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Abstract 

Syftet med arbetet var att undersöka hur en grupp bosnisk-muslimska kvinnor i en ort i södra 

Sverige håller kvar vid sin religion i en migrationssituation. Det som var mest intressant var 

att dessa kvinnor bor i en ort där det saknas alla former av allmänna bönelokaler och 

samlingsplatser för bosnienmuslimer. Vidare var syftet att ta reda på om deras religion har 

förändrats genom migrationen och vilken roll den har nu. En kvalitativ undersökning gjordes 

på så sätt att kvinnorna fick berätta sina livshistorier. Själva samtalet var delvis styrt eftersom 

jag mest var intresserad av vilken roll religion har i deras liv. I själva undersökningen deltog 

fyra kvinnor. Studien bygger på religionsociologiskt perspektiv där människan anses vara en 

varelse som inte kan existera annat än som en del av ett samhälle. Parallellen dras till 

individens religiositet som något som skapas och upprätthålls genom att individen är en del av 

ett socialt sammanhang. 

 

Nyckelord: islam, migration, islam i Sverige, plausibilitetsstruktur, livsberättelse, bosnisk-

muslimska kvinnor  
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1. Inledning 

Många undersökningar och böcker visar på att Sverige anses internationellt vara ett mycket 

sekulariserat land. Majoriteten av den s.k. kristna befolkningen deltar inte i gudstjänster eller 

läser Bibeln. För de flesta svenskarna anses religionen ha en väldigt liten betydelse i 

vardagslivet. De nordiska länderna är alla protestantiska men bilden idag ser väldigt 

annorlunda ut jämfört med bara för femtio år sedan. Invånarna tillhör en lång rad olika 

församlingar och religioner. Samtidigt visar undersökningar att religionen spelar en liten roll i 

vardagen för invånarna i Norden jämfört med de flesta andra länder. Religionen har övergått i 

tradition.1 Skulle man gå ut och fråga människorna i dagens samhälle varför de firar jul hade 

nog svaret blivit för att man alltid har gjort det och inte för att det var då Jesus föddes. Men 

många gör det för att det har blivit en tradition istället. Enligt statistiken inom den Svenska 

kyrkan för gudtjänstbesöken kan man tydligt se att besöken har minskat mellan år 1990 och år 

2013 (Svenska kyrkan, statistik).  

 

 

Hur blir det för alla invandrare som kommer till Sverige? Vad händer när de kommer till ett 

land där religionen inte har samma centrala roll som den har haft i hemlandet? Jag vill i min 

studie försöka visa på att det sker förändringar av individers religiositet i 

migrationssituationer. Arbetet bygger på en sociologisk ansats, där jag utgår ifrån att 

människan är en grupplevande art och att den har en social förmåga och sociala behov redan 

vid födelsen. Enligt Anthony Giddens innebär sociologi studie av människans sociala liv både 

i grupp och i samhället (Giddens, 2003). 

 

1.1 Islam i Bosnien 

Islam har funnits i Bosnien sedan landet invaderades av det Osmanska riket under 1400-talet. 

Det finns olika teorier om vad som egentligen skedde. Eftersom landet befann sig mellan två 

stora ”kyrkor” den romerskkatolska i väst och det ortodoxa i öst, har dessa två varit de 

dominerade religionerna i området. Samtidigt som dessa två religioner var vanligast fanns det 

en heretisk rörelse i landet också. Den kallade sig ”Crkva bosanska” (den bosniska kyrkan). 

Eftersom heretism eller kätteri inte var accepterat någonstans i dåtidens Europa blev även 

dessa som alla andra kättare förföljda och straffade (Bringa,1995). Detta kan ha lett till att så 

många som 40 000 bosnier konverterade till islam under det Osmanska riket. Forskarna menar 

                                                 
1 ”Den religiösa kartan i Norden ritas om” www.norden.org 
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att de flesta som konverterade tillhörde ”Crkva Bosanska” och att konverteringen skedde 

frivilligt utan tvång. Muslimerna från Bosnien anses vara de äldsta muslimerna i Europa 

(Bringa, 1995). 

 

 

Muslimer i Bosnien tillhör sunnimuslimer som 90 procent av alla muslimer i världen gör. 

Som tidigare nämnt bodde dessa tre folkslag i Bosnien sida vid sida under lång tid. Under 

andra världskriget förekom krig mellan bl.a. serber och kroater.  

 

 

En man hade en dröm om att skapa ett land där inget folk var överlägset det andra och att alla 

var lika, han kallades Tito. Han ville att alla skulle glömma det förflutna och att det inte var 

viktigt vilket folk man tillhörde, alla skulle kalla sig för jugoslaver. Jugoslavien som land 

existerade från 1945 till 1991, där ingick länder som Kroatien, Serbien, Bosnien och 

Hercegovina, Slovenien och Makedonien. Tito styrde landet utifrån den socialistiska eller 

kommunistiska ideologin. Det innebar att Tito hade som mål ett klasslöst samhälle (Bringa, 

1995). Detta system fungerade ganska bra skulle många jugoslaver säga. De hade det bra och 

var fria att åka vart de ville. Efter att Tito dog 1981 försvann hans ideologi med honom. Tio år 

efter hans död började länderna att bli självständiga och det ledde till ett krig där de olika 

folkslagen krigade mot varandra (Bringa, 1995). 

 

1.2. Den muslimska kvinnas roll i Bosniens historia 

Under det Osmanska riket som varade mellan 1400-talet fram till 1800-talet blir Bosnien 

islamiserat. Den muslimska kvinnans främsta roll under denna period var att ta hand om 

hemmet och barnen. Hon håller sig för det mesta inomhus. Bodde man som kvinna på landet 

fick man också hjälpa till med jordbruket som var familjens främsta försörjningskälla. Under 

denna period var alla kvinnor som bodde i Bosnien tvungna att ha på sig en slöja när de 

vistades utanför sitt hem, oavsett om de var muslimer eller inte. De muslimska kvinnorna 

skulle även täcka för sitt ansikte. Förändringen sker när landet blir ockuperat av det 

Österrikiskt-Ungerska imperiet. Landet styrs inte längre av muslimer utan av kristna. Det gör 

att många muslimer väljer att utvandra eller isolera sig från omgivningen. Detta för med sig 

att framför allt de muslimska kvinnorna hålls i hemmet av rädsla för den nya regimen. De 

muslimska kvinnorna besökte inga skolor och vistades knappt ute ända fram till första 
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världskriget. I och med första världskriget var många män tvungna att kriga vilket gjorde att 

kvinnorna fick börja jobba för att försörja sina familjer. Det gjorde att kvinnorna var tvungna 

att avtäcka ansiktet. Det var ett stort steg för de muslimska kvinnorna. Sakta men säkert 

började de muslimska kvinnorna att komma in i samhället. Många började gå i skolan, och 

även jobba. Den stora förändringen skedde i och med andra världskriget då många unga 

muslimska kvinnor även deltog i kriget (Seta, 2011).  

 

I och med kommunismen följde att man den 29 september 1950 införde i Bosnien en lag som 

förbjöd de muslimska kvinnorna att bära slöja. Det motiverades med att de kvinnorna som bar 

slöja ansågs som efterblivna och outbildade (Seta, 2011). Det förde med sig att de muslimska 

kvinnorna blev en del av samhället och inte skiljde sig från de kroatiska eller serbiska 

kvinnorna. Det var ju kommunismens mål att ha ett klasslöst samhälle (Bringa, 1995). Där 

alla skulle vara lika oavsett religiös tro. 

 

Under kriget i Bosnien på 90-talet sökte sig många muslimer till religionen när de hade det 

svårt. Det har gjort att många kvinnor har valt att börja bära slöja igen (Seta, 2011). Seta 

pekar på en trend bland många unga muslimska kvinnor som väljer att ta på sig slöja. Oftast 

så har varken mammor eller mormödrar till dem haft slöja men de väljer att ta på sig den. 

Trenden kan ses bland många unga muslimska välutbildade kvinnor. Det kan vara kvinnor 

som utbildat sig till teologer, jurister och på så sätt hittat sin väg till religionen (Seta, 2011). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur en grupp bosnisk-muslimska kvinnor i en ort i södra Sverige 

konstruerar sin religion genom sina livshistorier. 

De övergripande frågor som vägleder undersökningen är: 

1. Hur har deras religion förändrats genom migrationen?  

2. Vilken roll hade religionen i deras liv när de bodde i Bosnien och vad den har för roll i 

dagens Sverige? 
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3. Metod  

När formuleringen av syfte och frågor var färdig börjades spekulera på lämpliga 

samtalspersoner. Själva urvalet var inte svårt eftersom respondenterna skulle vara kvinnor och 

muslimer som kom från Bosnien. Det är för mig sedan tidigare känt vilka personer från 

Bosnien som bor i dessa trakter. Valet blev fyra kvinnor som jag personligen kontaktade. 

Dom var alla positiva och tycke det var jätteroligt eftersom jag pratade med dem på deras 

modersmål. Alla fyra känner mina föräldrar och vet vem jag är, men det är inga som vi 

dagligen umgås med utan man brukar hälsa på dem när man träffar de i samhället. 

 

 

Eftersom jag själv kommer från Bosnien föll det sig naturligt för mig att min uppsats handlar 

om människor som kommer därifrån. Jag valde bosnisk-muslimska kvinnor som respondenter 

eftersom jag ser dem som väldigt ensamma och isolerade. Både respondenterna och jag 

kommer ursprungligen från samma land men vi har olika nationaliteter och tillhör olika 

religioner.  

 

 

Största tillgång för detta arbete är mitt språk. Som ovan nämnt utförde jag mina samtal med 

dessa kvinnor på deras modersmål. Valet blev också att samtala med äldre kvinnor mellan 50- 

och 76 år. Vissa av dem har barn som fortfarande bor hemma. Medan andra bor ensamma 

eller i par.  

 

 

Metodvalet var inte så enkelt. Jag var först inne på att bara göra vanliga intervjuer men gick 

sedan över till att istället använda mig av en gammal metod som på senare tid har fått ett 

större utrymme nämligen livsberättelser. Som ovan nämnt ser jag dessa kvinnor som isolerade 

och att få samtala med dem gjorde det hela ännu mer spännande. Det är inte sedan tidigare 

känt för mig att de har någon lokal dit de går för att samlas. Det är inte heller för mig känt att 

det finns någon form av moské eller annan lokal dit muslimer kan gå och be. Ingen av dessa 

kvinnor innehar något körkort heller och det begränsar deras rörelsefrihet. 
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Berättelser av alla former har funnits så länge det har funnits människor. I början var de bara 

muntliga och fördes på så sätt vidare från generation till generation, och övergick sedan till 

text. Livsberättelser handlar om en kvalitativ eller en tolkande studie om människors liv 

(Johansson, 2005). 

 

Metoden går ut på att låta respondenterna berätta om sina liv. Samtalets upplägg kan varieras. 

Liksom i en kvalitativ metod där intervjuer används kan man också här antingen ha en 

strukturerad eller öppen intervju (Kvale, 2009). Den strukturerade går ut på att ställa samma 

frågor och gärna i samma ordningsföljd till alla respondenter, medan till den öppna intervjun 

kan det räcka att har formulerat ett tema som ska täcka in det som undersöks. Det kan även 

finnas vissa övergripande frågor och att resten överlämnas till själva samspelet under mötet 

med respondenterna. Eftersom jag väljer att fokusera på deras religion fokuserar också mitt 

tema och frågor på det. I undersökningen användes den öppna typen av intervjuer eller samtal. 

 

 

Denna metod kändes mer avslappnande att utföra än vanliga intervjuer där en viss 

ordningsföljd måste följas och där det krävs att vara väldigt noga förberedd i förväg. Genom 

att fritt samtala med dessa utvalda kvinnor blev själva situationen mer avslappnad och de 

slapp att känna sig utfrågade som på ett förhör. Samtalen med respondenterna spelades in för 

att sedan i lugn och ro kunna bearbetas. De transkriberades och lästes igenom några gånger 

för att hitta olika gemensamma teman.  

 

 

Besöken hos kvinnorna skedde samma vecka som dom hade sin Id al-adha.2 Alla besöken 

ägde rum hemma hos respondenterna under tidpunkter som passade båda parterna. Jag tog 

personligen kontakt med alla respondenter och frågade om de ville ställa upp och berätta för 

mig om deras liv och vilken roll religionen haft och har än i dag i deras liv. Alla fyra var 

positiva och ville ställa upp. 

 

 

 

 

                                                 
2 Högtiden som firas i anslutning till vallfärden i Mekka 
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3.1 Livsberättelser 

Livsberättelse en gammal forskningsmetod som har vunnit framsteg under senare tid. Den 

handlar framförallt om att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser. När det 

gäller livsberättelsen går den ut på att en person berättar om sitt liv eller också valda aspekter 

av sitt liv. ”Här sätts människornas egna tolkningar av sig själv i centrum, med all deras 

komplexitet och motsägelsefullhet” (Johansson, 2005). 

 

 

Den kunskap vi har och producerar om världen är inte en objektiv eller generell sanning utan 

kan endast ses som en av många versioner av sanningar. Människors uppfattningar 

(sanningar) om verkligheten är alltid formade utifrån vissa kategorier och perspektiv. Dock är 

vissa typer av kategorisering och perspektiv mer dominerande än andra och är förankrade i 

sociala institutioner och vardagslivets praktik. 

 

 

Johansson använder den feministiska filosofen Donna Haraways förklaring till kunskap 

(Johansson, 2005). Haraway hävdar att kunskap aldrig är neutral utan alltid produceras i 

specifika sociala, politiska, kulturella och språkliga sammanhang. Det betyder att det sätt som 

världen kategoriseras, förstås och framställs på är historiskt föränderligt samt kulturellt och 

socialt varierande. Definitionerna och betydelserna skapas och omskapas, etableras och 

undermineras i och genom sociala processer. Det som sker är att forskaren låter 

respondenterna blicka tillbaka på sina liv eller delar av livet och berätta om det. Vidare är det 

inte viktigt om allting som kommer fram är sant eller inte, inte heller om allt de minns är rätt. 

Livsberättelser är ett sätt att förstå aspekter av andras liv som de själva minns och berättar.  

 

 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår ifrån att det finns en sann reell ”verklighet”. Utifrån 

detta perspektiv ses inte berättelser som uttryck för hur det faktiskt var, inte heller som direkta 

reflektioner av en viss kulturell eller social identitet. Berättelser uttrycker inte någon 

bakomliggande essens utan deras mening och betydelse produceras genom språklig 

kommunikation i socialt samspel. De är sociala konstruktioner (Johansson, 2005). 
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Ulrika Wigg som är lektor i pedagogik och forskar mycket kring nyanlända flyktingar, menar 

på att livsberättelser som metod passar bra att använda när en forskare är intresserad av 

människors erfarenhet ur ett längre perspektiv. Genom att låta respondenterna berätta om sina 

liv får de en möjlighet att själva definiera de sammanhang de ingår i. Wigg menar att själva 

kärnan i livsberättelser är att allas berättelser är unika, att alla människor är ovanliga på något 

sätt.  

 

3.2 Bearbetning av data 

Den insamlade informationen lästes igenom noga några gånger för att sedan delas in i olika 

kategorier enligt metoden meningskategorisering (Kvale, 2009). På så sätt blev den stora 

massan av text lättare att hantera. Genom att titta på mina frågeställningar och det som kom 

upp under själva samtalen kunde jag sedan urskilja några kategorier och resten av 

kategorierna kom efterhand som jag bearbetade resultaten. De olika kategorierna är  

 

• Barndomen 

•  Moskébesök då och nu 

• Synen på islam 

•  Högtider  

• Ytterligare förbindelser till hemlandets kultur och religion 

•  Livssituationen just nu  

 

 

3.3 Metoddiskussion 

Det har förts många diskussioner om vilket sätt är det bästa att undersöka migrantgrupper. Det 

som de flesta kom fram till är att det bästa sättet är när forskaren själv kommer från den 

utvalda gruppen som studeras. Detta för att forskaren kan tolka gruppens erfarenhet och har 

lättare för att förstå dess livsomständigheter om den har gått igenom samma sak. Samtidigt 

kan en forskare som tillhör samma grupp förstå dolda koder som en utomstående inte kan. 

Tvärtom skulle en forskare som tillhör gruppen kunna ta olika företeelser för självklara och gå 

miste om dem, medan en utomstående kan se dem. Vidare kan en utomstående forskare ha 

lättare för att distansera sig och se saker som de inom gruppen inte ser.  
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Precis som med andra metoder finns det nackdelar även med denna. Kvale (2009) menar att 

en intervju aldrig kan vara fri eller bara på den intervjuades villkor i och med att det är 

forskaren som bestämmer ämnet och också styr samtalet genom bestämda frågor. Som 

forskare ska man ha i åtanke på vilket sätt man själv påverkar samtalet, genom att hålla med 

om vissa saker eller att ställa följdfrågor till vissa etc.  

 

 

Den främsta tillgången för denna studie är min bakgrund. Jag är själv en migrant som kom till 

Sverige i början av 90-talet. Jag är precis som alla kvinnorna jag har varit i kontakt med inför 

denna studie född i Bosnien och kom till Sverige som krigsflykting.  

 

 

När det gäller den etniska matchningen ligger jag väldigt bra till. Men det är ändå en viktig 

sak som skiljer oss åt och det är vår religion. Jag är född i en kristen familj där religion ses 

som en viktig del av ens identitet. Religionen har funnits i mitt liv hela tiden på ett eller annat 

sätt, så det har varit helt naturligt för mig att döpa mitt barn när det föddes. Har man levt med 

det i 30 år är det svårt att komma ifrån det. Jag anser mig inte vara väldigt religiös men lite är 

jag nog det i alla fall.  

 

 

Inför mina möten med dessa fyra kvinnor fruktade jag att de skulle säga nej. Anledningen till 

det var att muslimer och kroater (som jag är) har ju krigat mot varandra i Bosnien, och 

eftersom det inte är känt för mig vilken del av Bosnien kvinnorna kom ifrån eller vad de har 

varit med om i kriget fruktade jag att de skulle säga nej. Men som tur var ställde de upp i alla 

fall, sen vet man aldrig om man hade fått en annan historia om jag dessutom hade varit en 

muslim från Bosnien. 

 

 

4.Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska ansatsen som kommer användas i denna uppsats är den sociologiska, eftersom 

den anses vara mest lämpad.  
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Giddens förklaring till sociologi är att ”Sociologi är studiet av människans sociala liv och av 

grupper och samhällen”. Det går ut på att människan som social varelse står i focus. Det som 

studeras är relationerna människorna emellan och hur allt omkring påverkar dem (Giddens, 

2003). 

 

 

Jag kommer att utgå ifrån Charles Cooleys arbete Samhället och individen, 1981. Cooley var 

en amerikansk sociolog. Cooley hävdade att individen är en social varelse som inte kan 

existera annat än som en del av ett samhälle, samt att individen skapas och upprätthålls genom 

samspelet med andra. Därför kan man även säga att individens religiositet är något som 

skapas och upprätthålls genom att individen är en del av ett socialt sammanhang och genom 

kontakt med andra människor som delar samma religiösa tro. 

 

I sin studie Livsåskådningar, religion och värderingar i en invandrargrupp: en studie av 

sverigeungrare (2000) hävdar Eva Hamberg att det finns teorier som visar på att värderingar 

eller livsåskådningar formas väldigt tidigt i individens liv och att dessa förblir oförändrade 

genom livets lopp. Vidare menar hon att det finns teorier som säger att detta inte gäller när 

individen genomgår sociala förändringar som t ex. internationell migration. Hamberg menar 

att det finns olika faktorer som kan ha betydelse för huruvida livsåskådningen förändras eller 

inte i samband med migration.  

 

 

En faktor är själva utvandringslandet och orsaken till migrationen. Om den religiösa 

situationen har varit utsatt i hemlandet i form av diskriminering kan man räkna med att 

religionen åtminstone i början kommer att spela en central roll i migrantens liv. Detta kan leda 

till att det religiösa engagemanget säkras och blir starkare än i hemlandet. Har utvandringen 

en annan orsak som t.ex. ekonomiskt eller att man tvingas fly på grund av krig förefaller det 

inte osannolikt att det religiösa engagemanget avtar och rentav upphör. Sannolikheten är ännu 

större att det religiösa engagemanget upphör om människorna i hemlandet på något sätt har 

känt sig förpliktigade till religiös tro eller religiös praxis. Det kan vara i form av lagstiftning 

eller omgivningens förväntningar. När dessa kommer till ett land där det sociala trycket inte 

existerar på samma sätt kan man räkna med att individens religiösa engagemang upphör 

(Hamberg, 2000). 
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En annan faktor som Hamberg tar upp är var bosättningen sker i det nya landet och med vilka. 

Hamberg hävdar att om en religiös grupp från ett visst utvandringsområde bosätter sig på ett 

och samma ställe har de större möjligheter att bevara den grundläggande religiösa 

uppfattningen, till skillnad från en enskild invandrare som bosätter sig i ett område där 

majoritetsbefolkningen eller andra invandrargrupper än den egna dominerar.  

 

 

Det sociala närverket, dvs. kontakten med andra människor blir av avgörande betydelse 

(Hamberg, 2010). Detta har att göra med möjligheterna att bevara den s.k. 

plausibilitetsstrukturen. Plausibilitetsstruktur är en term som Hamberg har lånat av Berger och 

Luckmann, 1967. ”Med plausibilitetsstruktur menas den sociala bas och de sociala processer 

som krävs för att en människans världsbild och värderingar skall kunna bibehållas” 

(Hamberg, 2010, s.5). Med andra ord det stöd som behövs från omgivningen för att kunna 

bibehålla sin religiösa tro. I samtal med andra människor befästs människans världsbild och 

hon får bekräftelse på att hennes bild av världen delas av andra, vilket i detta falla skapar 

gemensamhet. I detta fall är familjen och andra närstående väldigt viktiga. Därför anses 

invandrare bosatta i större sammanhållna grupper ha fler möjligheter att bevara sin religiösa 

tro och centrala värderingar. 

 

Jonas Otterbeck som är islamolog vid Lunds universitet beskriver i sin bok Samtidsislam 

utifrån ett religions sociologiskt perspektiv vad religion är. Otterbeck (2010) utgår ifrån 

religionssociologens Peter Bergers teori som säger att vi människor i grunden är socialt och 

ordningssökande. Genom livet söker vi efter meningsfulla ordningar som ger oss psykisk 

trygghet och skapar mening. Berger är också den som skapar själva termen 

plausibilitetsstruktur. Otterbecks förklaring till plausibilitetsstruktur är: 

”Plausibilitetsstrukturen innebär de sociala kontakter mellan människor som vidmakthåller en 

världsåskådning genom att bekräfta den på så sätt att man tror på samma sak, eller med andra 

ord gör den plausibel, trovärdig” (Otterbeck, 2010). Om man då utsätts för en separation (som 

i detta falla migration) från den meningsskapande ordningen uppstår en anomi. Människan 

kan förlora sin orienteringspunkt om samtalet med likasinnade upphör. Människan måste hitta 

en balans mellan det egna som den har med sig från sitt hemland och det nya som den stöter 

på i den nya omgivningen som den kommer till. Lyckas människan få den religiösa 
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världsbilden som den har med sig att någorlunda passa in i det dominerande systemet hotas 

inte den egna religiositeten.   

 

 

Är fallet det motsatta att plausibilitetsstrukturen bryts ned i samband med migration kan 

skillnaderna mellan den egna livsåskådningen och den nya åskådningen ge upphov till s.k. 

kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans innebär hot mot den egna världsbilden (Hamberg, 

2000). Detta kan leda till att man antingen försöker förändra sin åskådning så att den 

överensstämmer med omgivningens eller att man mer söker sig till den egna åskådningen. 

I en studie om muslimska migranter i Tyskland hävdar Werner Schiffauer som är en tysk 

kulturvetare, antropolog och journalist att denna process innebär islamisering av självet 

(Schiffauer, 1990). Denna process har i ett svenskt sammanhang studerats av 

socialantropologen Aje Carlbom. Carlbom (2003) har studerat en ung palestinier som kommer 

till Sverige från ett flyktingläger i Libanon. Den unga killen är vid sin ankomst till Sverige 

väldigt västerländsk i sina vanor. Han äter griskött, dricker alkohol och praktiserar inte islam. 

Genom olika försök att anpassa sig till det svenska samhället misslyckas han. Det leder till att 

han allt mer börjar praktisera islam, han flyttar till det invandrartäta området Rosengård i 

Malmö och gifter sig med en muslimsk kvinna som hans familj valt ut åt honom. Carlboms 

(2003) tolkning av detta är att islamisering av självet i detta fall blev en lösning för den här 

killens utanförskap i det svenska samhället. Vidare menar Carlbom att denna process fungerar 

som en strategi för att skapa distans till det svenska samhället som upplevs som hotfullt 

(Carlbom, 2003). 

 

 

4.1 Tidigare forskning 

Magdalena Nordin som är religionssociolog gjorde en avhandling om Sverige-chilenare som 

har invandrat till Sverige, Religiositet bland migranter (2004). I Nordins studie identifierar 

hon tre olika konsekvenser som på grund av migration har att göra med religion. Det första är 

att inställningen till religionen övergår från att i hemlandet varit en viktig del av livet till 

någonting som man ständigt måste ta ställning till. Det andra är att religionen i det nya landet 

blir en identitetsförstärkare genom att den representerar gemenskap med andra chilenare. 

Tredje konsekvensen blir att det är den nationella, kulturella och social bandet som är 

avgörande för individen om en individ känner sig hemma eller inte i ett samfund, och inte det 
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språkliga eller teologiska. Hon menar att om fler medlemmar i ett och samma samfund 

kommer från ett land och talar samma språk ökar deras chanser att bli kvar som medlem. 

Migrationen leder till att man kommer i kontakt med nya samfund som kan leda till större 

valfrihet och i slutändan också förändrad religiositet.  

 

 

Daniel Sjödin som är sociolog har skrivit en avhandling vid namnet Tryggare kan ingen vara- 

Migration, religion och integration i en segregerad omgivning (2011). Han undersöker olika 

samfund i en enligt honom segregerad stad (Helsingborg) med fokus på religion. Han ville 

analysera religionens roll eller funktion hos migranter, om det religiösa engagemanget bidrar 

till att människor blir mer integrerade eller segregerade i denna specifika stad. 

 

 

Sjödin (2011) går igenom mycket litteratur som handlar om religion, migration och 

integration. Han har delat in litteraturen ifrån olika världsdelar. Första delen är från USA, 

andra är från Europa och Storbritannien och sista delen är litteratur från Sverige. Enligt Sjödin 

(2011) skiljer sig synen på religion mellan de olika länderna, vilket i sin tur leder till att man 

har undersökt olika saker. Han kommer också fram till att det är lättare för en religiös migrant 

att integreras i USA än i Sverige. Orsaken till detta är att Sverige är ett mera sekulariserat land 

än USA. Han förklarar det genom att människorna i USA är mer religiösa än i Sverige, och 

kommer man dit som en religiös migrant kan man lättare söka sig till olika samfund. De olika 

samfunden erbjuder hjälp till nyanlända i hur man ska gå till väga i det nya landet vilket är 

väldigt viktigt. Bland den svenska befolkningen finner man inte lika många religiösa som i 

USA. Vilket innebär att kommer man till Sverige som väldigt religiös kan man känna sig 

utanför. Det finns inte lika stor möjlighet att söka sig till olika samfund på samma sätt och det 

gör att de nyanlända istället söker sig till människor med samma etniska bakgrund. 

 

 

I sin undersökning använder sig Sjödin av intervjuer och observationer. Han intervjuar inte 

enbart en speciell utvald grupp av migranter utan lite olika. Dessutom intervjuar han också 

några religiösa ledare för olika samfund. Det han kom fram till var att de flesta upplevde 

migrationen som smärtsam och traumatiskt. Det är en stor och oförklarlig händelse för många.  
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Vidare kunde Sjödin (2011) dra slutsatsen att religionen hade en stor betydelse i alla 

respondenters liv. Religionen tillförde mycket som dessa människor hade förlorat i och med 

migrationen. Med sina religiösa engagemang kom de i kontakt med många nya människor och 

även sina landsmän. De religiösa samfunden blev mötesplatser istället. Sjödin (2011) menar 

också på att religionen har för de flesta respondenter fått en större roll i livet nu än i 

hemlandet. Respondenterna säger att det är den sociala biten av religionen som har fått en 

större betydelse.  

 

 

Jonas Otterbeck har i sin bok Samtidsislam skrivit om unga muslimer i Malmö och 

Köpenhamn om hur det är att vara muslim i ett annat land. Visserligen är några av hans 

respondenter födda i antingen Sverige eller Danmark men de flesta är födda i ett annat land. 

Han intervjuar nio ”unga vuxna” som han kallar de. Han vill se hur de förhåller sig till islam 

och vad har islam för roll i deras liv.  

 

 

Otterbeck (2010) fann att sex av dem var religiösa på något sätt, att de fastade eller att de inte 

åt svinkött, eller att de inte gick på fester. Han fann också att den islam som dessa unga vuxna 

var bekanta med var islam som de fått hemifrån, från sina föräldrar. Islam har för dessa unga 

vuxna en privat roll. Det är någonting som de gör hemma och ingen annanstans för där är det 

inte accepterat. Vidare hävdar Otterbeck (2010) att det som sker med religionen när man 

kommer till ett land där majoriteten är sekulariserad eller har någon annan statsreligion är att 

den blir mer privat, det sker en privatisering. Den tar inte lika stor plats som den gjorde i 

hemlandet, där allting var styrt utifrån den. I det nya landet får man anpassa sig efter saker 

som nationell lagstiftning, skolans styrdokument etc. Allt detta gör att bara vissa delar av de 

religiösa reglerna kan följas. 

 

 

Anne Sofie Roald diskuterar i sin bok Muslimer i nya samhällen (2009) olika problem som 

många muslimer stöter på i samband med migration. Roald konverterade själv till islam och 

har under många år varit praktiserande muslim, dessutom är hon religionshistoriker och 

jobbar på Malmö Högskola. Hon skriver att Sverige är en ”nybörjare” när det gäller muslimer. 

Hon uppskattar att det finns ca 250 000 muslimer i Sverige. Frågan är vilka som ska räknas 

till muslimer? Roald skriver att religionsvetaren Åke Sander försökte besvara denna fråga 
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genom att skilja mellan etniska, kulturella, religiösa och politiska muslimer. Även om denna 

kategorisering inte hjälper att få reda på hur många muslimer det finns i Sverige pekar den 

ändå på moderna muslimers förhållningssätt till sin religion. 

 

 

Det finns lite olika orsaker till varför forskarna inte riktigt vet hur många muslimer det bor i 

Sverige. För det första är det enligt lag förbjudet att fråga efter personers religion. Vidare så 

genomfördes den sista svenska folkräkningen där man frågade efter religionen 1930. Jonas 

Otterbeck (2014) har diskuterat detta problem i en artikel3 där han konstaterar att forskarna 

inte vet hur många muslimer det finns i Sverige och att sista undersökningen gjordes 1930 och 

allt efter det är bara uppskattningar. 

 

 

Oftast finns det ett muslimskt överhuvud i varje land dit man kan vända sig om man har olika 

frågor om lagar och annat. I Sverige finns det ingen sådan utan man får i så falla vända sig till 

andra runt om i världen. Detta skapar även problem genom att många inte riktigt vet hur de 

ska göra. 

 

 

5.  Resultatredovisning 

5.1 Presentation av respondenterna 

 

Som jag skrev i kap. 3.2 tog jag personlig kontakt med alla som medverkade i min studie. Jag 

frågade om de var villiga att ställa upp och berätta om sig själva för en studie som jag gjorde. 

Alla fyra ville ställa upp. Själva urvalet skedde strategiskt eftersom jag ville ha med enbart 

kvinnor som kom från Bosnien och bodde på en viss ort i södra Sverige. Det förklarades för 

dem att medverkan i studien var frivillig och att jag inte kommer att använda deras riktiga 

namn i själva studien. Kvinnorna har bott i Sverige ungefär lika länge men sättet de kom till 

Sverige på skilde sig åt. Några kom hit som krigsflyktingar och andra via familjeanknytning 

till sina barn som redan bodde i Sverige. Deras sysslor skiljde sig. Två av kvinnorna är 

                                                 
3”De femton- eller hur många muslimer fanns det i Sverige 1930?” 

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2014_01_01_archive.html,  
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pensionärer, en jobbade och en är förtidspensionerad på grund av sin hälsa. Informanterna 

utlovades anonymitet och att deras riktiga namn inte ska användas i uppsatsen. 

 

• Merima 76 år, kom till Sverige 1995, född i Banja Luka. Pensionär 

• Edina 71 år, kom till Sverige 1995, född i Banja Luka. Pensionär 

• Mirsada 53 år, kom till Sverige 1995, född i Prijedor. Jobbar 

• Halida 54 år, kom till Sverige 1993, född i Tomislavgard. Förtidspensionär  

 

 

 

 

5.2 Presentation av resultatet 

Intervjuerna ägde rum mellan den 16 och 18 november 2010. 

 

5.2.1 Barndomen 

Jag var intresserad av vad kvinnorna hade för bakgrund inom religionen från barnsben, och 

om religionen var närvarande under deras uppväxt. Det anses enligt tidigare forskning att det 

är väldigt viktig med att man har en bra grund redan från början. Hamberg (2000) menar att 

värderingar eller livsåskådningar formas väldigt tidigt i individens liv. Det som kom fram 

under intervjuerna var att alla fyra respondenter kommer från familjer där religionen var 

viktig. Det gjorde att alla fyra respondenter besökte koranskola som barn. 

 

Som barn gick jag på koranskola. Först lärde vi oss olika suror ur koranen sedan Ilahije (sånger) och 

vi lärde oss arabiska. (Halida) 

 

Jag har besökte koranskola som liten och fick lära mig lite. 

Min mamma var väldigt religiös och kunde läsa koranen på arabiska. Hon hade aldrig besökt någon 

skola men hon kunde både läsa och skriva på arabiska. (Mirsada) 

 

Det har förändrats genom tiderna hur viktigt de själva tyckte att koranskolan var, eftersom 

bara Edina berättade att hennes barn besökte koranskolan med, men ingen av de andra 

kvinnorna berättade det om sina barn. 
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Som liten gick jag både i koranskola och moské. Mina barn gick också i koranskola i alla fall tjejerna 

men min son gick inte i koranskola. (Edina) 

 

Besöken i koranskolan skulle kunna bero på närmiljön där de bodde med sin familj. När de 

var barn själva bodde de på landet och när de hade gift sig bodde de närmare staden och där 

kanske människorna var mer sekulariserade. Under samtalet med Edina kom det fram att 

hennes man inte fick besöka någon moské mellan 1950 och 1990 eftersom han var kommunist 

och hon menade att många människor var det i gamla Jugoslavien. Det är säkert en förklaring 

till varför de andra inte skickade sina barn till koranskola. Merima svarade så här när jag 

frågade om hon eller några av hennes barn besökte koranskola. 

 

Mina föräldrar var båda väldigt religiösa, och vi som små barn var tvungna att gå i koranskola 

(Mejtaf). Vi levde under den tiden man gjorde det. Men ingen av mina barn behövde göra det. Det 

kom andra tider då. (Merima) 

 

Även här var det kommunismen som gjorde att man inte var religiös. Vad jag hade hört av 

mina föräldrar fick man inte vara religiös precis som Edina sa. Speciellt inte de människorna 

som hade ett bra arbete. Den största anledningen till att människorna inte fick vara religiös var 

att alla skulle vara jugoslaver. Är man jugoslav kan man inte vara muslim eller katolik för då 

skiljer man sig åt. Att vara jugoslav innebar att tillhöra samma folk och då fanns det ingen 

plats för religionen. 

 

 

5.2.2 Moskébesök  

Eftersom jag var medveten om att det inte existerade någon moské på denna ort som 

kvinnorna bodde ville jag veta om de sökte sig till andra moskéer i närheten. Hur var det med 

moskébesöken innan de kommit till Sverige och har det förändrats nu?  

 

Merima menade på att hon som liten besökte moskén men att kvinnorna inte förväntas besöka 

moskén utan det är männen som gör det. 

 

Ja som liten, men inte sedan. Moskéerna besöks mest utav män. Kvinnorna besöker moskéerna under 

fastemånaden de går dit på kvällen. Teravija (kvällsbön i moskén under ramadan) varar i 30 dagar 

(Merima) 
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Det kom tydligt fram att det inte fanns någon moské på orten där de bodde och att det också 

var kvinnornas förklaring till att de inte besökte någon moské. Det som också kom fram var 

att de inte kände till någon annan moské i deras närmaste omgivning. De enda moskéerna som 

de nämnde och kände till var de som låg i Malmö och Göteborg och det var för långt för att ta 

sig dit. 

 

Var ska jag gå någonstans här. Jag besöker inte moskéer i Sverige efter som det inte finns någon i 

närheten. De närmaste som jag känner till ligger i Malmö och Göteborg och jag äger inte ens någon 

bil. (Edina) 

 

Jag besöker ingen moské här eftersom det inte finns någon här i närheten. (Halida) 

 

Jag har aldrig besökt någon moské här i Sverige, var ska jag göra det? Det finns ingen här i 

närheten…… här finns ingen moské och inte heller någon bosnisk förening. Det gör att vi är väldigt 

isolerade. (Mirsada) 

 

Under samtalet med Edina kom det fram att när hon var i hemlandet besökte hon moskén där 

istället. Förmodligen ligger den väldigt nära där hon brukade vara när hon var där på besök. 

 

…….. men jag brukar besöka moskén när jag är på besök i Bosnien. (Edina) 

 

Under samtalet med Halida kom det fram att hon hade en dotter som bodde i Göteborg som 

hon brukade besöka. Vissa gånger när hon var på besök brukade hon passa på att besöka 

moskén också när hon var där.  

 

Tre av kvinnorna berättade att de brukade be hemma istället för att gå till någon moské 

eftersom det inte fanns någon i omgivningen. Det man kunde se var att kvinnorna sökte sig till 

religionen även om det inte fanns någon lokal dit de kunde gå och känna gemenskap fann de 

trygghet i sina böner. Även om de kände sig ensam och isolerade i orten där de bodde fann de 

lugn och hopp i sina böner. 

 

Jag brukar be här hemma också, jag har börjat med det. (Edina) 

 

Jag ber här hemma varje dag. Som du kanske vet så ber vi muslimer fem gånger om dagen. (Halida) 

 



 21 

Merima menade på att ville man be kunde det ske hemma också. Man behövde inte vara i en 

moské för att göra det.  

 

Böner och sådant kan man utföra hemma om man vill i lugn och ro. (Merima) 

 

 

 

5.2.3 Synen på islam 

Under själva samtalet ställdes ingen direkt fråga om vad kvinnorna hade för syn på islam som 

sin religion. Det jag var intresserad av var hur de såg på muslimer som kom från andra länder. 

Det ledde till att vi kom in på deras egen syn om deras religion. Det som kom fram var att 

svaren skilde sig åt. Halida som ansåg sig vara religiös och bad varje dag sa emellanåt att 

islam inte var någon krävande religion om man accepterade den som en naturlig del av livet. 

 

Vad det gäller vår religion så är den inte så krävande om man accepterar den som en del av livet. 

(Halida) 

 

Mirsada och Merima hade en motsatt uppfattning om islam. De menade på att islam var en 

krävande religion, vilket också förklarade att de inte var så aktiva muslimer som Halida sade 

sig vara.  

 

När det gäller vår tro så är det så att man ska be 5 gånger om dagen, man skvallrar inte, inte raka sig 

eller klippa naglarna på en fredag. Som kvinna ska man ha slöja och vara hemmafru och inte vistas så 

mycket ute, att hon inte ska träffa andra. Som riktig muslim ska man följa allt detta. Islam är enligt 

mig ingen lätt religion utan väldigt krävande och det är många regler som måste följas. (Merima) 

 

Jag känner inte någon annan religion som är så krävande som islam. (Mirsada) 

 

 

5.2.4 Högtider 

Under samtalet berörde vi också temat högtider och fastemånaden ramadan. Veckan under 

vilken samtalen ägde rum firade muslimerna sin Id al-adha (högtiden som firas i anslutning 

till vallfärden till Mekka), så det passade att ställa några frågor om det också. Svaren skilde 

sig åt. Halida som var religiöst aktiv berättade att hon har fastat varje år.   
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Jag har fastat till varje ramadan sedan jag var liten. Min faster och min moster har varit på hadj. 

(Halida) 

 

Återigen kunde man se skillnader mellan kvinnorna Mirsada som tyckte att islam var en 

krävande religion tyckte även att fastan var det. Detta sa hon om fastan: 

 

Jag har aldrig fastat i mitt liv. När man fastar måste man vara hungrig hela dagen, man får inte äta 

eller dricka någonting. Ingen i min närhet har varit på hadj. Det var någon i mitt grannskap som var 

där innan kriget. (Mirsada) 

 

Edina och Merima som också var äldre menade att de hade fastat när de var yngre men inte 

kunde göra det längre på grund av hälsan. Båda menade att de tog mediciner som innebar att 

man inte kunde fasta. 

 

När jag var friska brukade jag även fasta här i Sverige, men på senare tid har jag blivit sjuk och måste 

ta medicin som innebär att jag inte kan fasta. Jag känner ingen i min närhet som har varit på hadj. 

(Merima) 

 

Jag har fastat varje år fram till nu, men nu kan jag inte fasta längre eftersom jag har fått diabetes. 

(Edina) 

 

Eftersom hadj var en av de fem pelarna som en muslim bör göra under sitt liv var jag nyfiken 

på om någon de kände eller de själva hade varit i Mekka. Det som kom fram var att ingen av 

kvinnorna hade varit där och inte så många de kände heller. En av orsakerna kunde vara att 

det var dyrt. En sak som kom fram under samtalet var att om man bestämmer sig för att åka 

måste man se till att familjen som blir kvar hemma klarade sig ekonomiskt tills man var 

tillbaka annars skulle man inte åka iväg för då begick man en synd, då hade man egentligen 

inte råd att åka.  

 

 

5.2.5 Ytterligare förbindelser till hemlandets kultur och religion 

Det kom också fram att tre av fyra kvinnor betalade Zakat (skatt som varje muslim ska betala, 

också en av islams fem pelare). Det betalade de till olika muslimska föreningar här i Sverige. 

Någon betalade t.ex. till muslimska föreningen i Enköping. Vidare sa alla kvinnorna att de 
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hade en koran hemma som de kanske inte använde så mycket men de hade en som dessutom 

var översatt till deras hemspråk. 

 

 

Under samtalen kom det också fram att tre av kvinnorna tittade på tv-kanaler från hemlandet. 

På så sätt kunde de känna sig som en del av hem befolkningen genom att hålla sig 

uppdaterade. Kvinnan vid namn Mirsada sa att hon inte hade några hemlandskanaler att titta 

på eftersom de i hennes familj inte vill det. Hon förklarade att hon hade sitt jobb och inte hann 

titta på tv så mycket. 

 

 

Roald (2009) har i sin bok skrivit om detta med satellitkanaler. Hon menade att de inte ska 

underskattas. Enligt Roald har många kanaler blivit mer friare och vågar vara det också. Det 

har på sitt sätt bidragit till att man vågade diskutera saker på ett helt nytt sätt. Detta gäller 

framförallt länder där majoritetsbefolkningen är muslimer. Det som har bidragit till att 

kanalerna har blivit friare var att de spelades in i andra länder vilket gör att de kom undan de 

stränga politiska kontrollerna som fanns i landet. Roald (2009) menar på att dessa nya typer 

av kanaler har bidragit till sekulariseringsprocessen i dessa länder. Det gör att människorna 

vågar tänka på ett nytt sätt och ifrågasätta situationen de levde i.    

 

 

5.2.6 Livssituationen just nu 

Ingen av kvinnorna menade att de hade det dåligt här i Sverige och inte heller att de hade det 

jättebra. Det som kom fram och har redan nämnts tidigare var att dessa kvinnor kände sig 

ensamma och isolerade från andra muslimer ifrån Bosnien. De saknade gemenskapen med 

andra människor som hade samma tro och pratade samma språk.  

 

Jag har allt här i Sverige, men jag trivs inte här. Jag känner mig instängd även om jag är fri till att göra 

vad jag vill. Jag har ingen som kommer och besöker mig eller någon som jag kan besöka. Det är inte 

samma sak att bo här som i Bosnien, här har jag ingen som jag kan säga Selam alaikum (är en 

hälsningsfras som används av muslimer runt om i världen och betyder ”Frid vare med dig”) till. 

(Halida) 

 

Nu när vi har vår Id var det ingen som kom och besökte mig. (Mirsada) 
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Även om det fanns några familjer Bosniemuslimer i denna lilla ort i södra Sverige verkar de 

inte ha så mycket kontakt med varandra. De kände att de inte hade många att umgås med som 

de hade haft om de bott i Bosnien. Där hade det varit lättare att kommunicera med 

människorna också. Respondenterna kände att de hade mer gemensamt med bosnier än 

svenskar.  

 

 

6. Diskussion 

Alla fyra kvinnorna kommer från familjer där religion var viktig och enligt Hamberg (2000) 

formas individens världsbild och värderingar tidigt i livet och förblir i de flesta fall 

oförändrad. Alltså har alla fyra kvinnor en bra utgångspunkt med tanke på att de också har 

besökt en koranskola. De uppfostrades till att vara muslimer redan från början. Sedan är det 

lite oklart hur det har varit när de blev vuxna. Det kom fram att mannen till en av kvinnorna 

inte besökte moskén för att han var kommunist och då skulle man inte göra det. Vad jag har 

hört av mina föräldrar så var det så att man helst inte skulle vara religiös i gamla Jugoslavien. 

Ville man ha ett bra jobb så skulle man inte vara religiös och alla skulle vara jugoslaver. Det 

kan vara en orsak till att de inte besökte moskéerna i hemlandet, man ville bara vara som alla 

andra. Eller som jag skrev i analysen att alla dessa kvinnor bodde på landet som barn, men när 

de gifte sig flyttade de närmare städer och där kanske människorna var mer sekulariserade 

eller att de var kommunister.  

 

 

Att vara flykting eller migrant i ett nytt land är aldrig lätt. Man kommer alltid att stöta på 

hinder på olika sätt. Ett första hinder är språket, och klarar man inte det hindret kommer man 

nog aldrig riktigt känna sig hemma i det nya landet. Eftersom jag ovan nämnt att jag är en 

flykting själv kan jag dra denna slutsats. Visserligen var jag mycket yngre när jag kom hit, 

men jag känner mig hemma här. Men oftast är det inte bara språket som skiljer människorna 

åt utan religion också. Två utav mina respondenter var för gamla för att börja jobba eller lära 

sig svenska när de kom till Sverige. Det gjorde att de aldrig riktigt integrerades i det svenska 

samhället, då är det inte så konstigt om de påstår att de känner sig isolerade. De har aldrig 

riktigt fått någon chans att passa in i det svenska samhället, det gör ju det hela ännu svårare.  

 

 



 25 

Här blir Hambergs (2010) och Otterbecks (2010) diskussioner om plausibilitetsstrukturen 

relevanta. Man måste ha människor omkring sig som delar samma världsbild och värderingar 

för att den religiösa tron ska kunna bevaras. Alla fyra kvinnor menar att de känner sig 

isolerade och saknar människor från sitt hemland för att kunna prata och umgås med. 

Hamberg (2010) menar att det är i samtal med andra människor som världsbilden och 

värderingar utvecklas och befästs. Vidare säger Hamberg (2010) att migranter som är bosatta i 

sammanhållna grupper ska ha större möjlighet att hålla kvar vid sin religiösa tro och 

värderingar. Detta stöds också av livsberättelser som mina respondenter förmedlade. De 

saknar människor som delar samma tankar, samma religion och språk för att hålla kvar vid det 

de är. 

 

 

Det visar också Daniel Sjödin (2011) i sin avhandling. Han utför sin studie i en stad där det 

finns många migranter och många samfund dit de kan vända sig. Det är lättare att hålla 

religionen ”aktiv” om man har någon att göra det ihop med då känner man mer samhörighet. 

Problemen som uppstår då är att man som migrant riskerar att hamna utanför det svenska 

samhället om man bara umgås med människor som pratar samma språk och delar samma 

religion och värderingar som man själv. Här kommer man fram till en av de största orsakerna 

varför migranterna ofta väljer att bosätta sig nära varandra.  

 

 

Magdalena Nordin (2004) menar på att religionen i migration kan förändras genom att 

individen har mer frihet att välja. Religionen i hemlandet var någonting man var tvungen att 

utöva för att alla andra också gjorde det och i det nya landet har religion inte samma 

betydelse. Det leder till att man inte sätter religionen på första plats som man hade gjort i 

hemlandet, man anpassar sig till majoritetsbefolkningen omkring sig. Det stämmer in på mina 

respondenter det är precis det dem har gjort eller har på ett sätt blivit tvungna till att göra. De 

har inga samfund eller föreningar dit de kan gå för att träffa andra landsmän det kan ha lett till 

att de inte är så aktiva muslimer i dag. Eller så var de inte så aktiva muslimer innan de kom 

till Sverige heller.  

 

 

Av egen erfarenhet kan jag säga att muslimer från Bosnien skiljer sig mycket ifrån muslimer 

som kommer från länder där islam är en statsreligion. Jag kan också säga att muslimer i 
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Bosnien är väldigt sekulariserade om man jämför de med muslimer från andra muslimska 

länder. Det är sällan man stöter på en kvinna med slöja i Bosnien även om det på senare tid 

har blivit allt vanligare att kvinnor har slöja i Bosnien också. Det kan förklaras med Setas 

(2011) förklaringar att många blev religiösa igen under kriget på 90-talet eller att de följer den 

trenden som finns bland unga välutbildade muslimska kvinnor. Kan det vara så att dessa 

kvinnor som medverkade i studien var sekulariserade från början och inte var så starkt troende 

och att deras migration har lett till att de kommit i kontakt med andra människor ex. svenskar 

som lever friare och att de anammade deras levnadsstil. 

 

 

Förklaringarna är många och säkert orsakerna också, men det som tidigare har visats och visas 

även i denna uppsats är att det sker en förändring inom religionen när människorna migrerar. 

Vidare så har man som migrant större chans att bevara både sin kultur och religion om man är 

bland sina landsmän. 
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