-

muslimska befolkningens bemötande gentemot Islam och muslimer påverkar 

muslimernas relation med majoriteten av befolkningen i Sverige, men även deras egen 

syn på Islam (Roald, 2013:117). Roald beskriver svenskarna som ett väldigt 

individualiserat folk vilket även avspeglas i hur det svenska samhället är uppbyggt. Hon 

menar att statliga medel och resurser ofta i första hand riktar sig till, och på så sätt 

gynnar, individuella medborgare istället för familjer eller organisationer. Denna 

individualisering står ofta i kontrast till de kollektiva och familjefokuserade sociala 

mönstren som många muslimska invandrare är vana vid vilket kan leda till sociala 

dilemman (Roald, 2013:119). Denna individualistiska kontra kollektiva förståelse 

skiljer sig även när det gäller synen på religion och hur den bör uttryckas. Roald menar 

även att kravet på homogenitet är stort i Sverige trots den tydliga individualistiska 

metoden, alla ska enas under diskursen om allas lika värde och om inte alla gör det så 

anses det problematiskt (Roald, 2013:120). 

 

I A Psychology of Immigration (2001) så menar Berry att människors tro, attityder och 

kulturella tillhörighetskänslor oftast blir än starkare när dessa människor kommer i 

kontakt med andra kulturer. Detta då i förhållande till dessa känslor när man lever i ett 

kulturellt enhetligt samhälle (Berry, 2001:620). Även Kislev visar i sin artikel 
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Components of Intercultural Identity (2012), där han har forskat om olika 

identitetskomponenter i integrationsprocessen, att individer tenderar att överbetona sin 

ursprungskultur i ett nytt samhälle på grund av rädslan av att förlora sin identitet 

(Kislev, 2012:232). Detta görs då i försvar för att skyddas mot påverkan av de kulturella 

komponenter, som inte passar in i ens ursprungsvärderingar. Zuckerman är inne på 

samma spår och skriver att religiositeten ökar hos dem som upplever sin etniska, 

kulturella eller nationella identitet hotad (Zuckerman, 2009:62). Zuckerman vänder 

också på resonemanget och utgår ifrån den sekulära majoritetens perspektiv. Svenskarna 

är sekulära av den anledningen att de inte har något behov av att försvara sig mot 

kulturella eller religiösa hot utifrån. Han skriver ”…if Skandinavians feel the need for 

some sort of cultural defense in the face of the new immigrants strong Islamic 

religiosity, it will be in the form of an increased embrace and celebration of rational, 

democratic secularism – rather than traditional Christian belief and practice” 

(Zuckerman, 2009:62). Touraine ser faror med denna inställning när han skriver om den 

nya rasismen där argumenten om att avståndet mellan vissa kulturella rutiner och 

värderingar är så stort att de helt bör avskärmas från varandra. Detta menar Touraine 

leder till att man kommer att betrakta krig mellan kulturer och religioner som 

oundvikliga och till och med önskvärda, eftersom de blir betydelsefulla och farliga först 

som försvarsideologier när befolkningsgrupper känner att deras kulturella identitet eller 

sociala position är hotad (Touraine, 2002:239). 

 

Nick Hopkins har i sin studie som heter Religion and Social Capital, Identity Matters 

(2011) forskat om muslimers identitetsbildning som minoritet i Storbritannien. Hopkins 

utmanar i sin studie uppfattningen om att religiösa, och inte minst då muslimer, har en 

aversion mot andra och en motvilja att delta i samhället. Han skriver att ”Many social 

scientists see in religious conviction an eclipse of reason and in religous motivation a 

constraint on enlightened social behaviour” (Hopkins, 2011:530). Hopkins menar alltså 

att en vanlig åsikt inom forskningen är att religion och religiös övertygelse hämmar 

individens sociala förmåga att passa in och grundar sig på en ovilja att hålla sig 

uppdaterad på aktuella gemensamt uppsatta normer. Hopkins menar dock att 

majoritetens stereotypifiering av minoriteten och minoritetens vetskap av denna 

negativa stereotypifiering kan leda till att båda sidorna undviker kontakt med varandra 

(Hopkins, 2011:535). Detta menar Hopkins är en av anledningen till den kraftiga 

segregeringen som i många samhällen runt omkring breder ut sig. Genom att intervjua 
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muslimska brittiska medborgare har Hopkins visat att hans intervjupersoners syn på 

islam är en annan än majoritetens. Islam, som av många uppfattas som en statisk och 

oföränderlig totalitet, ses istället av majoriteten av dess utövare som mer dynamisk, men 

att det är majoriteten i samhället som sätter normerna (Hopkins, 2011:531). Utövarna av 

religionen som berörs berövas alltså rätten att tolka sin egen religion, dess betydelse och 

dess påverkan av det sociala livet. Hopkins pekar istället på individernas unikhet även 

inom religioner när han skriver att ”there is nothing called Islam which can speak for 

itself, there are only muslims, practitioners of Islam who attempt to speak for it and they 

do not speak with one voice” (ibid).           

 

Kislevs studier visar att individer under integrationsprocesser använder sig av vad han 

kallar för omtolkade komponenter (reinterpreted components) som en dynamisk brygga 

mellan kärnkomponenter (core components) och övergående komponenter (transient 

components) (Kislev, 2012:230). Kärnkomponenterna är djupt rotade, ofta religiösa, 

och inte sällan ohotade byggstenar av identiteten. De omtolkade komponenterna handlar 

om att personen i fråga ger, till synes motsägelsefulla, delar av båda kulturerna ny 

mening genom att hitta gemensamma delar som kan binda dem samman. ”The students 

use their own culture´s vocabulary to interpret the majority culture and vice versa” 

(Kislev, 2012:231). Till exempel kan ett ursprungligt religiöst budskap om människors 

lika värde i själva existensen omtolkas och översättas till lagstadgade demokratiska 

värderingar i en ny kultur vilka då får tydligare mening i ett bekant religiöst ljus. Islam 

ses alltså genom ett kulturellt filter. Roalds studier gav liknande resultat då hon menar 

att Islam av många muslimer uppfattas som ”det som är gott” i det sammanhang den 

troende befinner sig i. Islam blir en referenspunkt att utgå ifrån, ”…the master signifier 

and the incarnated good…” (Roald, 2013:126). Även Berglund skriver i Religion som 

resurs (2012) att flera forskare visar att migrerande muslimer ofta omprövar vilken 

betydelse och vilken funktion religionen har för dem (Berglund, 2012:282).   

 

1.5 Socialpsykologisk teori 

 

Socialpsykologin studerar mänsklig interaktion i samhället men även förhållandet 

mellan individ och samhälle. Mer exakt så kan socialpsykologin hjälpa till att förstå och 

förklara samspelet mellan människors tankar, känslor och beteende och samhället som 

omgivning (Angelöw & Jonsson, 2000:9). En av grundtankarna är att människan alltid 
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har någon eller något att relatera till och ens identitet byggs upp och utvecklas i 

interaktioner med andra. Asplund bryter ner det till att socialpsykologin är läran om 

”socialitetens och responsivitetens sammansmältning” (Asplund, 1987:31). Den gren 

inom socialpsykologin som just studerar och utreder vardagliga situationer kallas 

etnometodologi. Denna inriktning handlar om att upptäcka, frilägga och analysera de 

regler som i stor del styr vardagliga sociala situationer och som på så sätt möjliggör det 

sociala livet (Angelöw & Jonsson, 2000:27). Dessa regler skapas i en ständigt pågående 

samhällelig process och utvecklas till normer som människor outtalat förväntas följa. 

Asplund kallar detta vardagsliv för disciplinerad social responsivitet vilken först 

upptäcks i samma ögonblick som någon bär sig odisciplinerat åt och bryter mot 

normerna (Asplund, 1987:129). Normerna är alltså underförstådda överenskommelser 

som delvis rör småprat och när någon bryter mot dessa kan människor känna sig 

otrygga och till och med hotade. 

 

Asplund skriver att ”en väldefinierad individualitetsform utgörs av väldefinierade 

inskränkningar i socialiteten och responsiviteten” (Asplund, 1987:32). Att vara en 

individ innebär alltså att på något sätt vara definierad eller beskriven. Det innebär då 

också att en person på något sätt har definierat sig själv och på så sätt även klargjort vad 

som inte är specifikt för just honom eller henne. Den definierade individen är inskränkt, 

den är inte fri, den är kategoriserad. När Asplund talar om disciplinerad social 

responsivitet talar han om just detta. Han talar om en på förhand uppgjord kod med ett 

mekaniskt förhållande mellan stimuli och respons. Asplund skriver att ”man försöker 

eliminera en fri social responsivitet och ersätta den med entydiga förbindelser mellan 

stimuli och responser, varvid responserna skall vara sådana som överheten är betjänt 

av” (Asplund, 1987:81). Det Asplund menar är att detta begränsande sätt att leva sitt 

liv, denna inskränkthet och denna disciplin alltid gynnar någon och då inte sällan 

överheten eller majoriteten. Överheten kan visa sig i olika skepnader som bland annat 

den uppfattningen som delas av majoriteten i en befolkning. Den kan även manifestera 

sig i en religion och dess regelverk eller olika religiösa ledare med olika tolkningar och 

förgreningar av olika religioner. Överheten kan vara en diktator, en regering, en kristen 

församling eller en populär kille i klassen. Överheten sätter reglerna, majoriteten har 

tolkningsföreträde och avgör vilket som är rätt sätt och vilket som är fel sätt att bete sig 

på. Hopkins visar i sina studier att de muslimska minoritetsgrupperna han intervjuade 

upplevde att majoriteten, alltså den icke-muslimska befolkningen, satte reglerna, 
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skapade meningen och bestämde tonen inom de så kallade ”common spaces” vad gällde 

interaktionen (Hopkins, 2011:536). Men i denna inskränkning och begränsning i 

vardagen, som den disciplinerade sociala responsiviteten faktiskt innebär, bor det en 

trygghet. Att på förhand veta hur ens granne kommer att svara på en hälsning eller redan 

i förväg veta hur det korrekta sättet att interagera med en kassörska eller en 

busschaufför i samhället innebär inte sällan en trygghet. Det är något som människan 

kan kontrollera, något som individen kan förutse. Men eftersom världen ser så 

annorlunda ut beroende på var på jorden de sociala interaktionerna äger rum med olika 

klimat och väderförhållanden, olika kulturella förutsättningar och olika religioner så ser 

den disciplinerade sociala responsiviteten olika ut. Den är alltså kontextuellt bunden. 

 

Giddens skriver att ”sociologer definierar religion som ett kulturellt system av 

gemensamma uppfattningar och ritualer som förlänar människor en känsla av 

grundläggande mening och syfte genom att skapa en syn på verkligheten som är 

heligomfattande och övernaturlig” (Giddens, 2007:420). Touraine skriver att varje 

religion innefattar en icke-social, eller till och med antisocial maning till en imitation av 

en gudomlig modell som förmedlas av Gud (Touraine, 2002:233). För sociologer och 

även då socialpsykologer handlar religion om ett socialt konstruerat meningssystem 

som formar individens kulturella identitet och även en individs beteende. Man kan även 

se religionen som en icke-social modell som ska fungera som grund för och ge mening 

åt det sociala livet.  

 

Touraine beskriver i sin bok en globaliserad värld där gränserna håller på att suddas ut 

samtidigt som flera mångkulturella samhällen växer fram. Hans teorier menar han är 

den enda nyckeln till hur vi kan leva tillsammans, jämlika och olika. Touraine skriver 

att ”ju mer man uppfattar det mångkulturella samhället som ett möte mellan kulturer 

och grupper, desto större är risken att man framkallar farliga konflikter kring 

invandringen, om vi istället försöker att förena olika kulturer i individernas levda 

erfarenhet och livsprojekt blir chansen att lyckas desto större”  (Touraine, 2002:266). 

Han menar att det är omöjligt att bygga upp ett jag eftersom det antingen dränks i 

masskulturen eller stängs in i en auktoritär gemenskap. Touraine menar att ett samhälle 

där alla är underkastade samma lagar, religiösa eller förnuftiga, alltid slutat i en 

mardröm eller utvecklats till ett maktinstrument. Men tvärtom skulle ett gränslöst 

accepterande av olikheter och ett tvärt avståndstagande från varje enhetsprincip sluta i 
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segregation eller inbördeskrig (Touraine, 2002:31). Lösningen hittar människan i 

subjektet hos varje enskild individ. Touraine menar att genom att se sig själv som ett 

subjekt utan tillhörighet som hävdar sin individualitet gentemot marknaden och på så 

sätt även erkänna den andres gemensamma ansträngning och frihet så kan världen bli 

bättre. Subjektet är handlande och arbete, subjektet är individuation, inte identifikation 

(Touraine, 2002:113). Subjektet definierar sig själv som en rättighet, ett motstånd, en 

vägran och ett erkännande av den andre som subjekt.  

 

1.6 Metod, urval och etik 

 

Creswell skriver att ett kvalitativt förhållningssätt i en studie är bäst när en forskare vill 

ge egenmakt till en individ att berätta sin egen historia och på så sätt bättre förstå ett 

sammanhang (Creswell, 2013:48). Denna uppsats kommer att grunda sig i fyra stycken 

samtalsliknande intervjuer med troende muslimer. Urvalsprocessen började med att jag 

ytligt lärde känna en av intervjupersonerna genom jobbet och jag tog då senare kontakt 

med honom och förklarade det övergripande syftet med uppsatsen. Han kontaktade i sin 

tur tre av hans bekanta med liknande bakgrund och på så sätt kunde även jag kontakta 

dem, förklara mitt syfte med undersökningen och fråga om de ville medverka. 

Intervjuerna utgick ifrån ett frågeformulär med några öppna frågor med förberedda 

underfrågor om det skulle behövas. Att frågorna har en öppen karaktär är viktigt för att 

ge informanterna en större frihet i sina svar så att de inte känner sig för begränsade, 

även underfrågorna är av öppen karaktär som uppmuntrar intervjupersonen att utveckla 

sina svar. (Creswell, 2013:141). Jag har även suttit ner och fikat med tre av killarna 

tillsammans och även på det sättet hittat mer material till resultatet och analysen. Denna 

kombination ger en bra grund för ett kvalitativt resultat då informatörerna både får sätta 

egna ord på sina funderingar och känslor i öppna intervjuer men även framföra sina 

åsikter i ett mer bekvämt forum. Enligt Creswell är det bra att använda sig av fler än ett 

sätt att samla in data i en kvalitativ undersökning (Creswell, 2013:45). Med detta 

tillvägagångssätt ökar validiteten i studien och ger mig en bättre chans att få fram bra 

data till det jag faktiskt vill undersöka.  

 

Ur etisk synvinkel och hänsyn till den personliga integriteten så fick personerna jag 

intervjuade i förväg reda på vilken typ av undersökning jag hade för avsikt att göra. De 

hade även valmöjligheten att när som helst dra sig ur från sin medverkan. Våra samtal 
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spelades in för att underlätta transkriberingen och alla intervjupersoner godkände detta i 

förväg. Alla intervjupersoner har även i efterhand fått läsa transkriberingen av samtalet 

vi har haft och på så sätt fått se min tolkning av vad som sades. De fick i samma stund 

chansen att ändra, ta bort eller lägga till innehåll till vad som stod nerskrivet men ingen 

av dem upplevde att något behövdes ändras på. Personerna jag intervjuade kommer 

även att vara anonyma och deras namn kommer att vara fingerade (Creswell, 2013:153). 

Min ambition är att, genom dessa kvalitativa metoder och varken som troende eller 

tvivlare, närma mig svaren på hur dessa individer hanterar sin religiositet i vardagen, 

och till vilken grad religionen styr deras sociala liv? Det viktiga är inte att skildra någon 

slags allmänt vedertagen sanning om hur muslimer ska leva sina liv utan att enbart låta 

mina informanter berätta om hur de anser att islam bör tolkas och hur religionen 

påverkar deras liv och på så sätt grunda min analys utifrån deras perspektiv. Ett intresse 

ligger även i om, och i så fall på vilket sätt, deras sätt att bete sig avslöjar de normer 

som styr den vardagliga interaktionen i den svenska vardagen utifrån Asplunds teori om 

disciplinerad social responsivitet inom etnometodologin. Jag kommer även att jämföra 

resultaten utifrån Touraines teorier om subjekt och undersöka utifrån vilka grunder 

dessa individer i vardagen bemöter andra och hur de upplever att de blir bemötta. 

 

 

2. Resultat och analys 

 

2.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Alla fyra intervjupersoner bor i eller i anslutning till samma kommun i Sverige med 

cirka 30000 invånare. De är alla troende muslimer. Tre av killarna umgås regelbundet 

och den fjärde är vän med en av de tre och bekant med de andra. Alla fyra talar bra 

svenska och har inga problem med att göra sig förstådda. De har alla sitt ursprung i 

Somalia men deras historia om hur och när de hamnade i Sverige, och vägen hit, skiljer 

sig.  

 

2.1.1 Ahmed 

 

Ahmed är 19 år gammal och kommer ursprungligen från Mogadishu i Somalia. Han 

lämnade Somalia med sin familj när han var 10 år gammal och levde först två år i 
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Etiopien innan han kom till Sverige 2009, 12 år gammal. Hans pappa hade redan flytt 

till Sverige och resten av familjen kom efter. Ahmed bor inne i stan och jobbar sedan 

några månader tillbaka som studiehandledare på en låg- och mellanstadieskola och 

hjälper barn som har det svårt i skolan med det som de behöver hjälp med. Han hjälper 

även till som modersmålslärare för andra somaliska barn i samma skola och trivs bra 

med sitt jobb. På fritiden spelar han fotboll med ett lag utanför staden och spenderar 

gärna en del tid i gymmet med sina vänner. 

 

2.1.2 Abubakar 

 

Abubakar är 23 år gammal och har varit i Sverige i cirka sex år. Han kommer 

ursprungligen från den norra delen av Somalia som kallas Somaliland. Abubakar bor i 

ett mindre samhälle lite utanför staden med sin mamma, sin styvpappa och tio barn. Han 

har utbildat sig till undersköterska och jobbar för närvarande som vikarie på en 

gruppbostad inom funktionshinderomsorgen sedan ett år tillbaka. Abubakar har även 

jobbat en del med ensamkommande barn. På fritiden tränar han även på gymmet eller 

tar en fika med sina kompisar och spelar en del fotboll när tillfälle ges. Han spelar inte 

längre i någon klubb eftersom jobbet tar för mycket tid, han hjälper även till mycket 

hemma med sina yngre syskon som också är tidskrävande.   

 

2.1.3 Abdi 

 

Abdi är 20 år gammal och kom till Sverige när han var 13 år som ensamkommande 

flykting. När han kom till Sverige fick han först bo fem månader på ett ungdomsboende 

för nyanlända och ensamkommande barn och efter det så bodde han i ett somaliskt 

familjehem. Abdi gick årskurs 7 till och med gymnasiet i Stockholm innan han flyttade 

dit han bor nu, han gick IT-linjen som han trivdes bra med. Nu bor Abdi med hans 

familj som består av hans mamma och hans fyra syskon, de kom hit tillsammans cirka 

tre år efter han kom hit, Abdi är äldst. Just nu jobbar han som studievägledare för 

nyanlända flyktingar på centralmottagningen och enheten för flerspråkighet i staden. 

Han säger att jobbet handlar om att lära dem hur det är att leva i Sverige och att lära 

dem hur det är i skolan och vad de bör studera. Även Abdi spelar fotboll och tränar på 

gym med sina kompisar på fritiden, han spelar fotboll i ett lag utanför stan. Abdi säger 

att han inte känner så många i staden men att han ändå trivs bra med sin tillvaro. 
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2.1.4 Ali 

 

Ali är 29 år gammal och kom till Sverige när han var 21 år gammal. Innan dess hade 

han hunnit med att växa upp och läsa på gymnasiet i Somalia, bott i Etiopien, läst 

engelska i Malaysia och studerat på högskola i Indien. När han kom till Sverige så 

studerade han först lite i Lund och bodde samtidigt i Rosengård i Malmö. Hans föräldrar 

bor kvar i Somaliland men Ali har kusiner och annan släkt i Sverige och det är främst 

därför han flyttade hit. Ali ville lära sig svenska språket bra när han flyttade hit och han 

insåg efter ett tag att det var lättare att göra det i en mindre stad, i vilket fall någon 

annanstans än Rosengård där han knappt hörde någon svenska alls. Ett tag så bodde Ali 

med några av hans kusiner men nu bor han i en egen lägenhet i stan. För tillfället jobbar 

Ali med ensamkommande barn i en närliggande kommun men han har även jobbat på 

diverse gruppbostäder i några olika städer runtom. Precis som de andra så gillar Ali att 

träna på gym och spela fotboll, han är även ute och springer ibland på sin lediga tid. Ali 

säger att han har en väldigt blandad umgängeskrets, både killar och tjejer, från olika 

bakgrunder och olika länder. 

 

2.2 Religionens betydelse 

 

Alla fyra beskrev religionen som någonting som var väldigt viktigt för dem även om de 

beskrev det på olika sätt. Några av intervjupersonerna drog i svaren en gräns mellan att 

vara troende och att vara religiös medan en av intervjupersonerna inte riktigt särskiljde 

de båda.  

 

Min religion betyder faktiskt… hela mig… det betyder allt för mig men jag 

praktiserar inte, alltså jag ber inte fem gånger om dagen och jag är inte så riktigt 

religiös. Jag ber ibland här och där men inte som man skulle göra alltid. (Abdi) 

 

Abdi beskriver alltså religionen som någon väldigt viktigt och någonting som betyder 

allt för honom även om han inte följer alla islams regler till punkt och pricka. Abdi 

beskriver vidare i intervjun att han går till moskén när han är ledig ibland och att han 

fastar så gott som han kan under ramadan. 
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… sedan jag var liten så är jag ju uppvuxen med en familj som tror på religionen 

starkt och den betyder väldigt mycket för mig även om jag inte är så religiös, men 

jag håller mig till religionen (Abubakar) 

 

Även Abubakar beskriver i intervjun att tron är något som är viktigare än religionen i 

sig. Han går dock till moskén så ofta han kan, han ber dagens fem böner även om han 

inte alltid gör det på rätt tid på dygnet. Han försöker att hålla sig till islams grunder 

även om hans personliga övertygelse och tron på Gud är viktigare för honom än 

religionens regler. Ahmed beskriver det på ett liknande sätt när han förklarar varför han 

inte alltid ber på rätt tidpunkt eller varför han kan bunta ihop tre böner tillsammans.  

 

… alltså man ska be fem gånger om dagen i moskén, men det händer inte att jag 

ber fem gånger om dagen i moskén. Och sen måste man ju be i tid, rätt tid, och det 

gör jag ju inte riktigt heller. Det kan hända att man till exempel ska be klockan 

fyra och kommer hem klockan åtta och ber liksom då, efteråt. Men det är 

innehållet i bönen som är viktigast, inte när man gör det (Ahmed) 

 

Ahmed beskriver alltså att innehållet i religionen och bönen är det viktigaste men han 

beskriver även i intervjun att han ser jordelivet som ett test inför livet efter döden. Han 

säger att livet på jorden är kort, man föds för att sedan dö, och att religionen då 

beskriver hur en människa ska leva och göra gott för att få ett bra betyg till livet efter 

döden. Detta kan ur ett socialpsykologiskt perspektiv visa på religionens begränsande 

påverkan på socialiteten och kan förstås som ett tydligt tecken på ett regelverk som 

manifesteras i en disciplinerad form av socialitet. Asplund skriver att ett beteende ifråga 

som styrs av ett bakomliggande motiv inte kan klassas som social responsivitet 

(Asplund, 1987:31). Om motivet är att få ett bra betyg till livet efter så borde detta 

istället klassas som en disciplinerad form av socialitet. Detta väcker frågan om en 

religiös människas socialitet ständigt styrs av religionen eller om det finns utrymme till 

vad Asplund kallar för social responsivitet? Religionen beskrivs av alla fyra som något 

som är väldigt betydelsefullt för dem rent privat och även om de alla anser att det är 

viktigt att följa reglerna så verkar de alla ha den bilden att det inte är så farligt om man 

missar en bön eller två ibland. Det viktigaste är att varje individ gör sitt bästa och är en 

god människa. Ali säger att ”religionen är viktig för mig men jag försöker aldrig tvinga 

någon att du ska tro på vad jag tror på” (Ali). Intervjupersonerna återkommer inte 

sällan till grundtanken om att alla har rätt till att tro på vad de vill och att en muslim 

alltid ska respektera annorlunda synsätt. 
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Tron på Gud och islams grunder är någonting som ingen av dem ifrågasätter. I sina 

studier kallar Kislev detta för kärnkomponenter, tron på Gud är inte någonting som går 

att rucka på. Kärnkomponenterna är därför mycket mer motståndskraftiga mot 

influenser utifrån. En av Kislevs informanter sa att ”I observe the religous laws, I don’t 

have to understand why, I observe them because I belive” (Kislev, 2012:225). Touraine 

skriver att tillhörigheten ibland blir viktigare än friheten och att ett religiöst arv är 

viktigare för många än det fria valet (Touraine, 2002:150). Alla fyra intervjupersoner i 

denna undersökning är väldigt måna om sitt religiösa arv och sin religiösa tillhörighet 

även om resultatet ändå tyder på att de alla visar en stark medvetenhet om varför de är 

troende. De är medvetna om varför de ska be och varför det till exempel är viktigt att ge 

allmosor. Ingen av dem upplever att de på något sätt är ofria eller begränsade i sina val 

även om religionens regler i sig begränsar dem i samhället. Detta kan verka lite 

paradoxalt eftersom de säger att de inser att de är styrda men att inte känner sig styrda. 

Frågan är om de underskattar den disciplinerande makt som religionen har över deras 

sociala beteende och samtidigt överskattar deras sociala frihet eller om de faktiskt inser 

den men definierar och likställer den med sin egen vilja? Vid en fika med Abubakar så 

sa han att han alltid kan vända sig till Koranen och att den inte bara beskriver det 

korrekta sättet att vara, hur en muslim ska klä sig, vad han eller hon får äta och hur 

muslimen ska bete sig, den förklarar även varför dessa regler existerar. Han menar att 

han aldrig följer något blint utan reflektion och att han alltid har ett val. Hans uppväxt 

har givetvis präglat hans värderingar men för honom är det viktigt att allt han gör känns 

rätt för honom och att alla val är hans egna. Han tror på Gud för att han själv vill det, 

han är muslim för att han själv vill det och det är inte förhandlingsbart. 

 

… det spelar ingen roll om hela Sverige säger en sak till mig, jag vet vad jag tror 

på och jag är säker på det (Ahmed) 

 

2.3 Att vara en god muslim 

 

Alla fyra intervjupersoner är överens om att vara en god muslim inte bara innebär att 

tanklöst följa de utsatta muslimska reglerna, det innebär mycket annat också. En god 

muslim är godhjärtad och artig, en god muslim hjälper människor som är svaga. En god 

muslim ska även be, ge allmosor och fasta vid givna tillfällen men viktigast är dock 

enligt intervjupersonerna att muslimen försöker och att han eller hon gör sitt bästa. Om 
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personen inte alltid lyckas så tror intervjupersonerna att Gud har överseende med detta 

så länge denne har försökt. Ahmed säger att: 

 

Man måste framför allt vara en god människa, vara snäll, vara godhjärtad och att 

hjälpa andra. Det går hand i hand liksom. Själva religionen är en religion, vad man 

tror på liksom men det finns muslimer som är dåliga och så finns det muslimer 

som är bra människor (Ahmed).  

 

Med detta menar Ahmed att det inte räcker att kalla sig muslim, det räcker heller inte 

bara att ha ett gott sinnelag, det är kombinationen som är viktigast. Det är viktigt att 

både göra goda handlingar och samtidigt ha ett gott hjärta. Ali säger i samma anda att 

”man ska vara en bra människa som inte gör andra människor illa, då är man en god 

muslim” (Ali). Han säger också att han under uppväxten fick lära sig att man ska hjälpa 

andra så gott man kan. Abdi säger att: 

 

En god muslim innebär att man ska göra goda saker, man ska vara en artig 

människa. Man ska alltid vara artig mot andra och vi ska behandla andra som man 

själv vill bli behandlad. Det är att vara muslim, det är vad islam innebär (Abdi) 

 

Abubakar berättar en hel del i intervjun om hur en muslims sinnelag bör vara, att en 

muslim ska vara hjälpsam och snäll, tänka gott om andra och inte tala illa om sina 

medmänniskor. Dock poängterar han vikten av islams grunder och att en god muslim 

ändå ska göra sitt bästa att följa dem och att han även har ambitionen att någon dag ta 

sig till Mecka för att göra vallfärden. Liksom Abubakar så har Abdi även planer på att 

åka till Mecka så småningom men han säger att det ofta är saker som kommer i vägen 

och att han vet att han kommer att åka dit om Gud vill, ”… man kan inte bara åka dit 

liksom, vi tror på att dom som Gud väljer åker dit” (Abdi). Detta kan förstås som att 

Abdi lägger tilliten till Gud i olika aspekter av hans liv, inte bara det andliga. Det kan 

också tyckas att han genom detta förhållningssätt avsäger sig eget ansvar för om han tar 

sig till Mecka eller inte och återigen väcks frågan om den egna viljan. Behövs den fria 

viljan ens om Gud ord styr allt i en religiös människas liv? Hur mycket egenansvar har 

den enskilde muslimen gentemot sina medmänniskor? Abubakar säger också: 

 

…och till exempel tiggaren i stan, det ingår att man ska hjälpa de svaga. Det är 

mycket prat om tiggarna, att dom är organiserade och så, jag vet inte om det är 

sant eller inte men om du är en god person så väljer du att ge till den. Varje gång 
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jag har pengar i fickan så brukar jag ge. Jag anser att det är belöning för min del, 

oavsett om han är där för organiserat eller om det är på riktigt liksom. Har jag så 

ger jag, det är belöning för mig också (Abubakar) 

 

Abubakar beskriver betydelsen av att hjälpa dem som har det sämre ställt som en 

väldigt viktig del av att vara en god muslim. Eftersom allmosan är en del av de fem 

islamiska pelarna som han gör så gott som han kan för att följa så ger han när han kan. 

Abubakar menar igen att en god muslim ska göra sitt bästa att följa religionens 

grundstenar oavsett var han eller hon befinner sig. Att ge pengar till en tiggare innebär 

alltså en belöning för den troende muslimen eftersom han följer religionen.  

 

Touraine beskriver i sin bok en aspekt av det religiösa beteendet som ”åberopandet av 

en princip för mening eller en gudomlig vilja som sträcker sig bortom samhället och 

som ofta står i opposition till det” (Touraine, 2002:105). Islam i sig är för många av 

dess följare större än människan, större än samhället och religionen står över alla 

världsliga principer. Islam grundar sig på guds ord, inget är större och inget kan 

ifrågasätta dess sanning. I länder där religionen styr är detta en självklarhet men 

Sverige, som traditionellt är kristet och nu uttalat sekulärt, kan inte ta hänsyn till alla 

religiösa seder i integreringen. Zuckerman beskriver till och med Sverige som ”one of 

the most secularized countries in the world” (Zuckerman, 2009:55). Zuckermans 

studier visar att 47 procent av Sveriges befolkning beskriver sig själva som sekulära 

(Zuckerman, 2009:56). Att komma till Sverige som muslim är alltså inte först och 

främst att komma som muslim till ett kristet land utan att som religiös komma till ett 

sekulärt land. Touraine beskriver sekulariseringen som en av de viktigaste 

komponenterna i en demokrati och inte bara en ideologi som är förenad i striden mot 

kyrkans världsliga makt och inflytande (Touraine, 2002:357). I Blågul Islam skriver 

Alwall att religionen i Sverige mer och mer, genom historiska processer, har formats till 

att vara en privatsak. För många av de invandrande muslimska grupperna handlar 

religionen i mycket större utsträckning om formerna för det sociala livet, om gruppen, 

om familjen och om samhället (Alwall, 1999:143). Även Roald skriver att den 

skandinaviska uppfattningen om vad som är religiöst skiljer sig avsevärt i jämförelse 

med den vanligaste uppfattningen hos muslimska invandrare. Sverige har ett mer 

individualiserat sätt att se på religionen medan muslimer ofta ser religionen som 

någonting kollektivt, någonting som går utöver den privata sfären (Roald, 2009:208) 

(Roald, 2013:127).  
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2.4 Förändrad syn på islam 

 

Till alla intervjupersoner ställdes frågan om deras syn på islam har förändrats sedan de 

kom till Sverige. Det som var rätt så tydligt var att det var en fråga som var svår att 

förhålla sig till och hitta konkreta exempel på för några av intervjupersonerna eftersom 

de förmodligen inte funderat på det innan eller så upplever de inte att de på något sätt 

tolkar religionen islam utan istället bara lever utifrån den. Ahmed svarar på frågan om 

hans syn på religionen har ändrats sedan han kom till Sverige att: 

 

Ja, alltså det har gjort det men jag kan inte säga på vilket sätt exakt. Men du vet till 

exempel vissa saker som var liksom absolut förbjudet, som man inte ens skulle 

kunna tänka sig, är lite mer normalt idag. Det är liksom som att med tiden blir det 

normalt med allt runt omkring (Ahmed).   

 

Ahmed beskriver att omgivningen får honom att se religionen på ett annat sätt, det finns 

nya saker att förhålla sig till som han förmodligen inte skulle ha behövt förhålla sig till 

om han hade bott kvar i Somalia. Han beskriver att han tidigare levde mer strikt men 

också att folket runt omkring honom levde mer efter religionens regler. En förändring 

har skett även om han inte kan peka på exakt vad det är. Ahmed menar att denna 

förändring inte är något som har skett över en natt utan att det är något som sker 

gradvis, mer som en pågående process. När Abubakar får samma fråga så svarar han att: 

 

Innerst inne har det inte ändrats men handlingen har förändrats mycket för det är 

mycket som kolliderar med jobbet och skolan, när jag gick där för när man ska be 

så måste man be vid rätt tid, alltså en viss tid och … det är inte alltid det passar att 

be när man är på jobbet (Abubakar). 

 

Abubakar beskriver att hans syn på religionen är oförändrad trots att han inser att hans 

möjligheter att utöva religionen i Sverige är begränsad om han vill lyckas i skolan och 

på jobbet. Handlingen har förändrats, inte viljan. På samma fråga svarar Abdi att: 

 

Ja, det har ändrats. Det blev lite etiskt du vet. Från början var det så där, rakt, man 

ska alltid välja som religionen säger, man ska följa religionen, alltid. Du ska inte 

äta det, lyssna på det, göra det du vet. Men nu är det, det blir lite mer svenskt. Man 

gör det man vill, man väljer själv, man följer inte religionen jämt. Jag blandar lite 

och tänker själv men det är nog ok. Så jag gör det jag tycker är ok (Abdi). 
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Asplund skriver att ”vardagslivet är ett icke ifrågasatt liv” (Asplund, 1987:133). Detta 

handlar återigen om att vardagen handlar om disciplin och rutin. Vardagslivet behöver 

vanligtvis därför inte improviseras eftersom det finns ett rätt sätt och därmed också ett 

fel sätt att bete sig (Asplund, 1987:127). Roald skriver att den muslimska individen 

förstår islam genom ett kulturellt filter. Hon skriver vidare att ”om individen har 

kontakt med majoritetssamhället och har anammat dess attityder och föreställningar, 

fungerar dessa styrande vid tolkningen av de islamiska källorna” (Roald, 2009:70). 

Roald talar här om olika grader av integration och problematiken i att leva som muslim 

i minoritet. Att leva i minoritet innebär inte sällan att vardagslivet i allra högsta grad 

blir ifrågasatt och det är inte alltid självklart vad som är rätt och fel sätt att bete sig. 

Roald menar att desto mer integrerad en individ blir och anammar den rådande 

kulturen, ju mer integreras den aktuella kulturen i tolkningen av religionen. 

 

Abdi beskriver en medvetenhet om hans ändrade syn på religionen även om han inte 

kan precisera exakt vilka av hans vanor eller åsikter som ändrats. Han menar att han 

under tiden blivit mer och mer influerad av svenska ungdomar och deras sätt att leva 

och anser att det trots allt går att kombinera islam med ett mer ”svenskt” sätt att leva. 

Mycket av det som för sekulära svenskar i vardagen är icke ifrågasatt var till en början 

en ständig kamp och krävdes ett aktivt tänkande och ständigt aktiva val. Men successivt 

så har religionens regler fått ge vika för de samhälleliga. Ali som är väldigt berest efter 

att ha bott i bland annat Malaysia och Indien menar att den enda skillnaden med att bo 

på olika ställen är tiderna, till exempel så är det ljusare under en längre tid i Sverige 

vilket kan försvåra fastemånaden. Ali säger att ”var jag än befunnit mig så har min syn 

på islam inte förändrats” (Ali). För Ali så är det viktigt att skilja på religionen och 

kulturen eftersom han genom åren har befunnit sig och levt i så många olika kulturella 

sammanhang men ändå anser att hans syn på religionen inte förändrats. Alis 

resonemang tyder på en insikt om att religionen och kulturen inte ska blandas ihop även 

om den rådande kulturen ibland både kan underlätta eller försvåra ett religiöst liv.  

 

Roald skriver i sin artikel Majority and Minority – Governmentality and Muslims i 

Sweden (2013) att ”Islam becomes a reference point with different content in varying 

contexts, Islam becomes the incarnated good”  (Roald, 2013:126). Hon upplever att 

många svenska muslimer talar om islam som “det som är gott” i samhället. Islam kan 

till exempel exemplifieras som goda handlingar människor emellan, ett jämställt 
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samhälle eller en fungerande skola. Berglunds studier som handlar om islam som resurs 

visar till exempel på en ung muslim som är aktiv inom politiken i Sverige på grund av 

just sin tro. Berglunds intervjuperson menade att kampen för rättvisa och hållbar 

utveckling speglade sig bra i islams värderingar och han grundade då sin politiska 

satsning i just tron (Berglund, 2012:278). Islam blir det som är bra i samhället, islam 

representerar det som är gott, i detta fall ett politiskt engagemang.  

 

2.5 Med religionen som utgångspunkt i en sekulär vardag 

 

Man kan ju känna sig lite annorlunda förstår du (Ahmed). 

 

I Sverige har en person rätt att tillhöra och bekänna sig till vilken religion han eller hon 

vill, vi har religionsfrihet. Sverige är även ett sekulärt land vilket innebär att kyrkan och 

staten är skilda, inga lagar ska med andra ord baseras på någon religion och det finns 

ingen uttalad statsreligion. Religionen får på så sätt inte inverka på vardagen, 

undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell och religionen blir i sekulära stater, 

och inte minst i Sverige, en mer privat angelägenhet. Intervjupersonerna i denna studie 

är uppväxta i ett land där religionen styr samhället, där allt kretsar kring religionens 

bestämmelser och vardagen på så sätt för många muslimer blir enklare. För 

intervjupersonerna i denna studie så återkommer det ofta till det rent praktiska i 

religionen som kan ställa till besvär i ambitionerna att följa islam, till exempel bönen, 

maten och tiderna. Frågan om hur det är att leva som utövande muslim i Sverige eller i 

ett svenskt samhälle ställdes till alla fyra intervjupersonerna, Ahmed säger att: 

 

Ja men det är ganska svårt ändå, det kan bli jättesvårt i samhället liksom eftersom 

de flesta antingen är kristna eller inget alls. Som till exempel det där med mat, 

man måste kolla så det inte innehåller gris, om det finns alkohol. Man måste hålla 

koll liksom. Sen är det många olika saker som det där med tiden, för du vet om 

man bor i ett muslimskt land liksom så är allt anpassat till ett muslimskt system 

(Ahmed). 

 

Ahmed tar upp en av svårigheterna med att bo i Sverige och samtidigt vara muslim i att 

ständigt vara vaksam så att han inte får i sig något otillåtet. I Sverige finns det inga 

lagar mot till exempel griskött eller gelatin i matvaror vilket han alltid måste vara 

uppmärksam om, liksom hur djuret är slaktat när det handlar om kött. Ahmed beskriver 
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också ett samhälle där han upplever de flesta som kristna eller sekulära vilket innebär 

ett lägre intresse och en mindre förståelse för religion och då inte minst, en mindre 

kunskap om islam. Han pratar vidare om skillnaden mellan att bo som muslim i Sverige 

kontra muslimska länder som till exempel har böneutrop från minareter som påminner 

om rätt tid att be och affärer som stänger under tider för bön och fasta. Abdi beskriver 

också svårigheterna med att hålla koll på sakerna i mataffären och då främst gelatinen, 

vad glassen eller godiset innehåller och så vidare. Han säger också i likhet med Ahmed 

om att leva som muslim i svenskt samhälle att:  

 

Det är svårt, om man ska följa alla regler är det ganska svårt. Men det finns vissa 

saker som religionen säger som är omöjligt att göra i Sverige. Som till exempel att 

kolla på tjejer och sånt, du vet religionen säger att man kan råka kolla på en tjej av 

misstag, en gång. Men man får inte kolla igen, inte kolla två gånger. Men på 

sommaren när det är varmt här, dom har tunna kläder och sånt, då är det svårt att 

undvika. Dom säger att det är synd men, alltså det räknas som synd men det är ju 

svårt här liksom. Det är ingenting man kan göra något åt (Abdi). 

 

Abdi säger att i Somalia så går alla med slöja, året om, oavsett årstid. I Sverige kan man 

inte undgå att se tjejer lättklädda vilket innebär problem om han ska följa sin tolkning 

av islam ordagrant. Men han menar att det inte är någonting han väljer själv, det är 

ingenting han kan göra något åt. Han väljer istället att respektera att alla får klä sig hur 

de vill och acceptera att det är en del av den svenska vardagen och ser det alltså inte 

som synd. Både Abubakar och Ali beskriver det också som smått problematiskt rent 

praktiskt med mat och att be vid rätt tid men båda tycker att det funkar bra ändå. Ali 

säger att det oftast finns vegetariska alternativ i restauranger som han väljer när han är 

osäker och sedan så gör han sitt bästa att be vid rätt tidpunkter, men om det inte passar 

så gör han det vid ett annat tillfälle. Både för Ali och Abubakar är jobbet något viktigt 

och de märker ändå svårigheterna som finns i att både följa tiderna som är utsatt för bön 

och kombinera det med arbetstiderna. ”Man kan ju liksom inte gå ifrån jobbet och säga 

att jag ska be, man har ju ett jobb att ta hand om” (Abubakar). En annan sak som 

Abubakar beskriver som problematiskt för många muslimer och även för honom själv 

är räntan. 

 

Ränta är förbjudet i islam. Det är en stor sak som vi muslimer har bekymmer över, 

till exempel om jag ska köpa ett hus idag, köpa en bil, oavsett vad det kan vara, en 

mobil kanske som jag ska köpa från butiken. Alltså som troende muslim så måste 
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jag kunna betala pengarna på plats, kontant, jag köper på en gång. Man ska inte ta 

emot ränta och man ska inte ge det (Abubakar). 

 

Abubakar beskriver att det är att hålla en hög levnadsstandard som muslim i Sverige 

eftersom så mycket i samhället baseras på att alla tar lån och betalar ränta. Priserna 

anser han är höga och han menar att väldigt få egentligen har råd med någonting utan 

att ta lån. För Abubakar är räntan någonting som han väljer bort på grund av religionen, 

”… så jag kan inte ta bilen jag vill ha eller köpa ett hus på samma sätt som er” 

(Abubakar). Att leva som rättrogen muslim innebär enligt Abubakar att välja bort 

räntan, välja bort att ta lån. Detta kan tyckas banalt och oviktigt men det kan innebära 

ganska mycket, speciellt om en ung kille vill utbilda sig, köpa lägenhet eller köpa bil, 

passa in. Angelöw och Jonsson skriver att kulturen är något som är inlärt, ömsesidigt 

delat och har inbördes relaterade symboler och värden. Kulturen är också tvingande 

(Angelöw & Jonsson, 2000:120). En stor del av den svenska kulturen innehåller sociala 

regler gällande hur människor ska sköta sitt liv och det läggs också en värdering kring 

det. Detta innebär inte sällan att det för en människa krävs att ta lån för att passa in i 

mallen och inte utsättas för sociala sanktioner.    

 

Någonting som alla fyra väljer bort på grund av religionen är att dricka alkohol, trots 

det så säger de fyra intervjupersonerna att de ändå har vänner som dricker alkohol. Ali 

beskriver att han ibland har vänner som ringer honom sent om kvällarna och undrar om 

han kan köra och hämta dem eftersom de vet att han alltid är nykter vilket han säger att 

han ofta gör för att ställa upp. Han säger att han inte brukar umgås och socialisera för 

mycket med personerna när de är onyktra eftersom han anser att de inte är samma 

personer när de dricker. Ali säger att ”Jag undviker inte personerna för att jag tror att 

de ska göra någonting dåligt men jag undviker att prata om vissa saker, för då är ju 

den personen påverkad” (Ali). Ahmed säger om samma ämne: 

 

Ja, men till exempel när jag hänger med mina kompisar och de säger att vi ska ut 

och ta en öl … Ja men jag dricker ju inte för jag är ju muslim liksom. Men jag kan 

ju följa med ändå, det händer. Det är inte liksom så att det bli svårt för mig eller att 

jag vill dricka också, men det är ju så att det kan bli lite missförstånd och så men 

annars är det lugnt (Ahmed). 
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Trots att några av intervjupersonerna upplever svårigheter med att leva som utövande 

muslim i ett svensk samhälle så tycker alla att de får det att fungera och att de har hittat 

en bra nivå. Det är svårt att analysera vad en ”bra nivå” betyder eftersom det säkert 

innebär olika för varje enskild individ. Några av dem upplever att samtidigt som att 

Sverige inte är ett muslimskt land så är det heller i det avseendet ett kristet land. Sverige 

är ett sekulärt land där religionen inte ska ha någon inverkan. Sverige har religionsfrihet 

vilket innebär att vem som helst har rätt att vara i fred med sin religion. Abubakar säger 

att det finns svårigheter med att bo här men han nämner också att det finns mycket 

frihet. Även Ahmed säger efter lite reflektion att även om det ofta kan vara svårt att 

leva som muslim i ett svenskt samhälle så är det även lätt i andra avseenden. 

 

… Annars är det ganska lätt eftersom man får göra som man vill, alltså det är 

ingen som stör sig eller bryr sig om vad du tror på. Så på det sättet är det enkelt, 

det är ingen som lägger sig i. I din religion eller vad du tror på. Jag tycker att jag 

kan vara i fred med religionen (Ahmed).  

 

Ahmed menar att även om det rent praktiskt kan vara svårt att leva som muslim i 

Sverige med tider, jobbet, fastan under långa ljusa timmar och annorlunda och otillåtna 

matvanor så menar han att det hade svårare att leva som kristen i Somalia eller i 

Saudiarabien som han använder som exempel.  

 

För där tror man, alltså 99 procent, nästan alla är muslimer och dom tror på att det 

är DET som är rätt. Och allt annat är fel. Medan här i Sverige kan man inte säga, 

liksom, det är inte många som är kristna, och sen … det är ju bestämt att det inte 

är religionen som styr ju så det blir ju lättare på det sättet att ha en annan religion 

här i Sverige (Ahmed). 

 

För att återgå till Kislev så talar han om den dynamiska brygga i integrationsprocessen 

som han kallar för omtolkade komponenter (reinterpreted components). Kislev menar 

att de omtolkade komponenterna håller en distinkt linje mellan de båda kulturerna men 

att den egna kulturens vokabulär används för att tolka den nya (Kislev, 2012:231). 

Genom dessa komponenter så kan en ny kultur på ett sätt omtolkas och ses i ett nytt ljus 

och på så sätt kan den egna kulturella eller religiösa identiteten förstärkas. Till exempel 

kan bönen, som egentligen ska ske vid speciella tider kombineras, och då också 

omtolkas, med en svensk kultur som uppmuntrar individuellt tänkande och individuella 

uttryck. På så sätt kanske den kan se annorlunda ut än den traditionella bönen och ske 
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på olika tider även om den för den enskilde har samma religiösa betydelse och inre 

mening. Likaså blir fastan ibland svårt för dem att följa på grund av att Sverige inte 

stannar upp och stänger under dessa timmar som i Somalia. Alla fyra har jobb som 

också är väldigt viktiga för att de ska kunna överleva, alla fyra menar att jobbet inte får 

bli lidande. Fastans betydelse behöver ändå inte förringas, dess innebörd är densamma 

även om den får omtolkas, anpassas och ske på ett annorlunda sätt. De kan alltså till 

exempel se svenska demokratiska och moderna värderingar eller vardaglig 

medmänsklighet och glädje i ett nytt ljus genom att tillskriva dessa fenomen en religiös 

mening. De använder sig av det som Roald kallar för kulturellt filter genom vilket de 

betraktar sin religion. 

 

Abdi berättar att när han först han kom till Sverige såg han en svensk tjej som hade 

piercingar överallt, i näsan, på ögonbrynen, i kinden och störa hål i öronen. Detta tyckte 

han var väldigt konstigt eftersom han inte visste att en tjej kunde välja att se ut så, att 

Sverige var ett land där det var fritt att se ut hur man ville. Abdi hade först en helt annan 

bild av Sverige innan han kom hit. 

 

Jag trodde att alla var kristna här. Jag visste inte att det var helt fritt och sånt, det 

hade jag ingen aning om. Jag visste att det fanns muslimer här också men jag 

visste inte att man inte intresserade sig så mycket för religion och sånt (Abdi). 

 

Både Abdi och Ahmed menar här att Sverige på många sätt är bra att leva i som muslim 

eftersom folket här egentligen är ointresserade av religion över lag. Ali är inne på 

samma spår när han beskriver hur han ibland går i kyrkan med sina kristna vänner av 

rent intresse för kristendomen. Ali beskriver i intervjun att kyrkan oftast är helt tom när 

de kommer dit och han upplever att religionen verkligen inte är lika viktig för det 

svenska folket när han jämför med hur han tycker det är i exempelvis Somalia. Ali 

upplever heller inga större problem när det gäller bön på till exempel allmänna platser. 

 

Det är ju inte alltid att du kan gå till en moské och be, du kan be var som helst, du 

kan be här på biblioteket. Jag kan bara hämta min bönematta. Jag brukar säga till 

personalen i förväg och det är aldrig några bekymmer. Folk brukar alltid 

respektera det. Jag skulle kunna be mitt på gatan men visst då kan folk undra vad 

jag gör (Ali). 
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Ali beskriver i intervjun att även om jobbet, skolan och andra omständigheter som att 

till exempel vara ute och resa ibland kan sätta käppar i hjulen när det gäller att be i rätt 

tid så känner han sig ändå bekväm med att be var han än befinner sig. Han beskriver att 

han har rest mycket och sett många olika kulturer men att han aldrig låtit det kulturella 

stå i vägen för hans religiositet. Han inser att det rent kulturellt i Sverige inte hör till 

vanligheterna att folk lägger sig på en matta och ber i biblioteket och säger av respekt 

därför till i förväg så att åtminstone personalen vet vad som händer.  

 

Ett genomgripande tema i den litteratur och de vetenskapliga artiklar som ligger till 

grund för denna analys är att de handlar om kulturella krockar och hur individer och 

grupper reagerar på dem. Berry skriver bland annat om den kulturella identiteten att 

”this notion refers to a complex set of beliefs and attitudes that people have about 

themselves in relation to their culture group membership; usually these comes to a fore 

when people are in contact with another culture, rather than when they live entirely 

within a single culture” (Berry, 2001:620). Touraine skriver i liknande tänkesätt att den 

kulturella identiteten blir än mer betydelsefull och framstående som försvarsideologi i 

kontakt med andra kulturer (Touraine, 2002:239). Likaså Zuckerman tar upp detta 

fenomen när han talar om att religiositeten ofta är en stark del av den kulturella 

identiteten och att religiositeten då ofta förstärks när den kulturella identiteten upplevs 

hotad (Zuckerman, 2009:62). Baserat på detta kan ett antagande göras att 

intervjupersonernas religiositet är än starkare nu i en ny kulturell kontext eftersom det 

borde finnas fler krafter som verkar mot den. Detta skulle även kunna leda till 

segregering och marginalisering eftersom de inte vill bli utsatta för ytterligare kulturella 

hot eller hot mot sin religion och att de helt enkelt till slut väljer att hålla sig för sig 

själva. Hopkins skriver att en minoritets vetskap om den negativa stereotypifieringen 

om dem, i detta fall då till exempel en medvetenhet om existerande islamofobi i 

samhället, ofta kan leda till att de istället väljer bort kontakt med andra kulturer 

(Hopkins, 2011:535). Zuckerman menar att detta, i likhet med att grupper förstärker sin 

religiositet och kulturella identitet när den upplevs hotad, handlar om att svenskar 

istället hyllar och stärker sina sekulära värderingar hellre än traditionella kristna när de 

upplever att islam eller andra religiösa grupper hotar. (Zuckerman, 2009:63). 

Svenskarnas förvarsstrategi mot yttre ”hot” består alltså av sekulärt artilleri och riktar 

sig officiellt inte bara mot islam utan mot all religion.        
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2.6 Integration och anpassning – en gemensam ansträngning 

 

Giddens definition av religion handlar om att den består av ”ett kulturellt system” som 

sammanbinder människor genom gemensamma uppfattningar och ritualer. Genom detta 

system så skapas ett syfte och en meningsfull verklighet för människorna (Giddens, 

2007:420). Cetrez hänvisar i Religion som resurs (2012) till Marsella som menar att 

inlärda beteenden och meningsmönster är kulturellt konstruerade. Dessa beteenden är 

socialt överförbara, föränderliga och dynamiska även om de under en tid kan vara 

orörliga (Cetrez, 2012:217). Roald menar att förändringsprocesser pågår i alla grupper, 

både kulturella och religiösa hos både majoriteter och minoriteter. Men det som är mest 

avgörande för dessa förändringar är majoritetens minoritetspolitik (Roald, 2009:211). 

Integration är alltså endast möjligt om båda sidorna är villiga att göra en ansträngning 

för den andra sidans skull. En vanlig diskurs bland majoriteten i Sverige har dock varit 

att ”man följer seden dit man kommer” (Roald, 2009:43). Men lika lite som en religion 

ska reduceras till enbart en socialt konstruerad beteendekodex, lika svårt är det att hitta 

någon fullständig kulturell enhetlighet i ett modernt samhälle. Touraine skriver att 

sökandet efter någon slags själ eller essens i en nation bara blir konstlat eftersom 

kulturerna är konstruktioner som ständigt omvandlas (Touraine, 2002:232). 

 

Det finns skola här, där jag kommer ifrån finns krig. Här finns inget krig, här finns 

trygghet och fred. Men vi måste anpassa oss till det och leva som … som det är 

(Abubakar). 

 

Motsättningarna i samhället handlar ofta om vem som ska behöva anpassa sig till vem. 

Är det muslimen som kommer till ett kristet samhälle som ska anpassa sig till de 

normer som råder? De flesta normer är väl ändå inte huggna i sten eller statligt 

godtagna som lagar? Trots det har många samhällen en förmåga att sätta upp oskrivna 

regler och knuffa dem som beter sig annorlunda åt sidan. Frågan ställdes till 

intervjupersonerna i denna studie huruvida eller till vilken grad de ansåg att de som 

invandrare var tvungna att anpassa sig och sin religiositet till svenska normer och 

värderingar. Den övergripande uppfattningen bland de fyra killarna var att det inte 

handlade om att som muslim anpassa sig till ett kristet samhälle utan att som religiös 

anpassa sig till ett sekulärt samhälle där religionen spelar en väldigt liten eller ingen 

roll. Alla var eniga om att viss anpassning är nödvändig och alla fyra intervjupersonerna 

kunde peka på saker som ser annorlunda ut i Sverige och saker som de anpassat sig till 
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efter att de hade kommit hit. För Ali handlar anpassningen om, förutom praktiska saker, 

respekt för en annan kultur och att följa religionen och då profetens ord.  

 

Muhammed sa att om du kommer till ett land, det första du ska göra är att lära dig 

språket. För att man ska kommunicera, man ska prata, man ska förstå och visa 

respekt. Men om man kommer 99 personer och det blir 100 och alla gör likadant 

men det känns fel, så måste man ändå säga att det här vill jag inte göra. Men att 

man anpassar sig i Sverige tycker jag inte är någonting dåligt utan jag tycker att 

det är bra (Ali). 

 

Ali säger i intervjun att han gärna följer det som är ”svenskt” så länge det inte skadar 

honom eller skadar någon annan. Han menar även att religionen faktiskt säger åt honom 

att anpassa sig till exempel med språket. Ali tar även upp praktiska fördelar med att 

kunna språket eftersom han måste kunna läsa varningsskyltar till exempel. För Ahmed 

är det viktigaste inte vad det är som förändras och anpassas eller vem det är som ändrar 

sitt beteende, för honom handlar det om förståelse och acceptans och hänvisar istället 

till kultur än religion när det handlar om anpassning. 

 

Religionen är ju ingenting man kan ändra, jag tror på vad jag tror och du tror på 

vad du tror men det där kulturella, det kan bli en sån där kulturkrock. Man kan 

anpassa sig med småsaker liksom. Jag känner inte att det är så mycket som jag har 

ändrat, det handlar mer om att … alltså det är inte viktigt att liksom jag har ändrat 

DET, jag har ändrat de där två sakerna och det får räcka, jag ändrar inte mer. Det 

handlar inte om det. De handlar om förståelse och att man accepterar varandra. Du 

tror så, ok det är lugnt men jag tror så här (Ahmed) 

 

Alla fyra säger att även om det ibland är svårt att vara muslim i ett svenskt samhälle så 

är det fullt möjligt. De återkommer dock till det kulturella framför det religiösa när det 

handlar om anpassning till det svenska samhället men de utgår ifrån vad deras religion 

tillåter. Abdi säger att: 

 

Det som man känner är dåligt väljer man inte. Men jag tycker att det är bra att 

blanda, du vet man bor i Sverige, man måste göra det som man gör här. Man kan 

inte bara göra så här och vara skeptisk, man måste blanda lite här och där och ha 

kontroll på båda (Abdi).  
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Abdi menar att det svenska samhället egentligen inte är anpassat till islam men att man 

kan anpassa det själv hur mycket man själv väljer samtidigt som han hänvisar till att allt 

är möjligt här i Sverige. Abdi nämner att vissa skolor ibland har bönerum som vem som 

helst kan använda och att det faktiskt finns moskéer som muslimer kan be i överallt i 

Sverige. Abdi säger vidare när det handlar om anpassning att: 

 

Jag tycker att jag som invandrare måste från början, först och främst anpassa mig 

till svenska samhället för det är jag som kom hit. Det är inte Sverige som kom till 

mig, jag kom till Sverige. Så jag måste anpassa mig. Men det är bra om vi kan 

mötas på vägen dit och anpassa sig lite, lite, till invandrarna med men … lite 

grann räcker (Abdi). 

 

Alwall skriver att integration handlar om en ömsesidig anpassning. Han skriver vidare 

att när majoritetssamhället och minoritetsgruppen närmar sig i integrationen så kan det 

inte krävas av någon sida att träda över den gräns då de måste ge upp något som är 

alltför viktigt för dennes särart (Alwall, 1999:147). När Kislev talar om omtolkade 

kulturella komponenter talar han inte heller bara om minoritetsgruppens inställning utan 

även han menar att det även är upp till majoritetssamhället att hålla sig uppdaterade och 

respektera de nyanlända (Kislev, 2012:223). Kislevs tredje komponenter kallar han för 

övergående (transient components) och det handlar om delar av personligheten som inte 

har samma vikt för en individs identitet. Alltså är de inte svåra att ändra på, de är mer 

sårbara för att ges upp ifrån i en ny kulturell kontext (Kislev, 2012:228). Exempel på 

dessa komponenter hos intervjupersonerna handlar mer om kulturella anpassningar 

hellre än religiösa. Till exempel det rätta sättet att interagera med andra på stan, att 

sänka volymen gentemot den de kanske höll i Somalia och andra praktiska saker. De 

religiösa vanorna kan ändras, men inte lika lättvindigt. De religiösa rötterna sitter 

djupare, de kan inte bara tas bort, de måste i så fall omtolkas i ett nytt ljus.  Berry menar 

i sin artikel att ”virtually every behavior in a person’s repertoire is a candidate for 

change” (Berry, 2001:621). Otterbeck skriver också under rubriken “muslimska elever 

och konstruktionen av islam” att den egna traditionen ofta relativiseras genom 

kännedom om andra religiösa traditioner (Otterbeck, 1999:169). Han menar att det i 

Sverige finns många fler traditioner som gör anspråk på att förmedla någon slags 

sanning och att det även finns fler muslimer som praktiserar religionen på ett 

annorlunda sätt än det ”traditionella”. 
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Alla fyra återkommer i intervjuerna om stora kulturella skillnader mellan det svenska 

samhället och det somaliska. Dessa skillnader beror enligt intervjupersonerna inte sällan 

på att Somalia är ett muslimskt land men de berättar ofta om skillnader som de menar 

istället enbart har kulturella orsaker. På grund av minareterna, böneutropen, samhällets 

och butikernas anpassning till muslimska högtider och bönetider så är det givetvis 

enklare för en muslim att utöva sin religion i Somalia än i Sverige. Abdi pratar om 

Somalia som ett mer högljutt land där folk är gladare och mer utåt, det är rörigare och 

folk som inte känner varandra pratar på gatan. Ali berättar också om ett Somalia där alla 

pratar med alla oavsett situation. 

 

Alltså om jag står och väntar på bussen med någon som jag inte känner så är det 

kanske tio procents chans att vi börjar prata med varandra, eller ännu mindre. I 

Somalia är det kanske 98 procents chans att vi pratar innan bussen kommer (Ali). 

 

Ali nämner vidare att i Somalia så kände han sin grannes, grannes granne medan han 

här i Sverige inte känner de som bor i samma trappuppgång eftersom här ska alla hålla 

sig för sig själva. Ali anser att det egentligen inte borde vara konstigt att knacka på hos 

sin granne och börja prata med denne om vardagen och lära känna varandra. Ahmed 

menar precis som de andra att många av de skillnader i hur vi är mot varandra och som 

han fick anpassa sig till när han kom till Sverige inte grundar sig i religiösa skäl utan 

istället kulturella. Även Ahmed vittnar om Somalia som ett land där alla pratar med alla 

och likt Ali så berättar han om hur det är att hamna bredvid en person som man inte 

känner sedan tidigare i bussen som ett tänkbart scenario i Somalia: 

 

… Sen tyckte jag det var konstigt när jag kom hit att alla var så tysta, det var hur 

konstigt som helst. Där jag kommer ifrån, alla är så här öppna av sig. I Somalia till 

exempel om du hoppar in i bussen och sätter dig bredvid en annan människa och 

direkt börjar snacka med personen som om du känt den personen i tio år. Var bor 

du?  Vart ska du? Trevligt att träffas och så. Vad händer där du bor? Men här i 

Sverige sitter man istället tyst (Ahmed). 

 

Touraines teori om hur integration ska fungera som bäst handlar i grund och botten om 

vad han kallar för subjektet som ska ligga till grund för hur en människa definierar sig 

själv och bemöter en annan. Subjektet är ett behov av individuation hos den enskilde 

som vilar på en icke-social princip och som ska ligga till grund för de sociala 

relationerna (Touraine, 2002:97). Touraine hänvisar mycket till ”den Andre” och menar 
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att subjektet inte bara är ett motståndstagande mot allmänna yttre principer utan 

subjektets yttersta uppgift är att erkänna medmänniskan som ett annat subjekt. Han talar 

om en gemensam ansträngning. ”Istället är det en relation till en individ som gör 

samma ansträngningar som han själv för att förena sitt deltagande i en 

instrumentaliserad värld med sin personliga och kollektiva erfarenhet” (Touraine, 

2002:117). Touraine tar fram subjektet som sitt yttersta vapen mot att det sociala livet 

reduceras till en marknad eller en sluten gemenskap. Den Andre ska betraktas som sin 

jämlike, trots att en sådan relation officiellt inte existerar i den sociala kontexten de 

befinner sig i (ibid). Utan subjektet så blir människan reducerad till en i mängden, en 

abstraktion eller en roll. Utan subjektet så kan etnocentrismen blomstra och människan 

blir dömd på förhand på grund av kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet. Men 

subjektet har ingen tillhörighet. Asplund skriver en hel del om den abstrakta socialiteten 

och hänvisar då till rollbegreppet och det som han kallar för disciplinerad socialitet. Den 

abstrakta samhällsmedborgaren är ”den vanliga personen på stan” och responserna 

existerar bara utanför människan, ingjutna i de sociala processerna. Asplund skriver att 

abstrakta samhällsvarelser varken kan älskas eller hatas, interaktionerna mellan dem 

genererar inga känslor (Asplund, 1987:173). ”Inom ramen för abstrakt socialitet finns 

ingenting annat än abstrakt socialitet. Där pågår ingen specifik och målinriktad 

verksamhet, man producerar ingenting, löser inga problem, är inte i färd med att 

förändra världen. Interaktionen har inget yttre syfte och handlar inte om någonting 

annat än sig själv. Responserna är rena responser, de saknar förankring eller objektivt 

korrelat. Känslorna blir innehållslösa, de blir till abstrakta stämningar som föds och 

dör i den ändamålslösa interaktionen” (Asplund, 1987:171). Inom den konkreta 

socialiteten däremot, finns det inga roller. Inom den konkreta socialiteten finns det inga 

opinionsbärare utan istället individer. Så snart som en person uppfattar sig själv som en 

rollinnehavare har denne övergått från att vara en konkret person till en abstrakt 

samhällsvarelse (Asplund, 1987:174). Touraines subjekt liknar Asplunds konkreta 

person, båda är öppna, båda är nyfikna och ingen av dem ser det sociala livet som en 

marknad eller den sociala tillvaron som enbart reducerad till en beteendekodex. Att som 

informanterna beteckna sig som muslim kan innebära att på många sätt erkänna en 

rollfigur och på så sätt kategorisera sig, men det behöver inte säga mycket om den 

konkreta människan.  
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2.7 Kan vi leva tillsammans?  Jämlika och olika 

 

Religionen säger att man ska vara öppen mot andra – inte bara muslimer (Abdi). 

 

Alla fyra berättar om att de inte bara har muslimer som vänner, deras umgängeskrets är 

väldigt blandad. Men visst umgås de väldigt mycket tillsammans eftersom de alla har 

liknande intressen, de kommer från samma land, har liknande bakgrunder och bekänner 

sig alla till samma religion. Ali berättar ändå om att han umgås med många andra, både 

tjejer och killar från olika bakgrunder, olika länder och olika religioner. Han berättar 

också om att han har många kristna vänner och inte sällan så handlar samtalsämnet om 

religion. Ali som även har studerat Bibeln och kristendomen bland annat i Indien menar 

att religionerna är väldigt lika. ”Jag ser nästan inga skillnader, jättelite, jättelite” (Ali). 

Både Ahmed och Abdi säger också att de har vänner som är kristna, till och med 

ortodoxt kristna tillägger Ahmed i intervjun. Abubakar säger att han har vänner från 

hela världen som han umgås med, afghaner, somalier, svenskar, araber med flera men 

att han sällan pratar om religion med dem utan de umgås oftast bara som vänner. Han 

poängterar dock att han alltid svarar så gott han kan om någon frågar om hans religion 

och att han mer än gärna pratar om islam och religion, Abubakar säger: 

 

Jag kommer ihåg i somras när jag jobbade så frågade en medarbetare mig om 

religionen. Jag uppfattade det som om han var lite rädd, tillbakadragen och lite så 

där … förlåt om jag frågar. Men jag tycker att det är okej att prata om religionen, 

jag har inga problem med det. Du kan fråga mig vad du vill om religionen så 

svarar jag och det är inget som dom andra muslimer har något emot för vi ska 

kunna besvara de frågorna som vi får … Så ni ska inte vara rädda för att fråga om 

oss eller religion (Abubakar). 

 

Abubakar menar att det inte är ovanligt att människor runt omkring honom som inte 

känner honom väl känner sig obekväma att prata om islam. Han säger också att han 

tidigare känt sig utsatt, blivit dåligt bemött och till och med tvingats flytta på grund av 

rasismen i samhället. Han säger att han tror att mycket av det beror på den dåliga bild 

av islam som framställs i media. ”Du ser ju på tv, aha, är det så där muslimerna gör. 

”Jag har ju en muslim på jobbet, tänk om han gör så mot mig” (Abubakar).  Han menar 

att allt som människor ser på tv, alla krig, all terrorism och alla ondskefulla handlingar 

som folk gör i islams namn inte har någonting med islam att göra, ändå påverkar det 

resten av världens muslimer väldigt negativt. I staden han bor nu säger han att ändå blir 
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bemött på ett bra sätt. Ahmed, Abdi och Ali talar också, liksom Abubakar, om medias 

bild av islam och de berättar om hur vinklad de ständigt tycker att den är. Ahmed 

berättar till exempel om en gång när två klasskompisar frågade honom vad han tyckte 

om ISIS, om han höll med dem och stöttade dem i deras sak eftersom han också var 

muslim. Detta var en fråga som han kände sig förfärad av eftersom han menar att det 

visar på vilken okunskap det finns i samhället. ”Det är klart jag inte håller med dom 

men jag fattade ju att dom trodde att bara för att jag är muslim så måste jag hålla med 

dom (Ahmed). Abdi säger att media har en stor del av den negativa syn av muslimer 

som han tycker finns i Sverige, han menar att de bara vill sälja tidningar. Trots den 

negativa syn som de alla tycker finns av muslimer generellt i landet så upplever de att 

de faktiskt får ett bra bemötande i staden de bor i nu även om det inte alltid har varit så. 

Abdi som är senast inflyttad i staden säger: 

 

… Jag tycker att jag fått ett bra bemötande av folket här i stan. Det är ingen som 

sagt rasistiska saker till mig eller någonting. Jag har inte blivit hotad eller 

någonting heller. Det är ingen som vet i och för sig vilken religion har eller så. Jag 

tycker att det har funkat jättebra här än så länge. Jag trivs bra i Sverige, jag har 

aldrig tänkt på att flytta härifrån faktiskt och jag har inte mött någon som skulle 

ändra på min tanke att vara kvar här (Abdi). 

 

Abdi säger att han blir bra bemött men betonar ändå att det inte direkt syns på gatan att 

han är muslim för folk som inte känner honom även om han är mörkhyad. Ahmed säger 

också att han för det mesta blir bra bemött av andra men resonerar på ett liknande sätt 

då han tror att kvinnor i högre utsträckning än män blir utsatta för att de är muslimer 

eftersom de oftast bär slöja, på dem är det mer tydligt. Ahmed säger också att även om 

de flesta är snälla och öppna så finns det också många som inte verkar bry sig om vem 

han är eller vad han har för religion och så finns det även människor som han uppfattar 

tittar ”snett”. 

 

Alltså det händer så där indirekt hela tiden. Det är inte så där direkt att jag känner 

mig så där eller att någon säger, - du är svart och muslim, sätt dig där. Det har 

aldrig hänt. Men man kan känna sig så här, i vissa situationer ibland, att någon 

tittar snett och behandlar en annorlunda (Ahmed).  

 

Roald beskriver i sin artikel det svenska samhället som något av en paradox. Trots 

Sveriges individualistiska approach så bygger integrationen av nya grupper inte sällan 
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på ett krav på att passa in, ”a claim for homogeneity” (Roald, 2013:120). Hon menar att 

detta är en av anledningarna till att det finns så många tydligt segregerade områden och 

få forum där olikheter kan mötas. Ali nämnde till exempel Rosengård där han först 

bosatte sig som ett ställe där han trodde det skulle vara svårt att lära sig det svenska 

språket eftersom han inte hörde någon svenska där. Roald menar att medierna i Sverige 

brukar fokusera på problematiken i dessa områden och att de även tenderar att lägga 

fokus på ”vi och dom”. Men det är det som är ett av problemen med mångkulturalismen 

i sig, ”den får människor att fokusera på skillnader snarare än likheter mellan 

medborgarna” (Roald, 2009:58). Dessa skillnader är något som människorna måste 

förhålla sig till. Antingen så tolererar de olika grupperna varandras olikheter och låter 

varandra vara eller så kan de istället fokusera på varandras likheter och leva tillsammans 

sida vid sida. Ett tredje alternativ är krig. Tolerans borde vara en bra lösning och en 

rimlig kompromiss. Men är det så enkelt? 

 

Ali säger i intervjun att han upplever att alla respekterar honom för den han är, folk runt 

omkring honom respekterar honom för det han heter och det han tror på. Han säger 

dock att när han först kom till Sverige så sökte han jobb efter jobb utan framgång. Han 

ställde sig flera gånger frågan själv om det var för att han var mörk eller om han inte 

fick jobben eftersom han var muslim men han valde alltid att tro att det helt enkelt fanns 

någon annan som var bättre kvalificerad. ”Men jag bara fortsätter och tänker positivt, 

någon annan fick jobbet bara” (Ali). Ali säger att han aldrig känt sig diskriminerad 

eller illa bemött. Alis synsätt menar han kommer från hans religion, islam lär honom att 

behandla andra så som han själv vill bli behandlad, så är han uppväxt. ”Som jag vill bli 

bemött, så bemöter jag andra, det är jätteviktigt att man inte bemöter olika bara för att 

religionen skiljer” (Ali). Abubakar, Ahmed och Abdi säger samma sak, de försöker att 

bemöta andra så som de själva vill bli bemötta eftersom det är vad deras religion lär 

dem. Abubakar menar att hälsningen i sig har ett stort värde inom islam. 

 

… Men i alla fall som muslim så måste man kunna hälsa, det är fult att bara gå 

förbi en person … det är inte ett måste liksom, förstår du, men det är vänligt att 

hälsa. Till exempel profeten vet du, han lär oss att vi ska hälsa på dom som är 

sjuka, dom som är svaga. Man får belöning varje gång man hälsar på en person 

inom islam. Jag hälsar på dig och får HEJ, det är en belöning liksom (Abubakar) 
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Abubakar betonar att det inte bara är andra muslimer som han hälsar på utan han är 

noga med att alla människor är lika värda och förtjänar samma respekt. 

 

Jag hälsar dom på ett sätt så att den personen blir glad för det är det som min 

religion lär mig. Jag ser dig som en människa och vi ska behandla alla med lika 

värde, oavsett om du är muslim, kristen, svart, vit, gul, eller vad som helst. Jag 

bemöter dig som en människa, det är vad religionen lär oss (Abubakar). 

 

När Asplund talar om hälsningar så talar han om fria nyttigheter, utbytandet av dem är 

gratis och det är omöjligt att kunna tänka sig att hälsningarna en dag har tagit slut 

(Asplund:1998:21). En daglig hälsning ska heller inte betraktas som en ekonomisk 

transaktion, den utgör ingen prestation och det är ingenting som hälsaren vinner eller 

förlorar på. Ur Asplunds socialpsykologiska perspektiv liknar han hälsningen med att 

”skriva i vatten” (Asplund, 1998:26). För Abubakar så handlar hälsningen om något 

annat, den betyder något, den har substans och består på ett annat sätt. Dock så finns det 

ett tydligt motiv bakom den, hälsningen ska utmynna i en kommande belöning och är 

föreskriven. Här finns en tydlig skillnad mellan religiositet och socialitet. Även om både 

religiöst och kulturellt beteende styrs av koder och på många sätt är manuskriptbelagda 

så är de uppbyggda på olika sätt. En social kod, som till exempel förutsätter en hälsning 

i en given situation, har sin grund i socialiteten, den är i varande och är dynamisk. En 

religiös social kod har sin grund i en helig skrift och är därmed statisk på ett annat sätt. I 

Abubakars fall så märks det kanske ingen skillnad eftersom en religiös hälsning mycket 

väl kan se likadan ut som en social hälsning. I Yasri Khans fall så fick hans muslimska 

tolkning av en enkel hälsning stora konsekvenser eftersom han lade större vikt vid 

denna fria sociala nyttighet än vad den kvinnliga reportern och större delen av Sveriges 

befolkning gjorde.         

 

Alla fyra talar om tolerans och att islam uppmanar dem att respektera andra människor 

och andra åsikter. Men hur olika kan värderingarna vara i samhället? Hur mycket får 

åsikterna spreta innan det blir ohållbart? Borde det inte finnas någon gemensam kod 

som alla deltagare i samhället måste underkasta sig, även minoriteterna? Har toleransen 

för olikheter en gräns? Touraine skriver om tolerans att ”det är ett ord som låter 

angenämt, men vars normer suddas ut eftersom de gynnar en samexistens mellan flera 

typer av social organisationer och kulturella beteenden inom alla områden – något som 

på en och samma gång är befriande och oroande” (Touraine, 2002:59). Samtidigt 
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skriver han att ett samhälle utan etablerade olikheter skulle vara en diktatur där alla 

medlemmar påtvingades homogenitet (Touraine, 2002:240). Asplund talar om att det 

etnometodologiska sättet att tolka olika situationer visar rutiniseringen och 

ritualiseringen i olika beteenden men att den samtidigt döljer den fria sociala 

responsiviteten (Asplund, 1987:128). I den disciplinerade sociala responsiviteten så 

skyms toleransen för olikheter bakom de färdiga manuskripten och uppgjorda reglerna 

men den finns fortfarande där. Asplund skriver att ett responsorium aldrig utgör ett fullt 

deterministiskt system (Asplund, 1987:52). Alltså så kan interaktionen mellan 

exempelvis två människor följa uppgjorda regler men det finns alltid ett utrymme till att 

bryta dessa. Eftersom allt socialt beteende är inlärt och kulturellt konstruerat så är det 

också föränderligt och dynamiskt i ett större perspektiv precis som det är växlande och 

nyanserat även nedbrutet i dess minsta beståndsdel, i det som Asplund kallar för 

responsorium. I ett samhälle så brukar det alltså finnas en uppsättning gemensamma 

normer som behövs för att medlemmarna ska känna sig trygga. Men dessa normer är 

inte huggna i sten, dessa normer är i ständig rörelse och uppdateras allt eftersom. 

Asplund skriver att trots denna disciplinerade sociala responsivitet som på många sätt 

definierar samhället så kan vi aldrig eliminera den fria sociala responsiviteten helt, vi 

kan bara dämpa den (Asplund, 1987:99). Den disciplinerade sociala responsiviteten 

måste alltså vara dynamisk och utvecklingsbar trots att den uppfattas som statisk och 

kontextuellt bunden. Sverige, och även det specifika samhälle som just denna 

undersökning berör och intervjupersonerna bor i, kan klassas som mångkulturellt, men 

med en svensk och sekulär majoritet. Den disciplinerade socialiteten, som är 

förutsättningen för normalitet, är ändå fortfarande något som de inflyttade bör anpassa 

sig till för att inte stigmatiseras och klassas som avvikare. Touraine skriver att ”för att 

det mångkulturella samhället skall vara möjligt får denna universalistiska princip inte 

styras av idén att en speciell typ av social organisation och en speciell typ av personligt 

liv betraktas som det normala och som högre stående än andra typer” (Touraine, 

2002:234). Touraine återkommer ständigt till detta, individuation istället för 

identifikation, allas lika värde i själva existensen och att se varandra som enskilda 

subjekt utan tillhörighet. Men om detta ska vara möjligt får ingen majoritet, eller 

minoritet, tillskriva sitt eget levnadssätt och sin egen kultur ett universellt värde 

(Touraine, 2002:271). I en otrygg värld och en oviss tillvaro så finner nog många 

personer en stor trygghet i den disciplinerade sociala responsivitetens regelverk och 

förhållningssätt som levererats till dem i en färdig förpackning i form av till exempel 
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religioner. De finner sin trygghet i gemensamma uppfattningar och den övergripande 

mening som religionen tillhandahåller och den disciplinerade sociala responsiviteten 

som tillkommer fungerar som en varm filt i ett kallt och oförutsägbart klimat. 

 

Alla fyra är inne på samma linje när det handlar om människors värde och hur 

människor i ett samhälle bör bemötas. Över lag så känner de alla fyra att de blir bra 

bemötta i samhället de bor i just nu även om åtminstone tre av dem någon eller några 

gånger känt sig utsatta eller påhoppade på grund av sin religion. De säger alla att det 

beror mycket på fördomar, att människor i allmänhet har en bild av islam som inte 

stämmer. Abubakar och de andra pratar ändå om Sverige som ett bra land att bo, ett 

land av motsättningar men utan krig. Abdi säger att han känner sig svensk och att han 

inte har några planer på att flytta men liksom sina kompisar är han trött på många 

mediers framställning av islam. Abdi säger ändå att det är viktigt att alla får bestämma 

själv vad de vill tro på. 

 

Men jag respekterar allt vad folk tror, så länge du respekterar mig så spelar det 

ingen roll vilken religion du har eller vad du tror på eller vem du är, du är en bra 

person och jag skiter i vad du tror på. Men så klart finns det folk som är 

nedlåtande och tycker illa om varandra, det finns i vilket land som helst, alla vet 

det. Islam säger ändå, om en person är ond mot dig – du behöver inte vara ond 

tillbaka. Du ska alltid bemöta folk bra, det är det jag har lärt mig faktiskt (Abdi). 

 

Abdi menar att även om han trivs bra här så kommer det alltid att finnas folk som 

tycker olika, det kommer alltid att finnas nedlåtande människor och det kommer alltid 

att finnas ondska. Detta ser man överallt i världen och Sverige är egentligen inget 

undantag. Ali sammanfattar allt med intervjuns sista ord: 

 

Det är inte bra när man inte längre pratar med varandra, ingen trygghet. Du vet 

inte vad din granne gör, det är inte tryggt längre. Istället kan man prata. Om det är 

någon som har problem så måste det komma från en sida men man ska inte vara 

rädd för att prata med varandra bara för att man ser annorlunda ut eller har en 

annan religion. Jag förstår verkligen inte vad som är problemet med en annorlunda 

kultur eller religion – varför har du problem med mig? Jag accepterar ju dig som 

du är, jag vill att du accepterar mig som jag är (Ali). 
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Alis ord handlar just om att personer inte ska vara rädda för att prata med varandra trots 

att de till synes är olika. Hans ord kan översättas med att människorna i samhället inte 

bara ska vara abstrakta samhällsvarelser utan att de ska se varandra för de konkreta 

människor de faktiskt är och på så sätt främja genuin kommunikation. Den abstrakta 

människan producerar ingenting och kommer inte framåt i världen men för att fyra 

killar från krigets Somalia ska kunna lyckas integrera sig i ett svenskt samhälle som är 

nytt för dem så krävs det en vilja för förändring, från båda håll. Touraine skriver att om 

det inte finns någon strävan efter att omgestalta världen så kan kulturell mångfald 

endast leda till krig (Touraine, 2002:251). Han skriver också att kulturen kan förvandlas 

till en begravningsplats för stora idéer om människor ständigt söker skydd bakom 

odödliga principer (Touraine, 2002:256). Med detta menas att människor måste vilja gå 

framåt, vara öppna, nyfikna och våga förändra sig själva för att kunna ge varje enskild 

människa den respekt som den förtjänar. Ahmed, Abubakar, Abdi och Ali trivs på det 

stora hela bra i Sverige men de har gjort mycket av jobbet själva och anpassat sig bra. 

De har fått göra stora anpassningar med sin religion och de har fått omtolka många av 

deras kulturella utgångspunkter fast i sakta mak så bidrar de också till att det svenska 

samhället förändras eftersom de idag är en del av det. Touraine skriver att ”varje 

modernt samhälle som definieras av sin historicitet – det vill säga av sin förmåga att 

producera sig självt och förändra sig självt – måste på en och samma gång öka sitt 

agerande gentemot sig själv och utvidga sina mekanismer för deltagande” (Touraine, 

2002:29). 

 

Svanberg och Westerlund skriver i Blågul islam att muslimer ofta framhävs som en 

grupp som skapar ett dilemma för svenska värderingar och normer i debatten om 

religionsfrihet (Svanberg & Westerlund, 1999:25). Sverige har religionsfrihet men hur 

är det med kulturell frihet eller normfrihet? Touraine skriver att ”den kreativa 

marginaliteten övergår ofta i utstötning och ghettobildning, allt svagare gemensamma 

värden och normer gör att de starkare triumferar och leder till ökade sociala 

orättvisor” (Touraine, 2002:187). Fullständig tolerans för alla olikheter kan alltså enligt 

Touraine leda till ökad segregation och ökade orättvisor där minoriteter alltid förtrycks. 

På så sätt kan det uppfattas som lite oroande att Ahmed säger att ingen i Sverige bryr sig 

om vad han tror på, därför kan det vara oroväckande att Abubakars kollega på jobbet 

tyckte att det var obekvämt att ens nämna ordet islam för honom. Om människor i 

samhället bara sköter sig själva och blint tolererar alla olikheter utan att visa något 
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intresse för andra människor eller ifrågasätta någonting, vad har människor då att 

kommunicera om? Om alla desperat försöker blunda och låtsas som det inte finns några 

olikheter, vart leder det då om inte till ökade klyftor och ökad segregation? Alla fyra 

intervjupersoner verkar öppna med sin religion och de pratar gärna om den. De säger att 

de gärna förklarar den för folk som är nyfikna och för människor som inte förstår. En av 

anledningarna till att de ändå ofta hamnar i skymundan med sin religiositet och att de 

inte pratar så ofta om den verkar vara en rädsla från det svenska samhället, en motvilja 

från en stark tradition som tar till det sekulära som försvar mot yttre religiösa hot. Alla 

intervjupersoner i denna studie pratar om tolerans och respekt mellan människor vilka 

verkligen är två viktiga förutsättningar för en fungerande integration och ett fungerande 

samhälle. Men Ali lägger till en minst lika viktig beståndsdel för att vi ska kunna leva 

tillsammans, jämlika och olika. Ali säger att det inte längre är tryggt när människor inte 

längre pratar med varandra, han säger att människor inte ska vara rädda för att prata 

med varandra bara för att de är olika. Touraine skriver att för att möjliggöra en 

interkulturell kommunikation så räcker det inte med en ren tolerans och fullständig 

acceptans av olikheter (Touraine, 2002:418). Giddens skriver i samma ämne att ”i och 

med att den blinda acceptansen av traditionella idéer blir allt ovanligare, tvingas vi 

alla leva på ett mer öppet och reflekterande sätt – diskussion och dialog är av 

avgörande betydelse då människor med olika uppfattningar träffas och de utgör viktiga 

sätt varpå våld och övergrepp kan kontrolleras och undanröjas” (Giddens, 2007:450). 

Vackra ord som tolerans, respekt och fokus på likheterna är inte värda någonting om 

kommunikationen och förståelsen mellan olika grupper inte fungerar. Människor måste 

alltså bejaka olikheterna och inte sopa dem under mattan för att komma fram till vad det 

är i allt kaos som faktiskt förenar dem. Kislev skriver att integration mellan två olika 

kulturer handlar om förmågan att utveckla och omtolka kulturella komponenter hellre 

än att bara acceptera båda två (Kislev, 2012:223). Återigen så visar detta på att för att 

individer ska kunna integreras i ett nytt samhälle så måste båda parterna göra en 

ansträngning, båda kulturerna måste ifrågasätta och relativisera sin egen kulturs 

överlägsenhet och sätta den i ett nytt sammanhang. Angelöw och Jonsson skriver att det 

vardagliga praktiska förnuft som individer använder för att skapa mening i sin tillvaro 

inte på något sätt är någon fullkomlig kunskap och inte heller någon oföränderlig 

kunskap, den är i ständig tillblivelse (Angelöw & Jonsson, 2000:28). De skriver också 

att vår sociala verklighet består av ömtåliga strukturer som inte bara ”är” eller ”har” en 

betydelse som vi alla delar utan det är istället en process där vi hela tiden skapar nya 
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betydelser genom kommunikation (Angelöw & Jonsson, 2000:30). För att tillsammans 

kunna skapa en fungerande social struktur är alltså inte den blinda toleransen för alla 

olikheter det viktigaste. Det viktigaste är den betydelsen som människor i samhället 

tillsammans skapar genom kommunikation, olikheter emellan. 

 

 

3. Avslutning 

 

3.1 Sammanfattning  

 

Denna kvalitativa studie har genom intervjuer med fyra stycken muslimskt troende 

individer undersökt hur de upplever att det är att leva som muslim i ett svenskt 

samhälle. De ursprungliga frågeställningarna handlar just om religiositet i vardagen och 

andra sociala situationer. Alla fyra kommer ursprungligen från Somalia och berättar 

både om stora kulturella skillnader och om stora skillnader i hur stor del religionen 

spelar i vardagen länderna emellan. Undersökningen har visat att alla fyra upplever att 

religionen är väldigt viktig för dem och att den på många sätt påverkar deras vardag. De 

svårigheter som de kan stöta på i Sverige handlar inte sällan om vad mat och dryck 

innehåller, eftersom islam har strikta regler om vad en muslim inte får äta eller dricka. 

Detta kan ibland ställa till mindre sociala missförstånd, men inget som någon av dem 

upplever som direkt jobbigt. De har också gradvis fått anpassa sig till vissa kulturellt 

sociala koder som till en början tyckte var konstiga. Exempel på dessa är relationen till 

grannar, hur det rätta sättet att bete sig på en busshållsplats är och det allmänna tonläget. 

Detta handlade mer om att ”ta seden dit man kommer” och alla tycker att de hanterar det 

bitvis bättre och bättre. De religiösa regler som för dem egentligen är bokstavliga och 

stundtals inte kompatibla med svenska sociala koder hanterar de på olika sätt men det är 

inte alltid som de går att förena. Det som främst påverkas är att de inte alltid kan följa 

alla påbud som religionen säger ordagrant på grund av jobb och även tidigare på grund 

av skola, detta gäller främst bönen som egentligen har bestämda tider. Det som alla 

upplever tydligt är att de idag lever i ett sekulärt samhälle där religionen i stort spelar 

väldigt liten roll. Detta upplevs som både bra och dåligt eftersom de anser att de får vara 

i fred med religionen eftersom ingen bryr sig om folks religion i Sverige, här anses den 

vara mer av en privatsak. Det dåliga är den okunskap och rädsla som de upplever finns i 

samhället om islam och hur den manifesterar sig. Alla intervjupersonerna anser att 

media ger en skev bild av religionens sanna budskap och att media alltid fokuserar på 
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det dåliga. Detta leder enligt intervjupersonerna till ett avståndstagande från 

svenskarnas sida. Men intervjupersonerna vill vara öppna med sin religion, de pratar 

gärna om den och de säger att de har många vänner som är kristna till exempel. De vill 

vara en del av den svenska gemenskapen och en av dem säger till och med att han 

känner sig svensk. När det gäller den upplevda diskrimineringen så skiljde sig svaren 

något. Några av dem har upplevt sneda blickar och indirekta anspelningar på att de är 

annorlunda och en av dem har aldrig upplevt någon diskriminering. Han har i alla fall 

inte tolkat något som han upplevt som diskriminerande. I det stora hela så trivs alla bra 

med sin tillvaro i Sverige även om de ibland upplever att det kan vara svårt att utöva sin 

religion. Trots de uppenbara svårigheterna tycker ingen av dem att de på något sätt är 

sämre muslimer. De menar att det viktigaste är att varje människa gör sitt bästa att följa 

reglerna men att den personliga övertygelsen och den andliga aspekten av religionen är 

det som de anser är den viktigaste delen.  

 

3.2 Slutdiskussion 

 

Under arbetets gång har intervjupersonernas svar ibland handlat om kulturella skillnader 

och den kulturella påverkan hellre än den religiösa. Roald pratar om att svenska 

muslimer måste förstå islam genom ett kulturellt filter och detta tycker jag är väldigt 

intressant och egentligen själva kärnan i denna studie. Det som jag också tyckte var 

intressant var det svängrum som informanterna upplevde att de hade att utöva sin 

religion i på grund av svenskarnas ointresse. Det intressanta med utrymmet som 

ointresset lämnar efter sig är just det tvetydiga i det och hur informanterna upplevde det. 

Ahmed talade just om att han tyckte att det var lätt att vara muslim i Sverige men lite 

svårare att utöva islam. Även om detta kanske inte riktigt går ihop så ligger det en hel 

del i det med tanke på hur han upplevde sin religiositet. Ingen säger åt honom vad han 

får tro på, ingen säger åt honom att han inte får vara muslim men samhället begränsar 

honom i hans vilja att utöva de ritualer som religionens regler begär. En svår sak är att 

urskilja när det är religionen och när det är kulturen som styr en människa. Enligt 

socialpsykologin så byggs det kulturella och det socialt viktiga upp av responsen vi får 

från vår omgivning. Det byggs upp och utvecklas i mänskliga interaktioner och sociala 

sammanhang. Religiöst beteende vilar på liturgi och religiösa texter och har egentligen 

ingen ursprunglig social förankring. De religiösa principerna är inte sällan uråldriga och 

icke-sociala. Just därför kan det antas att kontrasterna i ett sekulärt samhälle kan bli 
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ganska stora när det gäller socialt beteende hos religiösa människor, inte bara hos 

muslimer. Dock blev det inte det sprängstoff i studien som jag kanske väntade mig och 

det tror jag beror på individens förmåga att anpassa sig och se saker i nya ljus. Det beror 

på att intervjupersonerna i denna studie är sociala varelser och även om de inte sällan 

väljer att bete sig stereotypt så är egentligen inget beteende på förhand givet, inte ens 

det beteende som de beskriver som religiöst. Asplund skriver att ”vi har lärt oss långt 

fler sociala psalmverser an vad vi normalt anar” (Asplund, 1998:13). Detta kan förstås 

som att vi påverkas av vår omgivning mer än vad vi tror och även om en person har en 

religiöst textbunden och icke-social utgångspunkt så hindrar det inte den verkliga 

socialitetens påverkan även om den kanske bromsas en aning.       

      

För kommande forskning hoppas jag kunna läsa mer om just religion och kultur och hur 

religiösa individer tolkar sin religion genom olika kulturella filter. Något som jag inte 

tagit upp i denna studie men som jag tycker är intressant är identitetsbegreppet. Hur 

hanterar och bygger individen upp sin identitet genom detta nya filter? Hur skiljs 

religionen och kulturen åt? Intervjupersonerna har också gett exempel på att de har det 

lätt i förhållande till hur svårt det skulle vara att till exempel för en kristen person att 

bosätta sig i ett muslimskt land. Exempel på fortsatt forskning skulle vara hur det är 

som sekulär individ att bosätta sig i ett muslimskt land med fokus på de kulturella 

anpassningarna.  

 

Eftersom denna studie bara grundar sig på fyra stycken intervjupersoner så är det svårt 

att dra några slutsatser som på något sätt kan vara allmängiltiga inom ämnet. Det som 

undersökningen dock kan visa är, att på ett personligt plan försöka förstå några enskilda 

individer och hur de väljer att tolka något så stort som en världsreligion, hur fel det är 

att vara fördömande och dra alla över en kam. Även om islam är en världsreligion så 

upplevs den inte sällan som ytterst personlig för utövaren och det är alltid individer som 

följer den. Mycket forskning visar också att den uttrycks väldigt olika i olika 

sammanhang och tolkas på olika sätt. Som Ahmed sa i intervjun så handlar hans 

förändring inte bara om konkreta saker. Det handlar inte bara om att han exempelvis har 

ändrat två specifika saker och sedan får det räcka. Det handlar om en helhetsbild och en 

ny tillvaro ur ett helt nytt perspektiv där han ska försöka att väva in ett gammalt 

perspektiv med ett nytt. Att som Kislev prata om specifika komponenter kan vara 

pedagogiskt och förtydligande när det handlar om integration, men det kan även verka 
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lite förenklat. Integration är mer komplext än så och individen är mer komplex än så. 

Angelöw och Jonsson skriver att ”människor handlar i förhållande till den innebörd 

som situationen har för dem” (Angelöw & Jonsson, 2000:20). För en religiös kan 

religionen betyda väldigt mycket, eller lite. Den kan inverka mycket på det dagliga 

sociala vardagslivet eller så behöver den inte inverka alls. Men som Angelöw och 

Jonsson skriver så är ändå allt beteende kontextuellt, beroende av en specifik situation 

som med olika bakgrunder och förutsättningar betyder olika för olika människor. 

Religionen kan vara en guide i livet men det kan aldrig garantera att utövaren inte 

utsätts för nya prövningar som inte finns specificerat i det religiösa regelverket.  

 

En sak som är tydligt är att intervjupersonerna i denna studie inte bara håller sig inom 

sin ”egen grupp”, som de säger är de ofta ute och fikar på stan, de tränar på allmänna 

gym, och de spelar fotboll med vanliga fotbollslag. De har kompisar med olika 

bakgrunder, olika nationaliteter och olika religioner och de var alla väldigt öppna och 

tillmötesgående mot mig under våra samtal. De talar gärna om sin religion men 

upplever istället ”svenskarna” som mer slutna. Det som också har framkommit är att 

omständigheterna i Sverige kan försvåra själva utövandet av islam även om det kan 

upplevas som väldigt lätt att vara muslim. Det sekulära samhället ger en frihet att utöva 

vilken religion som helst men det behöver heller då inte nödvändigtvis ta hänsyn till 

olika religiösa seder. Det som dock är tydligt är att ett nytt samhälle innebär nya rutiner 

för dem, som vill integreras i samhället. Intervjupersonerna i denna studie har flyttat till 

ett nytt land och lärt sig ett nytt språk som de alla bemästrar bra. De har alla utbildat sig 

och skaffat sig jobb. De betalar alla skatt och bidrar därmed till samhället både 

ekonomiskt och genom deras jobbinsatser. En sak de har med sig, och som de burit med 

sig hela livet, är islam. Denna påstådda statiska storhet som enligt många medier är 

oföränderlig är intervjupersonerna tvungna att se i ett nytt ljus, och de tvingas att 

anpassa den till en ny kultur. De har tvingats bortse från vissa delar av den och omtolka 

dem. De upplever sig ändå som goda muslimer och goda representanter för islam som 

följer religionen så gott de kan. För mer än så kan de inte göra. 
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Bilagor 

 

 
Bilaga A - Intervjufrågor 

 

 

 Bakgrund – Berätta om dig själv. 

- Jobbar, studerar, annat?  

- Vad gör du på fritiden?  

- Umgängeskrets? 

 

 Berätta vad din religion betyder för dig.   

- Har det ändrats sedan du kom till Sverige? 

- Firar du högtider, går till moskén, ber? 

- Har du vänner som inte är muslimer?  

- Vad innebär det för dig att vara en god muslim? 

- Regler, gemenskap, privatsak? Vad ger religionen svar på? 

 

 Hur är det att leva som (utövande) muslim i Sverige? 

- På jobbet, i skolan, i affären, andra sociala situationer? 

- Skiljer sig det svenska levnadssättet på något sätt med det muslimska? 

Vardagliga exempel på det? 

 

 Är det annorlunda att vara religiös i Sverige än där du kommer ifrån? På viket sätt? 

- Är du rädd att svenska samhället ska påverka din religiositet negativt eller 

kan det vara tvärtom? Exempel på det. 

- Känner du att samhället på något sätt begränsar dig att utöva din religion? 

Hur? 

- Tycker du att invandrare bör anpassa sig till svenska värderingar? 

 

 Toleransen i samhället. Hur blir du bemött i samhället?  

- Hur vill du bli bemött? 

- Hur bemöter du andra? 

- Upplevt diskriminering eller känt dig utstött? I vilka sammanhang? 

 


