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Abstract  

In the western world, Islam has been interpreted based on stereotypes of muslims. The 

stereotype image leads to the fact that many Muslims in Sweden today are forced to face 

Islamophobia and preconceptions about Islam's meaning. To enhance the image of Islam, lived 

religion as field of research is useful as it opens the opportunity to study people's lived 

experiences of religious traditions beyond religious institutions and doctrines. The field can 

show how religious traditions are expressed in people's everyday lives by lifting the voices of 

individuals which are not otherwise noted. 

Lived Islam is thus an area that highlights Muslims' living experiences of Islam in their daily 

lives. In this essay, lived Islam is studied as it may occur among individuals who define 

themselves as women and Muslims in Karlstad, Sweden. The aim is to enhance the image of 

Islam and raise female experiences of Islam. This will broaden the already existing research 

spectra that usually takes an androcentric perspective. The women's experiences are 

investigated through life stories interviews. Based on a material perspective on religion, the 

paper examines how Islam is manifested and expressed through material practices, objects, and 

different phenomena in the women’s everyday life. The result shows that Islam is described as 

a framework of how life is interpreted and expected to be lived. Islam is expressed in form of 

material practices like for example regular prayers, but also as an approach to the outside world. 

Lived Islam in Karlstad, as it can be expressed among individuals who define themselves as 

women and Muslims can be said to mean a perspective that encompasses all content in life. The 

Muslim women in the paper are positive about their life’s in Karlstad, but some elements can 

also complicate everyday life, such as meetings with preconceptions about Islam and the 

Muslim woman. 

 

 

Keywords: Lived Islam, life story interview, material culture, belief, muslim women, Sweden  

 

 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledningskapitel.................................................................................................................1 

1.1 Inledning........................................................................................................1 

1.2 Syfte och frågeställningar..............................................................................2 

1.3 Tidigare forskning..........................................................................................2 

1.4 Avgränsningar................................................................................................4 

1.5 Disposition.....................................................................................................4 

2. Bakgrund och teoretiskt perspektiv...................................................................................5 

 2.1 Levd islam......................................................................................................5 

 2.2 Könsperspektiv...............................................................................................5 

 2.3 Materiella perspektiv på religion....................................................................6 

2.4 Teori om levd islam........................................................................................7 

2.5 Belief som uttryck för en religiös tro..............................................................8 

3. Tillvägagångssätt och Livsberättelser...............................................................................10 

3.1 Narrativ forskning ........................................................................................10 

3.2 Livsberättelseintervjun..................................................................................10 

3.3 Diskursmodellen och narrativ analys............................................................12 

3.4. Livsberättelsematerial..................................................................................13 

 3.5 Beskrivning av informanter och etiska principer..........................................14 

4. Resultat - Kvinnors erfarenheter av levd i islam i Värmland.........................................15 

4.1 Tema 1. Moral och trygghet..........................................................................16 

4.2 Tema 2. Religiösa praktiker..........................................................................17 

4.3 Tema 3. Fördomar.........................................................................................20 

4.3.1. Slöjan...................................................................................20 

4.3.2. Den förtryckta muslimska kvinnan......................................21 

4.3.3 Media....................................................................................22 

4.3.4. Utländsk bakgrund..............................................................22 

4.3.5. Externa och interna värderingar.........................................23 

4.3.6 Sammanfattning tema 3........................................................24 

4.4 Tema 4. Islam som ett levnadssätt.................................................................24 



4.5 Sammanfattning resultat................................................................................26 

5. Analys - Materiella perspektiv på muslimska kvinnornas livsberättelser.....................27 

5.1 Vad livet som muslimsk kvinna i Karlstad kan innebära..............................27 

5.2 Islam och materiella företeelser samt hur belief kommer till uttryck............28 

 5.3 Sammanfattning och diskussion....................................................................31 

 5.4 Slutsatser och vidare forskning.....................................................................31 

Käll – och litteraturförteckning.............................................................................................33 

Bilagor......................................................................................................................................36 

- Bilaga 1: Informationsblad 

- Bilaga 2: Intervjuguide 

- Bilaga 3: Livsberättelser  

 

 

 

 



1 
 

 

1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 

Med globaliseringen under 1900-talet och framåt har antalet muslimer ökat i Sverige. Det har 

även bidragit till att främlingsfientlighet mot muslimer förekommer i samhället (Otterbeck 

2002: Elander et al 2015, s. 154f). Idag möter många muslimer i Sverige, särskilt muslimska 

kvinnor islamofobi. Politiska händelser och exempelvis medial kritik mot islam har växt fram 

under 2000-talet och bidragit till stereotypiserande uppfattningar om islam (Jeldoft 2011, s. 

1148; Elander et al 2015, s.154f). För att nyansera denna bild av islam är levd religion ett 

användbart forskningsfält. Levd religion utvecklades i västvärlden under 1990-talet efter 

debatter om sekularisering i samhället. Religionsforskningen hade mestadels studerat religiösa 

läror och institutioner och debatterna väckte istället intresset för att studera levda erfarenheter 

av hur religion förekommer bortom religiösa institutioner (Ammerman 2016, s.2f). Levd 

religion som forskningsfält synliggör således individuella inifrånperspektiv från religiösa 

traditioner och möjliggör undersökningar som innefattar en materiell dimension, där ting, 

känslor, platser eller praktiker kan få en religiös betydelse i mötet med individens religiösa 

föreställningar (Ammerman 2016, s.14ff). För att nyansera bilden av islam i västvärlden kan 

därför levd religion vara användbart genom att lyfta muslimers egna erfarenheter av islam. 

Följande uppsats kommer genom livsberättelseintervjuer att lyfta muslimska kvinnors 

erfarenheter av islam.   

I samband med tidigare studier om levd islam har trosaspekten lyfts som en central del 

(Berghammer & Fliegenschnee 2014, s. 94ff & 100). Följande uppsats kommer genom ett 

materiellt perspektiv på levd islam att problematisera tidigare studiers resonemang om 

trosaspekten genom att använda David Morgans (2010, s. preface & 1ff) definition belief som 

en förståelse för vad en religiös tro kan innebära. Följande uppsats kommer alltså att studera 

hur vardagliga och materiella praktiker kommer till uttryck inom levd islam, genom att lyfta 

muslimska kvinnors livsberättelser och synliggöra deras personliga erfarenheter av islam i 

dagens Värmland. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån ett materiellt perspektiv på levd islam är syftet med uppsatsen att undersöka hur levd 

islam i Karlstad kan ta sig uttryck bland individer som själva definierar sig som muslimer och 

kvinnor. För att förstå detta ur ett materiellt perspektiv utgår undersökningen från David 

Morgans (2010, s.1ff) distinktion mellan begreppen faith och belief som en förståelse för vad 

en religiös tro kan innebära. Uppsatsen avser således också att undersöka hur belief kommer till 

uttryck i kvinnornas berättelser.   

• Vad menar muslimska kvinnor att det innebär att leva som muslimsk kvinna i Karlstad?  

• Hur relaterar kvinnorna sin religiösa tradition till materiella företeelser när de 

återberättar sina liv? 

• Hur kommer belief till uttryck i kvinnornas livsberättelser? 

 

1.3 Tidigare forskning  

Under följande avsnitt behandlas levd religion som forskningsfält och tidigare forskning om 

muslimer och islam i Europa och Sverige.  

Under 1990-talet växte levd religion som forskningsfält fram inom religionssociologin som en 

effekt av diskussioner om den moderna världen var sekulariserad eller inte. Debatterna gav 

upphov till studier av levda erfarenheter om hur religiösa traditioner verkar i världen 

(Ammerman 2016 s.2). Forskningsfältet bidrog på så vis till att utmana tidigare studier om 

religion som hade fokuserat på doktriner, religiösa institutioner eller religiösa ledare 

(Ammerman 2016, s.3). Studier av levd religion tittar således bortom religiösa institutioner och 

intresserar sig för dimensioner och tolkningar som kan förekomma bland personer som själva 

identifierar sig inom en religiös tradition men som inte anses vara en framträdande representant 

för en religiös institution (Ammerman 2007, s.5ff & 12ff). Det handlar till exempel om att 

studera vardagligt innehåll som uttryck av religiösa praktiker, upplevelser, människors kroppar, 

personliga religiösa föreställningar, platser, objekt, symboler, relationer eller individers 

relationer till olika typer av materiella ting i vardagen (Dessing et al 2013, s.14f).  

Studier av muslimska kvinnor och levd islam har visat att islam skapar struktur i livet samt kan 

begränsa individers möjligheter i vissa sociala situationer eller innebära riktlinjer för ett gott 

beteende (Repo 2012, s.350f). Islam kan även ses påverka hur kvinnorna förhåller sig till sitt 
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livsinnehåll, som familj, specifika religiösa praktiker eller högtider, jobb och exempelvis 

politiska företeelser (Repo 2012, s.361). Det synliggör Nora Repos (2012, s.10 & 358) studie 

An Islamic Mosaic – Women´s Identities in Transition Albanian Muslim women in the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia som har undersökt vilken betydelse islam får för albanska 

kvinnors identiteter i relation till sociala, politiska och kulturella förutsättningar. Andra studier 

om levd islam är bland annat Caroline Berghammers och Katrin Fliegenschnees (2014) artikel 

Developing a Concept of Muslim Religiosity: An Analysis of Everyday Lived Religion among 

Female Migrants in Austria som undersöker hur muslimska kvinnor som har migrerat till 

Österrike uttrycker sin religiositet till vardags. Studien belyser att den sociala kontexten är 

betydelsefull för kvinnornas uttryck, samt att två aspekter nämligen tro och beteende är 

förekommande inom levd islam (Berghammer & Fliegenschnees 2014, s.94ff & 100). Nora 

Repo (2017, s.418 & 426f) har vidare använt sig av ovan teori om levd islam i artikeln Everyday 

lived Islam: religiosities and identities of Muslim women in the Republic of Macedonia och 

uppmärksammar att den sociala kontexten blir betydande för kvinnornas möjlighet att uttrycka 

sin tro och skapa gemenskap, samt att det finns ett samband mellan värderingar och den 

islamska tron. Nadia Jeldofts (2011, s.1134ff) artikel Lived Islam: religious identity with ‘non-

organized’ Muslim minorities visar genom livsberättelseintervjuer att många muslimer väljer 

att bevara sin religiösa tro privat eftersom att de vill ta avstånd från en stereotypiserande 

tolkning av islam (Jeldoft 2011, s.1135-1140 &1148).  

Studier som berör islam och muslimer i Sverige har bland annat visat att det inte finns någon 

enhetlig muslimsk identitet och att muslimer formar sina förståelser och tolkningar i relation 

till olika kontexter. Studier visar att muslimer upplever att de inte har möjlighet att ta del av 

samma rättigheter och möjligheter som icke-muslimer samt att de tvingas möta islamofobi i 

samhället och kan tolkas som en homogen grupp av allmänheten (Elander et al 2015, s.148 & 

154f). Studier som har visat på ovan resultat är följande, Ingemar Elanders, Charlotte 

Fridolfssons och Eva Gustavssons (2015, s.145) studie Swedish Muslims and Secular Society: 

Faith-Based Engagement and Place om muslimers förhållande till det svenska samhället. 

David Gunnarssons (2016) avhandling Gäst i Sverige Sanningsregimer, villkorade 

själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm som 

undersöker hur guider representerar islam vid moskévisningar i Stockholm och Aje Carlboms 

(2013, s.16f & 216f) studie The Imagined versus the Real Other Multiculturalism and the 

Representation of Muslims in Sweden om hur olika aktörer i samhället hanterar mångkulturalitet 

som ideologi i relation till islam. Ovan studier synliggör att den sociala kontexten blir 
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betydelsefull för vilken förståelse av islam som konstrueras genom att till exempel muslimer i 

väst inte sällan ses som avvikande i relation till det övriga samhället på grund av deras religiösa 

tillhörighet (Elander et al 2015, s.154f). På så vis kan denna uppsats öppna för kompletterande 

kunskap inom området för levd islam i Sverige och Europa genom att lyfta muslimska kvinnors 

egna röster om sin religiösa tradition.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar enbart individer som själva definierar sig som muslimska kvinnor. 

Könsperspektivet är valt för att bidra till att lyfta kvinnliga inifrånperspektiv (se bakgrund) och 

kommer således inte att ge en bild över islam som inkluderar män eller andra könstillhörigheter 

inom islam. Fokus är dessutom enbart på muslimska kvinnor boende i Karlstad, då uppsatsen 

ingår i ett studentbaserat forskningsprojekt om islam i Värmland och Karlstad, (se bakgrund). 

Intervjuerna har enbart genomförts en gång på grund av personliga möjligheter att vistas i 

Karlstad samt omfånget för uppsatsen.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens andra del som följer kommer först att ge en bakgrund till levd islam och till 

uppsatsens teoretiska perspektiv. Sedan följer en mer ingående beskrivning över uppsatsens 

metod och material. Resultatdelen i uppsatsen är uppdelad i fyra huvudteman över innehåll som 

har framkommit i materialet. Efter resultatet följer ett analys - och diskussionsavsnitt där 

uppsatsens resultat analyseras utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv. Som avslut 

sammanfattas analysen och uppsatsens slutsatser. I bilagor finns ett informationsblad som 

informanterna fick ta del av, en intervjuguide för intervjuerna samt korta sammanfattningar 

över respektive livsberättelseintervju.  
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2. Bakgrund och teoretiskt perspektiv 

Uppsatsen ingår i ett studentbaserat forskningsprojekt ” Karlstads moské - förhandlingar om 

islam i Värmland” som drivs vid Karlstads universitet under hösten 2017 och handlar om att 

från olika infallsvinklar belysa aktuell utveckling kring islam i Värmland. Den här uppsatsen 

ämnar belysa levd islam som det kan förekomma i Karlstad bland individer som själva 

definierar sig som kvinnor och muslimer. Därför följer nu en bakgrundsorientering om levd 

islam, en förklaring av uppsatsens fokus på kvinnor och uppsatsens teoretiska perspektiv.  

 

2.1 Levd Islam 

Islam i västvärlden representeras i offentliga sammanhang inte sällan baserat på dess fysiska 

synlighet i samhället som till exempel i form av religiös klädsel eller religiösa byggnader. 

Bilden av islam och muslimer som skapas baserad på synliga uttryck bidrar till att konstruera 

en förståelse av vad det innebär att vara muslim (Jeldoft 2013, s.23-26). I västvärlden anses 

religion inte sällan tillhöra det privata och ett sekulariserat förhållningssätt blir förenligt med 

rationella beslut och objektivitet. Nadia Jeldoft (2013, s.26ff) menar att islams synlighet därför 

blir en kontrast till det normativa sekulära och att muslimer ses som en avvikande grupp från 

majoritetssamhället i väst. Levd islam möjliggör studier av hur människors vardagliga inslag 

relateras eller inte relateras till islam och öppnar alltså för en möjlighet att nyansera bilden av 

muslimer som avvikande. En generell uppfattning av vad islam innebär islam tenderar med dess 

fokus på synlighet och på religiösa praktiker eller trosläror att bortse från vardagliga inslag som 

att gå i skolan, arbeta, laga mat eller att träna och på så vis gå miste om kunskap om hur individer 

lever i sin vardag. Studier om levd islam kan istället rikta fokus bortom en offentligt formulerad 

förståelse av islam och istället lyfta vad islam kan betyda eller hur islam kan uttryckas i det 

dagliga livet för individer som själva definierar sig som muslimer (Jeldoft 2013, s.30). Mot 

denna bakgrund lyfts senare några fördjupande exempel från tidigare forskning om levd islam 

i västvärlden i samband med uppsatsens teori. 

 

2.2 Könsperspektiv   

Uppsatsen undersöker livsberättelser från individer som själva definierar sig som muslimer och 

kvinnor och utgår således från ett könsperspektiv, vilket innebär ett fokus på kön i relation till 

religiös tillhörighet (Svensson & Arvidsson, s.82). Perspektivet tillkom genom feministisk 
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forskning inom religionsvetenskapen under senare 1900-talet. Historiskt sett har 

religionsvetenskapen präglats av ett androcentriskt perspektiv, det vill säga en riktning där 

mannen ses som norm för den religiösa människan. Enligt Jonas Svensson (2010 s.82f) har 

könsperspektivet medfört ett uppmärksammande av kvinnans religiösa utövning genom att 

kvinnans roll i olika religiösa sammanhang ofta har studerats. Ett syfte har till exempel varit att 

visa på hur kvinnan har marginaliserats på olika sätt i ”religiösa texter, ideologier, praxis och 

institutioner genom historien.” (Svensson & Arvidsson 2010 s.82). Mitt val av att rikta 

uppsatsens fokus mot individer som definierar sig som kvinnor har gjorts för att synliggöra 

kvinnors religiösa inifrånperspektiv och inte utifrån en tolkning om att den muslimska kvinnan 

skulle vara marginaliserad på något sätt. Studier om islam som riktar sig mot den religiösa 

institutionen tenderar inte sällan dessutom att rikta sitt fokus mot män då män till exempel kan 

ses vara mer förekommande i moskén exempelvis genom plikten att utföra fredagsbönen i 

grupp eller i moskén (Roald 2005, s.157). Syftet med könsperspektivet är alltså att synliggöra 

ett kvinnligt inifrånperspektiv kring hur det kan vara att leva som muslim i dagens Sverige. 

Livsberättelsemetoden kompletterar också det androcentriska fältet genom att ge informanterna 

möjlighet att berätta och dela med sig av vad de än önskar. Uppsatsen kan på så vis, genom ett 

könsperspektiv ses kombinera avståndstagande från ett androcentriskt perspektiv samt 

möjliggöra en inblick i hur levd islam bland kvinnor kan se ut. 

 

2.3 Materiella perspektiv på levd islam  

Uppsatsen utgår ifrån ett materiellt perspektiv på religion. Dick Houtman och Birgit Meyer 

(2012, s.4ff) beskriver definitionen av materialitet som beroende av dess sammanhang och tid 

men att det till exempel kan bestå av ting, objekt, platser, byggnader, känslor och människors 

kroppar i världen. Inom religionsvetenskapen har materiell kultur länge varit outforskat då 

religion har uppfattats som oförenligt med materiella inslag. Under 1800-talet växte människors 

intresse för materiell kultur och det uppfattades som en kontrast till religiösa föreställningar 

vilka istället ansågs vara kopplade till något transcendent och inte till materiella ting (Houtman 

& Meyer 2012, s.6). Under senare tid har nya argument betonat att religiösa föreställningar inte 

bara involverar gudomliga aspekter utan även förekommer i omvärlden genom till exempel 

användandet av kroppen, texter, byggnader, objekt och ett flertal andra ting som omger 

människor. På så sätt medför ett materiellt perspektiv på religion att religiösa föreställningar 

kan studeras i relation till hur de uttrycks i livet och världen. Det materiella perspektivet kan 

alltså bidra till att skapa förståelse för hur materiella ting formas av religiösa betydelser samt 
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för hur religiösa traditioner inkluderar materiella ting (Houtman & Meyer 2012, s.6f: Carp 

2011, s.475). 

Ett exempel som rör muslimska kvinnor och materialitet i vardagen kan vara den islamska 

slöjan i olika former. Annelies Moors (2012, 286ff) beskriver att den muslimska slöjan påverkas 

av den sociala kontexten, människors uppfattningar av slöjan och av känslor som kan kopplas 

till slöjan. En återkommande uppfattning om slöjan är att den tolkas som en symbol för 

kvinnoförtryck och som symbol för att den muslimska kvinnan skulle leva ett begränsat liv. 

Samtidigt uppfattas också slöjan av muslimska kvinnor som ett individuellt val vilket kan 

förstärka relationen till islam och till det gudomliga (Moors 2012, s 287 & 289ff). Det påvisar 

hur ett materiellt ting tilldelas en religiös betydelse samtidigt som kvinnans kropp genom 

bärandet av slöjan också tillskrivs en innebörd. Enligt Meredith McGuire (2007 s.197ff) är 

människors kroppar en aspekt i den materiella dimensionen som öppnar för att studera levd 

religion, både genom fysiska praktiker men också genom förekommande tankar och känslor. 

Den materiella dimensionen synliggör med ovan exempel hur materiella ting och uttryck i 

vardagen, som att exempelvis bära slöja för en muslimsk kvinna, både skapar och tilldelas 

religiös betydelse. Den religiösa betydelsen kan alltså ses skapas av både aktören inom den 

religiösa traditionen men också av omgivningens utomstående uppfattningar (Moors 2012, 

s.286ff). Det materiella perspektivet på levd islam i uppsatsen kommer att utgå ifrån en 

materiell förståelse av vad en religiös tro kan innebära.  

 

2.4 Teori om levd islam 

Berghammer och Fliegenschnee (2014) har formulerat en teori om vad levd islam kan ses 

innefatta, nämligen två aspekter, trosföreställningar och beteende. Författarna utgår ifrån en 

tidigare definition av religiositet som menar att religiositet består av 5 aspekter: tro, praktiker, 

kunskap, upplevelser och konsekvenser. Tro innebär trosläror och doktriner, praktiker omfattar 

olika former av göranden, ritualer och riter. Kunskap innebär hur en person relaterar sin tro till 

praktiker, upplevelser handlar om hur en individ känner inför sin religiösa tro eller inför gud 

och konsekvenser avser de följder som tidigare nämnda aspekter kan medföra till livet 

(Berghammer & Fliesgenschnee 2014, s.90). Författarna har med stöd från tidigare studier 

uppmärksammat att den första och andra aspekten är mest förekommande inom levd islam och 

de har därför undersökt hur detta kan se ut bland muslimska kvinnor. Teorin delar således in 

levd islam i kategorierna tro och beteende. Den första handlar om individens förhållande till 
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gud och fokus på att fördjupa sig inom islam i form av att studera plikter eller koranen. Den 

andra aspekten handlar om praktiker som bön, fasta, mat – och klädregler samt olika principer 

över hur livet förväntas levas. Författarna betonar dessutom att den aktuella sociala kontextens 

influenser påverkar hur kvinnorna hanterar sin religiösa tradition (Berghammer & 

Fliesgenschnee 2014, s.94ff & 99ff). I nästa stycke problematiseras distinktionen ovan genom 

uppsatsens materiella begreppsförståelse av trosbegreppet.  

 

2.5 Belief som uttryck för en religiös tro  

I följande stycke beskrivs uppsatsens materiella perspektiv ytterligare med hjälp av den valda 

begreppsförståelsen för en religiös tro. Bland forskare har en religiös tro generellt setts innehålla 

föreställningar eller doktriner, det vill säga trosläror som är kopplade till en religiös tradition 

(Morgan 2010 s. preface). Det kan också beskrivas som att tron skulle omfatta förklaringar om 

varför en religiös tradition anser något eller uttrycker saker och ting på ett visst sätt. En sådan 

förklaring tenderar att gå miste om hur människor uttrycker sin religiösa tradition (Morgan 

2010, s. preface & 3). De engelska begreppen faith och belief är kopplade till religiös tro, och 

David Morgan (2010 preface & 1ff) problematiserar dessa då han menar att begreppen 

härstammar från en kristen kontext med en kristen tolkningsförståelse. Faith beskrivs ha en 

ännu starkare koppling till kristendomen än belief då begreppet anses ha formats i samband med 

att den kristna tron växte fram genom ”[...] trust or faith in the event of the messiah [...]” 

(Morgan 2010, s.2). Morgan (2010 preface) skiljer på begreppen faith och belief och menar att 

belief bör förstås ur ett större materiellt perspektiv då det beskrivs innebära ”[...] practices, 

things, and feelings that shape individuals and communities over time. Beliefs are what people 

do, how they do it, where and when” (Morgan 2010, s.preface & 2). Det är alltså en dimension 

som inkluderar miljöer, materiella företeelser och sammanhang samt människors känslor och 

uttryck i samband med sin religiösa tradition.  Belief kan alltså enskilt förstås som ett vidgat 

begrepp över en människans tro där individens känslor, uttryck och religiösa föreställningar är 

aspekter som inte går att skilja från varandra (Morgan 2010, s.5ff & 8f). Vidare kan det 

beskrivas som ett samspel mellan individens kropp och tankar och dess närliggande miljö 

(Morgan 2010, s.8ff). Begreppet belief involverar på så sätt ett perspektiv som öppnar för att 

studera hur materiella praktiker relateras till en personlig och religiös tro (Morgan 2010, 11f).   

I relation till tidigare nämnd teori om levd islam och dess distinktion mellan tro och beteende, 

ämnar min uppsats att problematisera denna distinktion genom att analysera det empiriska 
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materialet utifrån David Morgans (2010) vidgade begrepp. Uppsatsen bortser därför från 

begreppet faith i relation till en religiös tro och kommer istället utgå ifrån Morgans (2010) 

begrepp belief som en definition av vad en religiös tro kan innebära. Uppsatsen avser alltså att 

undersöka hur belief kommer till uttryck i kvinnornas livsberättelser, genom att undersöka hur 

kvinnorna relaterar sin religiösa övertygelse till materiella inslag som exempelvis företeelser, 

sammanhang, uttryck och känslor samt i relation till hur de beskriver sitt agerande i vardagen. 

Istället för att studera tro och beteende som två åtskilda kategorier kan det materiella 

perspektivet istället bidra till att studera hur och på vilket sätt dessa kategorier kan ses som 

integrerade med varandra. Valet av det materiella perspektivet har sammanfattningsvis gjorts 

för att fördjupa förståelsen kring levd islam genom att studera människors tro och dess samspel 

med vardagliga aspekter och praktiker, såväl materiella som emotionella. 
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3. Tillvägagångsätt och livsberättelser  

I följande avsnitt presenteras uppsatsens metod och material under rubrikerna Narrativ 

forskning, Livsberättelseintervjun, Diskursmodellen och narrativ analys, 

Livsberättelsematerial och Beskrivning av informanter och etiska principer. 

 

3.1 Narrativ forskning 

I narrativ forskning studeras olika typer av muntliga eller skriftliga berättelser som till exempel 

självbiografier eller dagböcker (Johansson 2005, 213). Berättelseforskning härstammar från 

livshistorieforskning som bottnar i en naturalistisk tolkning med fokus på vad som har hänt och 

på att historien speglar en persons upplevda liv (Johansson 2005, s.213ff). 

Livsberättelseforskning utgår istället från ett konstruktivistiskt perspektiv på livet genom att 

människors liv tolkas som beroende av påverkande kontexter. Det konstruktivistiska 

perspektivet bidrar till att forskningen fokuserar på hur berättelser struktureras och på vilken 

poäng berättaren kan tänkas vilja förmedla med sin berättelse. Forskaren tar således hänsyn till 

hur kontexten påverkar berättelsen samt analyserar vilket budskap som kan finnas i berättelsen 

(Johansson 2005, s. 216 & 220). Narrativa studier består alltså av att undersöka hur människor 

skapar mening och hur de tolkar händelser i sitt liv. Inom sociologin är livsberättelseintervjun 

förekommande vilken också är den valda metoden för denna uppsats (Johansson 2005, s.23 

&245). 

 

3.2 Livsberättelseintervjun 

Uppsatsens ämne är att undersöka levd islam i Karlstad vilket innebär att individers egna 

erfarenheter blir väsentliga. Metoden för uppsatsen är därför av en kvalitativ karaktär, närmare 

bestämt livsberättelseintervjuer. Anna Johansson (2005) beskriver en livsberättelse som ”[...] 

den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv.” (Johansson 

2005, s.23) vilket öppnar för individer att lyfta sina egna livsförståelser och perspektiv 

(Johansson 2005, s.23 & 256). En berättelse kan alltså fokusera på ett visst område, som arbetet, 

en specifik händelse i livet, en viss roll eller till exempel livet som helhet (Johansson 2005, 

s.245). Berättelsen existerar alltid i ett beroendeförhållande med dess berättare, lyssnare och 

med den kontext vilken den förekommer i. Det innebär att interaktionen mellan 

intervjupersonen och intervjuaren i livsberättelseintervjun påverkar berättelsen, exempelvis på 
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så vis att intervjupersonen och intervjuaren kan tolka fenomen på olika sätt (Johansson 2005, 

s.223f, 251f & 260). Det faktum att livsberättelserna som förekommer i denna studie är av 

muntlig karaktär kan påverka innehållet då en muntlig berättelse till skillnad från en skriftlig är 

specifikt knuten till en viss situation (Johansson 2005, s.24f).  För att beakta komplexiteten med 

livsberättelsens kontextuella villkor har diskursmodellen valts som intervjumetod i uppsatsen. 

För att ge intervjupersonerna möjlighet till fritt utrymme i sina berättelser är 

livsberättelseintervjuerna i uppsatsen halvstrukturerade. Det innebär att intervjuerna har utgått 

från ett tematiskt syfte med ett fåtal övergripande frågor (se bilaga), men att intervjupersonerna 

i övrigt öppet har berättat om sina liv (Johansson 2005, s.256). Intervjuerna har haft som avsikt 

att fokusera på intervjupersonernas liv som helhet, men med fokus på rollaspekten som 

muslimsk kvinna i Karlstad.  

I kvalitativa studier har begreppen tillförlitlighet och äkthet använts för att motsvara begreppen 

reliabilitet och validitet, alltså studiens upprepandemöjlighet och mätbarhet av 

forskningsfrågan (Bryman 2011, s. 352f). Tillförlitlighet innebär att studien har möjliggjort en 

rättvis framställning av den sociala kontexten för att bedöma om resultaten är möjliga att 

applicera på en annan miljö. Alla steg i forskningsprocessen ska redogöras för noggrant och 

forskaren bör förhålla sig medveten om hur egna värderingar kan påverka resultatet (Bryman 

2011, s.354ff). Äkthet handlar om att presentera en rättvis bild över studiens material. 

Deltagarna ska exempelvis kunna tilldelas möjlighet att fördjupa sin egen förståelse för sin 

tillvaro eller för hur andra upplever tillvaron (Bryman 2011, s.357). För att ta hänsyn till 

begreppen har jag synliggjort alla steg i undersökningen och beskriver samspelet från 

intervjusituationen nedan. För mig är det av vikt att återberätta kvinnornas livsberättelser så 

noga jag kan för att kvinnorna skall känna att deras inifrånperspektiv hanteras rättvist, 

respektfullt och kan ses som representativt för deras erfarenheter. Därför finns även korta 

sammanfattningar över alla livsberättelseintervjuer i bilagor. Den sociala miljön för 

intervjuerna var varierad och samtalen präglades generellt av en lugn atmosfär. Min roll som 

intervjuperson bestod mestadels av att bidra med följdfrågor till kvinnornas berättelser. Under 

alla intervjuer förekom skratt samt både lättsam och mer känslosam stämning. I början av 

arbetet upplevde jag att det kändes fel för mig som utomstående att återberätta kvinnornas 

berättelser, samtidigt som det kändes viktigt för att försöka nyansera bilden av islam. Generellt 

var många av kvinnorna aktiva i sina liv för att vilja motverka fördomar och sprida kunskap om 

islam i samhället, vilket kan ses som en anledning till deras medverkan i undersökningen. För 

att hantera maktrelationen som kan uppstå mellan intervjuare och intervjuperson försökte jag 
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låta intervjupersonen styra samtalet så mycket som möjligt. Syftet från min sida var att få lyssna 

till deras berättelser men också möjliggöra för kvinnorna att fritt berätta om företeelser eller 

känslor som de själva kom på i relation till ämnet. Genom att låta kvinnorna berätta fritt 

upplevde jag att samtalet fick en mer jämställd stämning, även om min roll som intervjuare 

såklart involverar en maktaspekt på så vis att jag genomför en undersökning med deras 

personliga berättelser som material (Johansson 2005, s.250). 

 

3.3 Diskursmodellen och narrativ analys 

Enligt diskursmodellen är intervjusituationen ett samspel mellan de parter som möts i samtalet. 

Både intervjuaren och intervjupersonen intar en konstruerande roll på så vis att samspelet 

innefattar känslor, intryck och värderingar. I diskursmodellen är makt ett centralt begrepp 

genom till exempel den maktrelation som automatiskt kan skapas genom positionerna forskare 

och forskningsdeltagare, exempelvis genom att forskaren tolkar berättelsen utifrån sitt eget 

perspektiv (Johansson 2005, s.250). Diskursmodellen kommer att fungera som utgångspunkt i 

de livsberättelseintervjuer som genomförs i denna studie, för att beakta hur kontexten och 

interaktionen kan påverka materialet.  

I uppsatsen har två analysmetoder för narrativ analys kombinerats eftersom att de enligt min 

mening kompletterar varandra. Den första modellen heter Helhet – innehåll och lyfter vikten 

av att relatera delar av berättelsens innehåll till helheten. Att studera en berättelses innehåll 

innebär att forskaren undersöker vad berättelsen kan tänkas betyda för berättaren genom att till 

exempel undersöka vad som händer i berättelsen. Den andra analysmodellen heter Del – 

innehåll och innebär att forskaren liksom i första modellen utgår från innehållet men istället 

formar specifika kategorier som exemplifieras genom uttalanden från berättelsen (Johansson 

2005, 289). Varje intervju i uppsatsen har genomgått två närläsningar där jag även har antecknat 

reflektioner kring delar i berättelsen. Anteckningarna har bidragit till att urskilja specifika 

teman att följa genom berättelserna. Berättelserna har sedan tematiserats i återkommande teman 

över hur intervjupersonerna beskriver sina liv, vilket har exemplifierats med citat från 

berättelserna (Johansson 2005, s.291). Teman över innehållet har arbetats fram genom 

användning av följande underfrågor till uppsatsens frågeställning: Hur pratar kvinnorna om 

islam? Hur pratar kvinnorna om vad islam betyder i livet? Hur relaterar kvinnorna sin 

religiösa tillhörighet till materiella ting? Och Hur uttrycks islam i praktiken? Syftet med 
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underfrågorna har varit att sammanfatta varje intervjus innehåll och arbeta fram återkommande 

teman över innehållet. Dessa teman introduceras i uppsatsens resultatdel.  

För att försöka fånga vad intervjupersonerna kan tänkas förmedla med sina berättelser har jag 

dessutom använt mig av en del av William Labovs modell över muntliga berättelser. Modellen 

strukturerar en berättelse genom att markera hur berättaren inleder berättelsen, hur berättaren 

orienterar berättelsen kring platser och personer, hur berättaren förklarar handlingen och 

resultatet samt hur berättaren utvärderar händelserna (Johansson 2005 s.190f). Berättarens 

utvärderande beskrivs som externa och interna värderingar. En extern värdering kan beskrivas 

som en persons sätt att kommentera berättelsen utifrån till exempel genom att kommentera ”Det 

var en svår tid”, vilket visar på att värderingen är något som individen har funderat över i ett 

senare skede. Interna värderingar kan till exempel bestå av att en person konstruerar en dialog 

inom berättelsen genom att antingen återge vad andra har sagt eller att citera sig själv från en 

viss händelse (Johansson 2005, s.191f). Värderingarna bidrar till att skapa förståelse för hur en 

person själv tolkar händelser i berättelsen och ger på så vis kunskap om vilken typ av poäng 

eller betydelse berättelsen kan tänkas förmedla (Johansson 2005 s.194). Livsberättelsernas 

innehåll kommer alltså att studeras med hjälp av externa och interna värderingar för att skapa 

förståelse för vad det kan innebära att leva som muslimsk kvinna i Karlstad idag. I resultatdelen 

finns två förtydligande tabeller över hur analysförloppet har genomförts.  

 

3.4 Livsberättelsematerial 

Materialet består av 7 inspelade livsberättelseintervjuer på omkring 60 minuter vardera, med 

individer som definierar sig som muslimer och kvinnor och är boende i Karlstad. Uppföljande 

intervjuer har inte skett på grund av omfånget för denna uppsats och mina personliga 

begränsningar med att befinna mig i Karlstad en längre tid. Ytterligare intervjuer hade kunnat 

möjliggöra fördjupande samtal om återkommande teman i den första intervjun och kanske 

bidragit till andra resultat. Tiden för intervjuerna beror delvis på kvinnornas möjlighet till tid 

samt omfånget för arbetet med uppsatsen. Vid planerandet av intervjuerna möjliggjorde jag för 

kvinnorna att välja plats för intervjun och skrev i ett informationsmail att de gärna fick komma 

med önskemål. Tre av kvinnorna ville träffas på sina jobb medan de andra fyra valde Karlstads 

universitet. På universitetet hölls tre intervjuer i enskilt rum och en i en cafeteria. På kvinnornas 

arbetsplatser hölls alla intervjuerna i enskilt rum. Kvinnorna som valde att ha intervjuerna på 

universitetet hade själva varit där tidigare under olika omständigheter vilket innebär att 
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universitetet inte var en okänd plats för dem. För kvinnorna som valde att ha intervjuerna på 

sina egna arbetsplatser kan platsen sägas öppna för en mer personlig inblick i kvinnornas liv då 

jag som intervjuperson fick ta del av en vardaglig plats i deras dagliga liv. Alla intervjuer har 

transkriberats genom att både notera berättelseinnehåll och såväl pauser som skratt för att 

tydligare kunna ta del av samspelet i samtalen. I bilagor finns sammanfattande berättelser från 

de transkriberande samtalen med kvinnorna för att ytterligare synliggöra deras 

inifrånperspektiv och material från studien. I resultatdelen förekommer direkta citat från det 

transkriberade materialet och inte från de sammanfattade berättelserna i bilagor. I citaten har 

ord som ”eh” ”ehm” och liknande tagits bort för att underlätta läsningen (Bryman 2011, s.431).  

Informanter valdes utifrån kriterierna att individerna själva skulle definiera sig som muslimer 

och kvinnor, bo i Karlstad och vara från 18 år och uppåt. Via kontakt med islamska föreningar 

både lokalt och nationellt hittades två informanter. Därutöver har sökningar efter informanter 

genomförts via mediaformat som radio och tidning varpå ytterligare en informant hittades. 

Sedan har urvalsprocessen följt snöbollsmetoden som innebär att en funnen informants 

kontakter efterfrågas som potentiella informanter. Nackdelen med metoden är att urvalet inte 

sker slumpmässigt och att den till exempel riskerar samla informanter som är relaterade till 

varandra (Davidsson Bremborg 2011, s.314; Bryman 2011, s.196f). För att hantera detta har 

jag använt mig av 3 informanter som är funna på olika håll och resterande 4 informanter har 

tillkommit med hjälp av snöbollsmetoden.  

 

3.5 Beskrivning av informanter och etiska principer  

Informanternas åldrar varierar mellan 20 och 40 år och består av individer som definierar sig 

som kvinnor och muslimer. Deras bakgrund varierar i såväl etnisk tillhörighet och 

utbildningsnivå som yrke och relation till Karlstad. Informanterna består av både konvertiter 

och icke-konvertiter, både sunni – och shiamuslimer och majoriteten av informanterna är 

uppväxta i Värmland. Med hänsyn till forskningsetiska principer har informanterna fått 

information om uppsatsen och om rättigheter i fråga om integritet, samtycke och anonymitet 

(Bryman 2011, s.131). Informationen överlämnades till respektive informant i form av ett 

informationsblad (se bilaga) och förtydligades muntligen. Före varje intervju frågade jag om 

samtycke för att spela in intervjuerna via en diktafon vilket godkändes av samtliga. För att 

bevara mina informanters anonymitet och integritet har jag gett dem följande fiktiva namn: 

Nasrin, Simone, Jamila, Rani, Amira, Sara och Leila (Bryman 2011, s.131ff).  



15 
 

 

4. Resultat - Kvinnors erfarenheter av levd islam i Värmland  

I det här avsnittet följer en redogörelse för uppsatsens resultat. Följande fyra underfrågor har 

fungerat som hjälp för respektive intervju för att upptäcka återkommande mönster om vad livet 

som muslimsk kvinna i Karlstad kan innebära. 

 

• Hur pratar kvinnorna om islam?  

• Hur pratar kvinnorna om vad islam betyder i livet? 

• Hur relaterar kvinnorna sin religiösa tillhörighet till materiella ting?  

• Hur uttrycks islam i praktiken?  

 

Frågorna har resulterat i fyra huvudteman som kan ses återkomma i intervjuerna. 

 

• 1. Moral och trygghet 

• 2. Religiösa praktiker 

• 3. Fördomar 

• 4. Islam som ett levnadssätt 

 

I samband med tema 1 har jag valt att använda ordet moral och inte etik då jag avser lyfta 

innehåll som visar hur kvinnorna själva agerar och resonerar kring sitt handlande och inte etiska 

teorier över mänskligt handlade (Svensson & Arvidsson 2010, s.138). Tema 3 har dessutom 

delats in i fyra underkategorier, slöjan, den förtryckta muslimska kvinnan, media och utländsk 

bakgrund. Underkategorierna bör inte förstås som separata från varandra utan som olika 

aspekter som avser tydliggöra hur kvinnorna upplever bemötande i vardagen.  

 

För att studera intervjuernas innehåll har även externa och interna värderingar markerats och 

sammanfattats efter respektive intervju. Materialets externa och interna värderingar har deltas 

in i tre kategorier A. Fördomar, B. Att vara annorlunda och C. Ett bra liv i Karlstad. 

Kategorierna redovisas i samband med resultatdelens fyra huvudteman. Kategori A behandlas 

i samband med tema 3. Fördomar eftersom att de tar upp liknande innehåll. Kategori B och C 

behandlas i samband med tema 4. Islam som ett levnadssätt då deras innehåll visar på aspekter 

som beskriver hur livet upplevs i relation till islam. Behandlingen av materialet redogörs för i 

tabell 1 nedan. Tabell 2 visar hur resultatets externa och interna värderingar har delats in i 

resultatets huvudteman. Nästa stycke inleds med tema 1. Moral och trygghet. 
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Intervjuer Analys Sammanfattande teman och kategorier 

över livsberättelsernas innehåll 

 

Kvinnornas livsberättelser, 

transkriberade intervjuer 

 

Hur pratar kvinnorna om islam?  

Hur pratar kvinnorna om vad islam 

betyder i livet?  

Hur relaterar kvinnorna sin religiösa 

tillhörighet till materiella ting?  

Hur uttrycks islam i praktiken?   

 

 

1. Moral och trygghet 

2. Religiösa praktiker  

3. Fördomar 

    - Slöjan 

    - Den förtryckta muslimska kvinnan 

    - Media 

    - Utländsk bakgrund 

4. Islam som ett levnadssätt. 

 

Kvinnornas livsberättelser, 

transkriberade intervjuer 

 

Förekommande av externa och  

interna värderingar i materialet 

 

A. Fördomar 

B. Att vara annorlunda 

C. Ett bra liv i Karlstad 

Tabell 1. Analysförloppet 

 

Sammanfattande teman över 

livsberättelsernas innehåll 

Sammanfattande kategorier över 

materialets externa och interna 

värderingar 

T1: Moral och trygghet  

T2: Religiösa praktiker  

T3: Fördomar A. Fördomar 

T4: Islam som ett levnadssätt B. Att vara annorlunda 

C. Ett bra liv i Karlstad 

Tabell 2. Indelning av värderingar och i samband med vilket tema de behandlas.  

 

 

4.1 Tema 1. Moral och trygghet 

 

Följande tema lyfter innehåll som kopplar samman islam med moraliska handlingar och känslor 

av trygghet. Kvinnorna berättar att islam skapar en trygghetskänsla i livet och påminner dem 

om att sträva efter att göra gott. Islam ses som en riktlinje i livet vilken ger kunskap om vad 

som är rätt och fel och det anses viktigt att behandla andra människor, naturen och världen på 

ett rättvist sätt. Jamila beskriver sin relation till Allah och förklarar för mig att hon alltid kan 

finna stöd i sin tro speciellt i situationer då hon ställs inför något typ av problem. 

 

[...] om det finns något som jag är mycket orolig till exempel jag ber Allah 

och jag vet att Allah kommer att hjälpa mig och han kollar hela tiden. Men jag 
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måste också jobba, jag måste göra mitt bästa och om jag gör min bästa jag gör 

allt jag kan, jag behöver inte oroa mig om resultaten för jag vet att Allah ska 

välja den bästa till mig [...] (Jamila 2017, s.4) 

 

Jamila känner tillit till gud vilket hjälper och lugnar hennes oro i vardagen. Relationen till det 

gudomliga bidrar till att hon strävar efter att göra sitt bästa i situationer och kan på så vis ses 

omfatta ett tryggt och stärkande stöd men också något som medför att hon skall upprätthålla ett 

gott beteende gentemot omgivningen. Sara pratar också om sin relation till det gudomliga och 

berättar för mig att relationen påverkar henne även i situationer där hon är själv. Hon förklarar 

att gud alltid ser, hör och känner hennes handlingar, känslor och tankar.   

 

[...] men om man tänker till exempel jag kastar det här skräpet på marken för 

jag vet att ingen ser mig men jag vet att gud ser mig, så då försöker jag uppföra 

mig även när ingen annan ser och försöker göra bra ifrån mig och vara rättvis 

även i det dolda för jag vet ju att gud ser ju mig, så det blir både en tröst för 

dom fel jag gör, och en motivation till att försöka förbättra mig (Sara 2017, 

s.11) 

 

Det blir tydligt i samtalet med Sara att hennes sätt att handla i vardagen omges av principer som 

kopplas till islam. Hennes agerande kan således förstås som ett sätt på vilket islam kan uttryckas 

i praktiken även i ett sammanhang som inte är synligt för andra, då den religiösa tron påverkar 

inre resonemang. Hennes förklaring kan också förstås som en aspekt där vardagliga handlingar 

tillskrivs en religiös betydelse. När Nasrin förklarar vad islam handlar om beskriver hon också 

en moralisk aspekt. Hon ler och pekar på sina axlar och förklarar för mig om dem änglar som 

hon menar finns med henne hela tiden och ser allt hon gör. Änglarna påverkar hennes beteende 

genom att de driver henne till att alltid påminna sig själv om att göra gott och vara rättvis mot 

andra. Trosaspekten involverar alltså ett förhållningssätt inför andra människor. Tema 1 ger en 

inblick i hur kvinnorna beskriver islam som trygghetsskapande och som vägledande för att 

handla moraliskt rätt. Nästkommande tema redogör för kvinnornas religiösa praktiserande i 

relation till islam.  

 

4.2 Tema 2. Religiösa praktiker  

Detta tema uppmärksammar kvinnornas beskrivningar av hur islam praktiseras. Alla sju 

kvinnor ber fem gånger om dagen, fastar under högtiden ramadan och bär slöja. Bönerna 

beskrivs som viktiga inslag i livet. Nasrin och jag pratar om hur hennes barn ser på islam och 

hon berättar att när hon beskriver bönen för sina barn förklarar hon att den fördjupar närheten 

med gud, påminner om gudsrelationen och hjälper människan att påminna sig själv om vad som 
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är rätt och fel handlande. Nasrins berättelse bidrar med kunskap om hur bönen kan förstås som 

en vardaglig praktik där individen fördjupar sig kring principiella riktlinjer och värnar om 

relationen med gud. Många av kvinnorna anpassar sitt praktiserande efter sina dagliga rutiner 

och flertalet av kvinnorna genomför bönerna på sina arbetsplatser. Nasrin förklarar att hon tar 

med sig bönematta och en sten som hon använder i bönen och ber på jobbet. Rani berättar att 

hon utnyttjar några minuter av sin lunchtid i vilorummet på sin arbetsplats för bönen. Medan 

Sara och Leila berättar att tiden inte alltid räcker till eller att arbetet försvårar möjligheten till 

att be, vilket resulterar i att de ibland tar igen bönerna hemma efter jobbet. I samtalet med 

Simone berättar hon för mig att rollen som kvinna påverkar villkoren för bönen genom att 

kvinnan inte skall be under menstruation då kvinnan inte befinner sig i det rätta andliga 

tillståndet. Hon förklarar också att kvinnorollen påverkar fastan då en gravid eller ammande 

kvinna inte behöver fasta, men däremot komplettera den uteblivna fastan genom att betala en 

avgift till behövande. Simone berättar att fastan är påfrestande men ärofylld då hon genom den 

religiösa praktiken offrar en del av sig själv.  

 

[...] men det är ju mycket större ära att kunna fasta för det är en större belöning 

eftersom du offrar något av dig själv för guds skull och så blir man mer ödmjuk 

och det stärker liksom ens tro också, man blir ju lite utsatt i det tillståndet när 

man inte har nån mat och vatten i kroppen då är man ju lite extra känslig, då 

blir man också lite mera mottaglig för (paus) för gud om du kan förstå (Simone 

2017, s.4). 

 

För Simone verkar det som att fastan bidrar till att stärka tron. Fastan är länkad till islamska 

föreskrifter men dess kroppsliga tillstånd och förutsättningar kan alltså även ses öppna för en 

djupare och mer känslosam närhet med det gudomliga (Roald 2005, s.154f). Under ramadan 

besöker några av kvinnorna moskén och upplever en fin gemenskap speciellt i slutet av högtiden 

när många träffas för att tillsammans bryta fastan. Samtidigt beskriver några andra av kvinnorna 

att de saknar gemenskap och en riktig moské, speciellt i samband med ramadan. Det empiriska 

materialet har visat på ett stort innehåll kring slöjan som kvinnorna bär. Slöjan som ämne har 

lyfts av kvinnorna och inte sällan betonas slöjans synlighet som en faktor vilken påverkar hur 

kvinnorna blir bemötta i samhället. Under tema 3. Fördomar kommer jag att diskutera slöjan 

och bemötande av allmänheten mer ingående och i nuvarande tema istället fokusera på hur 

kvinnorna själva beskriver slöjans betydelse. När jag frågar Rani vad slöjan betyder för henne 

berättar hon att den har ett personligt värde som fördjupar relationen till gud samtidigt som hon 

känner att den skyddar henne. Hon förklarar också att slöjan som föremål inte nödvändigtvis är 

något som är ett krav för att vara muslim.   
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[...] bara för att jag har sjal betyder det ju inte att jag är en bättre människa, 

utan hon [pratar om en annan kvinna] kanske hjälper människor, fattiga eller 

är en bättre människa än mig men hon tar inte på sig sjalen av nån anledning 

kanske för att hon tycker att det är svårare här i Sverige eller för att hon inte 

vill ha på sig den, man brukar säga att vi alla begår synder men på olika nivåer. 

Jag kanske begår nånting som ingen vet om, förstår du? Som kan vara mycket 

värre än att hon inte har på sig sjal (Rani 2017, s.14). 

 

Rani förklarar för mig att slöjan bör förstås som ett föremål vilket kan tilldelas ett religiöst värde 

likväl som den kan väljas bort från hur islam uttrycks. Det synliggör på så vis variation i hur 

islam kan praktiseras i vardagen samt att det religiösa praktiserandet av att bära slöja blir 

beroende av individens personliga vilja. Rani och Sara tar båda upp utseende och sexualitet i 

relation till slöjan och menar att slöjan avsexualiserar deras kroppar i möten med främmande 

män. Sara beskriver det som en skön effekt av slöjan och jag tolkar det som att hon känner sig 

lättad då hon beskriver att hon nu med slöja bemöts utifrån sin kunskap och personlighet istället 

för utifrån sitt utseende. Rani berättar hon upplever att slöjan skyddar henne då många okända 

män lämnar henne i fred. Alla kvinnorna berättar för mig om en sekvens när de antingen har 

valt att ta på sig sin slöja, eller också när de har fördjupat sig kring slöjans syfte. De kvinnor 

som har växt upp utanför Europa beskriver att slöjan i deras hemländer var en norm och därför 

inget de reflekterade över. När de kom till Europa och Sverige har dock mötet med människor 

som inte bär slöja och ifrågasättande från omgivningen bidragit till att de har fördjupat sig kring 

slöjans syfte. Den fördjupande kunskapen har medfört att kvinnorna känner en starkare känsla 

av att islam och slöjan är deras egna val.  

 

Vidare praktiserar kvinnorna islam genom att läsa koranen eller islamska böcker och besöka 

moskén. Dessa praktiker tillhör det vardagliga livet för många av kvinnorna men behöver 

nödvändigtvis inte ske varje dag. Amira förklarar att hon läser koranen och andra islamska 

böcker för att inkludera en andlig aspekt i sin vardag och hon berättar att det är givande eftersom 

att det bidrar till en påminnelse om tron. Koranstudier förekommer även i form av att lyssna till 

recitationer, delta i koranläsningsgrupper och Sara berättar att hon brukar lyssna på någon 

podcast eller titta på föreläsningar med islamtema för att fördjupa och utveckla sitt religiösa 

engagemang. Till vardagliga praktiker hör även ett förhållningssätt inför mat och dryck som att 

inte äta svinkött eller inte dricka alkohol och bruka andra droger. Nasrin berättar att familjen 

även läser en fras ur koranen innan måltid samt tackar efter maten. Hon förklarar också att det 

svenska samhället varken är anpassat efter muslimska högtider eller matregler och förklarar att 

en vardagshändelse som att gå med barnen till affären för att köpa godis kan medföra 
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svårigheter då de behöver läsa och förhålla sig till om godiset innehåller gelatin eller inte. Det 

religiösa praktiserandet beskrivs som betydelsefullt för kvinnorna och kan ses som uttryck för 

hur den religiösa tron manifesteras i det dagliga livet. Nästa tema berör innehåll om hur 

kvinnorna bemöts i Karlstad. 

 

4.3 Tema 3. Fördomar 

Följande tema lyfter fördomsfulla möten i kvinnornas berättelser. Temat har delats in i fyra 

underkategorier vilka är: Slöjan, den förtryckta muslimska kvinnan, media, samt utländsk 

bakgrund. Hur kvinnorna hanterar bemötandet från omgivningen varierar. Några har vant sig 

vid negativa ord eller dömande blickar, några kämpar med att hantera dessa i sin vardag och 

några märker inte av det så mycket. I slutet av temat lyfts en del av resultatet från de externa 

och interna värderingarna.  

 

4.3.1 Slöjan 

Kvinnorna berättar att slöjan synliggör deras val som muslimer och menar att det bidrar till att 

de troligtvis stöter på fler fördomar än vad till exempel en muslimsk man skulle göra. Rani 

berättar för mig om hur personer började skvallra om henne när hon på gymnasiet valde att ta 

på sig slöjan. Hon skrattar till när hon berättar att personer sa att hon hade blivit tvingad av sin 

pappa eftersom att hennes pappa var helt ovetande. Hon förklarar för mig att slöjans regler är 

bestämda av en högre makt som hon tror på och hon betonar flera gånger att det är ingen annan 

än hon själv som har beslutat kring slöjan. Nasrin förklarar att hennes slöja inte bidrar till 

trygghet som hennes muslimska tro i övrigt eftersom den kan leda till negativt bemötande. 

Däremot berättar hon att hon känner sig stolt och stark över att hon orkar bära sin slöja trots 

risken att utsättas för negativa ord eller blickar. Sara som är konvertit berättar för mig att 

omgivningens reaktioner om beslutet att konvertera till islam främst rörde slöjan. 

 

Men annars att jag blev muslim det är liksom ingen som har brytt sig det är 

bara sjalen som folk bryr sig om och det är det som folk frågar om och sådär, 

så det är nästan som att samhället tror att 90 % av den muslimska kvinnan är 

sjalen liksom, resten är liksom ointressant (skratt) (Sara 2017, s.5). 

 

Sara beskriver hur slöjan blir betydelsefull för mötet med omgivningen. Både Sara och de andra 

kvinnorna berättar att slöjan verkar vara en symbol som omgivningen kopplar samman med en 

negativ bild av islam. Jamila berättar att hon ofta bemöts med förvåning när hon förklarar att 

hon är högutbildad. Hon skrattar till och förklarar att hon tror att hennes utbildningsbakgrund 
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inte överensstämmer med bilden människor har av den muslimska kvinnan. Hon förklarar för 

mig att hon tror att människors fördomar grundar sig i okunskap om islam och hon berättar att 

hon brukar engagera sig för att sprida kunskap.   

 

[...] jag utnyttjar allt om det finns någon dialoggrupp så jag vill vara med och 

prata och vara bra för mina barn också, jag vill att dom ser att jag kämpar 

mycket för jag vill att samhället ska ändra hur dom tänker eller ser mig som 

en muslimsk kvinna och att ha hijab eller slöja det täcker inte mitt hjärna, det 

bara täcker mitt hår och mitt kropp (Jamila 2017, s.3). 

 

Enligt Jamila är slöjan ett föremål som inte förmedlar kunskap om hennes intellekt. Slöjan kan 

ses som en materiell symbol för det personliga religiösa engagemanget samtidigt som slöjan 

omfattas av omgivningens tolkningar. Den negativa bilden som slöjan tenderar att kopplas 

samman med exemplifieras med hjälp av underkategorin Den förtryckta muslimska kvinnan.  

 

4.3.2 Den förtryckta muslimska kvinnan 

Enligt kvinnorna kan livet som muslimsk kvinna i västvärlden vara svårt på grund av en 

stereotyp bild över den muslimska kvinnan som förtryckt vilken förväntas innebära ett liv utan 

egen vilja eller frihet, ett liv med låg utbildningsnivå och ett liv under tvång. Leila förklarar att 

det är svårt att vara kvinna och muslim för att det finns människor som vill bestämma vad som 

är bäst för henne. Hon berättar att det finns vissa som vill att hon tar av sig sin slöja medan 

andra vill att hon skall täcka sin kropp och inte sminka sig. Leila skrattar till och berättar för 

mig hur hon på gymnasiet fick en tid hos kuratorn för att hon ansågs vara förtryckt och i behov 

av hjälp på grund av sin religion. Leila och jag skrattar tillsammans och hon skakar på huvudet 

och säger att visst ville hon ha hjälp men med att lära sig det nya språket. Jamila berättar att 

omgivningen har misstolkat islam genom att kultur och religion har blandats, på så sätt att en 

del av ett samhälles kultur inte nödvändigtvis behöver tillhöra islam som religion, men att det 

är okunskap kring bland annat det som leder till fördomar om islam. Rani berättar vidare om 

sina reflektioner kring samhällets syn på den muslimska kvinnan.  

 

”[...] folk ibland har den här bilden att muslimska kvinnor är förtryckta och på 

något sätt i vissas ögon blir vi några slags offer, men gud vad synd om dom, i 

vissa andras ögon är vi bara elaka rakt igenom och i min hjärna, det stämmer 

inte. (Lätt skratt) om vi nu är förtryckta vilket jag absolut inte tycker att jag 

är, men om jag nu är det då finns det väl ingen anledning för någon att vara 

elak mot mig? (Rani 2017, s.12). 
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Rani ifrågasätter motsägelsefullheten i bilden av den muslimska kvinnan som förtryckt och att 

hon bemöts negativt på grund av sin religion. Bilden av den förtryckta muslimska kvinnan kan 

alltså ses involvera en aspekt där kvinnan blir sedd som ett offer samtidigt som hennes roll som 

muslim väcker upprörda känslor av omgivningen. En motsägelsefullhet i hur muslimer bemöts 

i samhället kommer också att fördjupas kring i nästa kategori Media.  

 

4.3.3 Media  

Amira och jag pratar om känslan av att vara annorlunda. Hon berättar att det känns tryggare 

idag då det finns fler muslimer i samhället samtidigt som hon anser att det har blivit mer 

accepterande att uttrycka sig islamofobiskt i samhället. Hon tror att det beror på medias 

framställning av muslimer och islam, sociala medier, Sverigedemokraternas framväxt och den 

ökade invandringen under senare år som kan ha bidragit till att människor har en 

generaliserande bild över vem som är muslim. Flera av de andra kvinnorna berättar också att 

bilden av muslimer som visas i media är felaktig. Rani berättar att om det sker ett terrordåd av 

ISIS i världen kan det förvärra samhällsklimatet och bemötandet mot henne som muslim. När 

Sara berättar om hur hon konverterade till islam förklarar hon att hon själv var influerad av 

medias bild vilket gjorde att hon inte ville tillhöra religionen. När hon sedan fördjupade sig 

inom islam insåg hon att bilden var felaktig och att religionen istället var den sanning som hon 

länge hade sökt efter. Jamila berättar att hon önskar att media kunde visa mer positiva inslag 

från hur muslimska kvinnor lever runt om i världen och Amira berättar hur uttalanden om 

muslimer gör henne osäker i sin vardag. Amira förtydligar för mig att hon är medveten om att 

det finns en mängd människor i samhället som inte känner förakt mot muslimer men att hon 

ändå påverkas av dem negativa rösterna som hörs. Medias bild och det förändrade sättet på 

vilket människor pratar om islam påverkar kvinnornas vardag på så vis att de tvingas försvara 

sig mot fördomsfulla röster. De kvinnorna med utländsk bakgrund eller delvis utländsk 

bakgrund lyfter också andra faktorer som de menar kan kopplas samman med både medias bild 

av muslimer samt med bilden av den muslimska kvinnan. Det behandlas närmare under nästa 

kategori.  

 

4.3.4 Utländsk bakgrund  

Denna underkategori avser att behandla hur kvinnornas utländska eller delvis utländska 

bakgrund synliggör fördomar om islam. Materialet visar att människor som kvinnorna möter 

inte sällan blir positivt överraskade vid upptäckten av att kvinnorna kan tala svenska. Den 

positiva reaktionen beskrivs av kvinnorna som en fördom om den muslimska kvinnan som icke 
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– svensktalande. Jamila betonar även detta genom att berätta hur människor har blivit förvånade 

när hon har talat engelska, som att hon inte förväntas kunna det engelska språket. Gemensamt 

för kvinnorna med utländsk eller delvis utländsk bakgrund är att de möter fördomar som 

relateras till deras bakgrund och muslimska identitet. Amira förklarar att de positiva 

kommentarer som hon har fått av andra i relation till sin religion är uteslutande kring det 

svenska språket. 

 

[...] då vet man ju att dom som ser ut som mig och inte pratar bra svenska dom 

blir antagligen väldigt dåligt bemötta för jag har märkt, verkligen märkt hur 

inställningen förändras när min rena svenska kommer fram. Men 

religionsmässigt har jag nog aldrig fått några positiva kommentarer nej (Amira 

2017, s.9). 

 

Amira berättar att utöver sin svenska har hon inte mött några positiva kommentarer som rör 

hennes val att leva som muslim. Denna kategori exemplifierar således att fördomar om den 

muslimska kvinnan omfattar en aspekt av vilka språk hon förväntas tala eller vilken etnisk 

bakgrund hon förväntas ha.  

 

 

4.3.5 Externa och interna värderingar  

 

I samband med nuvarande teman behandlas externa och interna värderingarna ur kategori A. 

Fördomar. Kvinnorna använder sig mestadels av externa värderingar vilka innebär att 

kvinnorna kommenterar händelserna utifrån genom värderande ord som exempelvis bra, dåligt, 

lätt, svårt, löjligt, märkligt, härligt, skönt. Kvinnorna beskriver att det är svårt att bära slöja, 

tufft att vara annorlunda och svårt att uttrycka sin religion i ett samhälle som inte är anpassat 

efter islam. Det beskrivs som påfrestande att stå emot fördomar om att islam till exempel skulle 

vara likvärdigt med ISIS. I samband med beskrivningar av fördomar betonar kvinnorna vikten 

av att ständigt söka kunskap och skapa egna uppfattningar om världen. Mitt egna användande 

av externa värderingar har varit sådana som det måste vara tufft, vad roligt etc vilket kan sägas 

bidra till ett bekräftande av kvinnornas värderingar. Värderingarna kan således ses förstärkas 

genom samspelet i intervjuerna då jag som intervjuperson bekräftar kvinnornas känslor. I 

många tillfällen har jag och intervjupersonen skrattat tillsammans vilket kan bidra till att 

stämningen och miljön för intervjun har gjort kvinnorna mer bekväma. De externa 

värderingarna kan alltså visa på att kvinnornas berättelser förmedlar känslosamma 

anknytningar till de fördomsfulla mötena som kan uppstå i deras dagliga liv i Karlstad. I 
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nästkommande tema kommer de övriga externa och interna värderingarnas resultat att 

redovisas.  

 

4.3.6 Sammanfattning tema 3 

Temat Fördomar har behandlat hur kvinnorna beskriver sitt liv i Karlstad i relation till hur de 

bemöts av andra människor. Kvinnornas slöja, media och etniska tillhörighet kan ses som 

faktorer vilka synliggör fördomar om islam. Fördomarna kan ses gälla föreställningar om hur 

den muslimska kvinnan förväntas leva, bete sig och kring vilken bakgrund hon förväntas ha. 

Materialet talar för att alla kvinnorna mer eller mindre har stött på fördomsfulla röster i sin 

vardag men att inte alla har blivit personligt utsatta. De kvinnor som har konverterat till islam 

vittnar inte om fördomsfulla möten i lika hög utsträckning men har ändå kommit i kontakt med 

det på något sätt. De externa och interna värderingarna i berättelserna kan tolkas som att det 

finns en viss svårighet i att leva som muslimsk kvinna i Karlstad idag.  

 

4.4 Tema 4. Islam som ett levnadssätt  

Uppsatsens sista tema har jag valt att kalla Islam som ett levnadssätt då många av kvinnorna 

beskriver att islam kan förstås som ett ramverk över hur livet organiseras eller uppfattas. Till 

skillnad från tema 1 som tar upp moraliska handlingar fokuserar följande tema på hur kvinnorna 

förhåller sig till islam och sitt liv i allmänhet. I slutet av temat redovisas ytterligare resultat från 

de externa och interna värderingarna.  

 

En viktig aspekt som alla kvinnor betonar är vikten av att ständigt utvecklas som person, både 

andligt och intellektuellt. Utbildning beskrivs som något vilket värderas högt inom islam. 

Kvinnorna berättar också att det är viktigt att vara kritisk och att individen själv bör skapa sin 

egen uppfattning om världen och företeelser. Jamila berättar om hur hon pratar om islam med 

sina barn och förklarar varför de lever som de gör. Hon beskriver sig som en öppen person och 

förklarar att hon gärna vill att barnen skall delta i aktiviteter som skolbesök till kyrkan under 

julen, eftersom att hon vill att barnen ska få möjlighet att skapa egna uppfattningar. Hon berättar 

att islam är något som måste komma inifrån, som har sin grund i hjärtat och därför inte är något 

hon varken vill eller kan tvinga sina barn till att tro och leva efter. Två av kvinnorna har 

anammat julens högtid och firar jul med sina barn. Nasrin förklarar till exempel att Jesus finns 

i islam också och att hennes dotter gärna vill fira jul, medan Leila betonar att hon är öppen för 

andra religiösa traditioner och högtider även om hon väljer att leva efter islams principer. 

Simone som är konvertit har valt att inte fira jul för hon menar att hon har valt islam och att hon 
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inte vill förvirra varken sig själv eller sina barn. Däremot finner hon kompromisser i sitt liv 

genom att till exempel ge presenter till sin familj som inte är muslimer, men att undvika 

formuleringar som God jul. Kvinnornas tro kan genom dessa exempel ses skapa olika typer av 

förhållningssätt till det närliggande samhället och dess högtider, där kvinnorna väljer att 

organisera sin vardag utifrån deras olika individuella tolkningar. En annan viktig aspekt som 

många av kvinnorna pratar om är att familjen är viktig inom islam. Människan ska värna om 

familjen, vilket många av kvinnorna också gör. Sara berättar att för henne omfattar islam allt 

och inte bara relationen till familjen. Islam har betydelse för hur hon hanterar sitt bemötande 

och sina känslor inför familjen, gud, ekonomin, naturen, andra människor och samhället 

generellt.   

[...] men ett klassiskt exempel om jag och dottern springer till bussen för att 

hinna med den och sen så hinner vi inte med den då kanske jag istället för att 

bli jättesur då kan jag tänka att det nog inte var meningen att vi skulle med 

den bussen det fanns liksom en anledning till det, och då kan jag istället för 

att vara sur känna tacksamhet till det. Det är gud som kanske skyddade oss 

eller har helt enkelt en annan plan än vad vi hade. Jag brukar säga att vi 

planerar men gud planerar bäst liksom (Sara 2017, s.1). 

 

Saras exempel visar hur islam kan fungera som ett sätt att förhålla sig till livet i vardagliga 

situationer. Förklaringen med att gud hade en annan plan för henne vittnar Amira också om då 

hon förklarar att islam hjälper henne i vardagen då hon känner att det finns en orsak till det som 

sker och att gud hjälper henne att förstå händelser eller att ha tålamod inför situationer. När 

Simone berättar om hur hon förhåller sig till arbetssökande och arbeten blir islams påverkan 

också synlig.  

[...] tron är viktigare än pengar för mig, och för min man också så vi har hellre 

lite en period för att istället vänta på det jag vill ha för att det ska passa 

religionen, det ska passa gud [...] Jag har till exempel jobbat tidigare som 

servitris och serverat alkohol och gris och det passar ju inte riktigt in i dom 

reglerna och även om det skulle vara okej så skulle inte jag känna att jag vill 

göra det ändå. Det skulle inte vara okej för mig (Simone 2017, s.4).  

 

Simones förklaring om att välja yrke som enligt henne upplevs förenligt med islams principer 

kan ses som ett exempel på hur islam kan fungera som ett ramverk för hur livet skall levas. Hon 

berättar också om att hon idag inte lyssnar på musik i lika hög grad då det ses som något vilket 

kan förföra en person bort från sin tro. Det indikerar på att vardagliga inslag i omgivningen 

tolkas ur ett perspektiv som formas av islam. En återkommande formulering om vad islam 

betyder för kvinnorna i materialet är ”Islam är mitt sätt att leva”. Det förklarar således att den 

religiösa traditionen kan ses omfatta hela livet med dess innehåll, allt ifrån på vilket sätt 
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företeelser tolkas till hur kvinnorna väljer att bemöta och skapa betydelse i sin vardag. I nästa 

avsnitt redogörs för de värderande elementen i kvinnornas berättelser sedan följer en 

sammanfattning av uppsatsens resultat.  

 

 

Externa och interna värderingar  

De externa och interna värderingarna som redogörs för nedan har sammanställts under 

kategorierna B. Att vara annorlunda och C. Ett bra liv i Karlstad. Alla kvinnor väljer genom 

mestadels externa värderingar att kommentera sitt liv.  Många kvinnor kommenterar det faktum 

att de lever på ett icke-normativt sätt i det svenska samhället vilket medför känslan av 

annorlundaskap. Känslan av att vara annorlunda benämns med ord som inte lätt, svårt, jobbigt, 

tufft men också med ord som bra, stark, modig. Att vara annorlunda beskrivs som en svårighet 

i vardagen men också som något vilket bidrar till ett stärkande för den egna individen. Dessutom 

visar värderingarna på positiva värdeord som att de trivs eller att det är tryggt och bra i Karlstad. 

Även i samband med ovan värderingar kan min roll som lyssnande och bekräftande ha bidragit 

till samspelet då mina värderingar blir ett sätt att lyssna till deras känslor, och i vissa tillfällen 

har det bidragit till att kvinnorna till exempel har utvecklat sina berättelser med fler exempel. 

 

4.5 Sammanfattning resultat  

Resultatet har visat på att islam påverkar kvinnornas beteende och vägleder dem i fråga om vad 

som är moraliskt rätt och fel. Islam skapar trygghet i kvinnornas liv och religiösa praktiker som 

förekommer är exempelvis regelbundna böner, bärande av slöja, studera koranen, att fasta samt 

olika typer av mat – och dryckesprinciper. Kvinnorna möter fördomar om muslimer och den 

muslimska kvinnan i sitt dagliga liv i Karlstad och islam beskrivs som ett helhetsperspektiv där 

allt i världen ses, tolkas och förstås utifrån kunskap som grundas i den islamska tron. 

Berättelsepoängerna som har framkommit med hjälp av värderingarna kan sägas förmedla att 

livet som muslimsk kvinna i Karlstad idag innebär 1. Fördomsfulla möten med omgivningen, 

2. Tunga och stärkande känslor av att vara annorlunda samt att 3. Vardagslivet i Karlstad är 

något som upplevs som trivsamt. Samspelet mellan mig och intervjupersonerna kan ha förstärkt 

kvinnornas känslor och bidragit till trygg stämning eller mer utförliga exempel i berättelserna.  
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5. Analys - Materiella perspektiv på muslimska kvinnors livsberättelser  

I denna del analyseras uppsatsens resultat utifrån ett materiellt perspektiv.  

 

5.1 Vad livet som muslimsk kvinna i Karlstad kan innebära 

Uppsatsens första forskningsfråga Vad menar muslimska kvinnor att det innebär att leva som 

muslimsk kvinna i Karlstad? kommer att analyseras med hjälp av berättelsepoängerna A. 

Fördomsfulla möten med omgivningen, B. Tunga och stärkande känslor av att vara annorlunda 

samt C. Vardagslivet i Karlstad är något som upplevs som trivsamt då de kan ses som det 

budskap berättaren vill förmedla med sin berättelse (Johansson 2005, s.194).  

En politiskt influerad tolkning av islam som lyfts i tidigare forskning påverkar även livet som 

muslimsk kvinna i Karlstad. Rani berättar att när ett terrordåd av ISIS sker i världen kan det 

drabba henne själv då människor förknippar hennes muslimska identitet med ISIS. Kvinnornas 

slöja bidrar till att de kan tolkas som förtryckta. Utifrån ett materiellt perspektiv kan kvinnornas 

kroppar förstås som en aspekt vilken genom bärandet av slöja tillskrivs förutfattade meningar 

om islam och om slöjans innebörd (McGuire 2007, s.197ff). Kvinnornas egna kroppar och 

medias framställning eller den närliggande miljön kan alltså ses påverka livet som muslimsk 

kvinna i Karlstad (Moors 2012, 286ff).  

 

De känslor som skapas av att vara annorlunda kan förstås ur ett materiellt perspektiv där den 

mänskliga kroppen blir väsentlig för livet som muslimsk kvinna. Amira berättar om hur hennes 

egna beteende begränsas på grund av annorlundaskapet i form av en rädsla för att bli utsatt av 

negativa ord eller blickar i vardagen. Nasrin berättar att hennes val att bära slöja trots att den 

gör henne annorlunda i samhället är något som bidrar till att hon känner sig mer stark i sig själv. 

Båda aspekterna av att vara annorlunda visar på beteendemässiga konsekvenser av 

annorlundaskapet men också på emotionella dimensioner. Känslor kan förstås som inre tillstånd 

i den mänskliga kroppen vilka skapar kunskap om hur religiösa traditioner organiseras och 

påverkar människor i världen (Morgan 2010, s. preface & 5: McGuire 2007, s.197ff).  Ur ett 

materiellt perspektiv på religion kan således kvinnornas kroppar, både fysiska och inre tillstånd, 

samt miljön ses som påverkande faktorer relaterade till annorlundaskapet som muslimsk kvinna 

i Karlstad. I berättelserna återkommer kvinnorna till värderande beskrivningar om att det är en 

lugn stad utan stress eller en trygg plats att bo på. Miljön och den sociala kontexten kan således 
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ses som den materiella dimensionen vilken påverkar vad det kan innebära att leva som 

muslimsk kvinna i Karlstad idag (Carp 2011, s.475).  

 

Berättelsepoängerna visar att levd islam bland individer som själva definierar sig som kvinnor 

och muslimer i Karlstad kan sägas innebära ett liv där den materiella dimensionen blir 

betydelsefull. Mötet med det närliggande samhället och kvinnornas kroppar, såväl fysiska som 

emotionella aspekter kan förstås som materiella faktorer vilka i samband med den religiösa 

övertygelsen bidrar till att forma vad kvinnorna menar att det innebär att leva som muslimsk 

kvinna i Karlstad idag.  

 

5.2 Islam och materiella företeelser samt hur belief kommer till uttryck 

Innehållet från uppsatsens fyra huvudteman 1. Moral och trygghet, 2. Religiösa praktiker, 3. 

Fördomar och 4. Islam som ett levnadssätt analyseras nedan för att svara på uppsatsens två 

kvarvarande forskningsfrågor Hur relaterar kvinnorna sin religiösa tradition till materiella 

företeelser när de återberättar sina liv? och Hur kommer belief till uttryck i kvinnornas 

livsberättelser? Islam kan ses som ett sätt för kvinnorna att organisera sig i sina liv. Liksom 

tidigare studier visar uppsatsens material att islam skapar ett förhållningssätt inför det egna 

beteendet, gentemot andra och omvärlden. Faktorer som familj, utbildning och religiösa 

praktiker är något som värdesätts högt, vilket också samspelar med tidigare forskning kring 

levd islam och muslimska kvinnor (Repo 2012, s.361). I tidigare studier har en distinktion 

mellan tro och beteende studerats i samband med levd islam (Berghammer & Fliegenschnee 

2014, s.95ff &99ff). Föreliggande uppsats avser att problematisera denna distinktion genom 

begreppsförståelsen belief som involverar en materiell dimension över vad en religiös tro kan 

innebära.  

 

Det första temat visade att islam ses som en påminnelse om vad som är moraliskt rätt och fel 

samtidigt som islam bidrar till trygghetskänslor för kvinnorna. Enligt Morgan (2010, s. preface 

& 2) öppnar belief för ett perspektiv som involverar människors beteende i den religiösa tron, 

exempelvis i form av vad människor gör, på vilket sätt de agerar samt när och var. I resultatet 

framkommer det att Sara påminner sig själv om att upprätthålla ett gott beteende genom att inte 

slänga skräp på maken. Inom henne finns kunskap om att gud ser alla hennes handlingar vilket 

medför att hon väljer handla på rätt sätt även i situationer där hon är själv. Det visar på att den 

muslimska tron inkluderar en relation mellan individens känslor, tankar och agerande i den 

vardagliga miljön vilken formas av principer relaterade till islam. Vidare kan det innebära att 
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belief som det beskrivs av Morgan (2010) förekommer genom ett moraliskt förhållningssätt 

inför sig själv, gud och andra. Den religiösa övertygelsen kan därför ses innebära ett mer 

komplext perspektiv än en distinktion mellan tro och beteende  

 

Uppsatsens andra tema berörde religiöst praktiserande av islam i kvinnornas dagliga liv. 

Religiösa praktiker som regelbundna böner, bärande av slöja, att fasta, aktiviteter i moskén, 

studier av koranen och annan islamsk litteratur samt mat – och dryckesprinciper ansågs tillhöra 

praktiserandet av islam. Enligt belief omfattar den religiösa tron individers känslor, kroppar och 

praktiker då känslor bidrar till att forma individer medan praktiker och kroppen visar vad 

människor gör (Morgan 2010, s. preface & 2). Rani berättar att slöjan handlar om ett personligt 

engagemang och något som fördjupar hennes relation med gud. Den mänskliga kroppen och 

slöjan kan alltså förstås som ett uttryck för belief då en materiell tygbit med sin koppling till 

den mänskliga kroppen tillskrivs religiös betydelse genom förkroppsligandet av den. En 

distinktion mellan tro och beteende blir i detta fall inte oproblematisk eftersom valet att bära 

slöja kan ses som en handling vilken relateras till den personliga kontakten med gud. Den 

mänskliga kroppen involveras ytterligare i samband med kvinnornas praktiserande av islam, till 

exempel genom fastan, bönen och i samband med avhållsamhet från viss mat och dryck. De 

materiella praktikerna involverar dessutom bönematta, anpassning till arbetet, till hemmets 

förutsättningar och till solens upp – och nedgång. Bönen och fastan inkluderar även den 

personliga relationen till gud. Simone berättar hur kroppens påfrestningar under fastan skapar 

en känslosam kontakt till det gudomliga och hon beskriver förutsättningar hos den kvinnliga 

kroppen som exempelvis menstruation eller graviditet som begränsar utövandet av religiösa 

praktiker. Den kvinnliga kroppens förutsättningar synliggör således hur den religiösa 

traditionens uttryck kan forma och formas av den mänskliga kroppen (Houtman & Meyer 2012, 

s.6f: McGuire 2007 s.197ff). En uppdelning mellan tro och beteende kan problematiseras då 

materialet synliggör att praktiserandet formas av islamska föreskrifter, materiella föremål, 

vardagliga förutsättningar, kroppen och personliga känslor. Belief kan således uttryckas genom 

kvinnornas vardagliga praktiserande av islam i form av olika religiösa praktiker då dessa 

genererar en personlig och religiös betydelse för kvinnorna. 

 

Det tredje temat tog upp innehåll om fördomar som kvinnorna möter i omgivningen och delades 

upp i fyra underkategorier slöjan, den förtryckta muslimska kvinnan, media och utländsk 

bakgrund. Hur kvinnorna väljer att hantera bemötandet från andra kan beskrivas som ett sätt på 

vilket belief kommer till uttryck då islam hjälper kvinnorna att hantera fördomarna. Jamila 
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berättar att hon känner tillit till att gud vet bäst och så länge hon agerar rättvist kommer gud att 

vara rättvis tillbaka. Tilliten till guds förmågor påvisar att möten med omgivningen influeras av 

islam. Slöjan, media och några av kvinnornas etniska bakgrund kan ses som faktorer vilka 

bidrar till hur omgivningen uppfattar och bemöter kvinnorna. Kvinnorna betonar att 

omgivningens uppfattningar inte förändrar deras tro på islam. Det påvisar att kvinnornas 

beteende och liv som muslimer påverkas av den sociala kontexten men att utomståendes 

uppfattningar inte kan nå deras inre och personliga religiösa övertygelse. Den religiösa tron kan 

alltså sägas innebära en personlig sfär och ett sätt att leva med den sociala kontextens 

uppfattningar. Ur ett materiellt perspektiv kan således omgivningen ses som den sociala kontext 

vilken får betydelse för hur kvinnorna upplever sin vardag (Carp 2011, s.475; Berghammer & 

Fliegenschnee 2014, s. 99ff).  Enligt McGuire (2007, s. 197ff) är människors kroppar relevanta 

för levd religion eftersom att människor lever och uttrycker sig genom dessa, både rent fysiskt 

men också emotionellt. I samband med fördomar menar kvinnorna att deras slöja tolkas som en 

symbol för förtryck vilket innebär att den religiösa betydelsen är beroende av aktören själv men 

också av den sociala kontextens tolkningar. Hanteringen av fördomar, känslor kring 

fördomarna, bärandet av slöjan och samspelet mellan individ och miljö kan således ses som 

exempel på hur kvinnorna relaterar islam till materiella företeelser i sina livsberättelser, samt 

som exempel på hur belief kommer till uttryck i livsberättelserna.  

 

I berättelserna beskriver kvinnorna islam som ett helhetsperspektiv som formar hur de tolkar 

livet och ser på världen. Det visar sig till exempel i samband med att islam kan ses påverka 

innehåll i livet som arbete, plötsliga händelser, familjen, utbildning och ekonomi. Morgan 

(2010) beskriver att en människas tro bland annat består av att ”feel, smell, hear, and see” 

(Morgan 2010, s. 5). Citatet lyfter människors sinnesförnimmelser i livet som exempel på hur 

en tro verkar i världen. Enligt kvinnorna tolkas islam som ett sätt att leva, det vill säga det bidrar 

till att forma deras känslor inför omgivningen och innehåll i vardagslivet. Kvinnorna beskriver 

att de ser på världen som en plats där gud har delaktighet samt att de känner ansvar för familjen, 

andra och omvärlden. Genom att islam upplevs som ett helhetsperspektiv över hur livet i 

världen formas, kan det sägas beröra kvinnornas olika sinnen och känslor och förstås som 

uttryck för belief. I kvinnornas livsberättelser kan belief därför sägas komma till uttryck genom 

islamska principer som påverkar handlingar och exempelvis känslor inför familjen eller 

materiella företeelser i vardagen.   
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5.3 Sammanfattning och diskussion 

Livsberättelserna kan ses förmedla att levd islam i Karlstad inkluderar en materiell dimension 

i form av den närliggande miljön och känslor som relateras till att vara annorlunda i samhället. 

Kvinnorna relaterar till islam som ett helhetsperspektiv över livet vilket inkluderar materiella 

ting, känslor och företeelser. Det rör sig om exempelvis vardagliga händelser som att slänga 

skräp eller känslor som är kopplade till möten med den närliggande miljön. Religiösa praktiker 

som fasta, mat – och dryckesprinciper, koranstudier, böner eller bärandet av slöja samt 

kvinnornas mänskliga kroppar kan också förstås som uttryck för deras religiösa övertygelse 

inom ramen för en materiell förståelse.  

 

Analysen har problematiserat distinktionen mellan tro och beteende i samband med levd islam, 

och undersökt hur den materiella begreppsförståelsen belief kommer till uttryck i kvinnornas 

livsberättelser. Belief kommer till uttryck i form av materiella företeelser som vardagliga 

händelser, emotionella tillstånd, religiösa praktiker, möten med den sociala miljön, sätt att agera 

i vardagen, den personliga relationen till det gudomliga och i samband med den mänskliga 

kroppen. I materialet synliggörs att kategorierna tro och beteende förekommer inom levd islam 

men det materiella perspektivet kompletterar med kunskap om att kvinnornas muslimska tro 

innefattar ett samspel mellan beteendemässiga och kroppsliga uttryck. Deras agerande påverkas 

exempelvis av religiösa doktriner samtidigt som deras fysiska uttryck och inre känslor influeras 

av islam, vilket kan förstås som en aspekt vilket gör en uppdelning mellan tro och beteende 

problematiskt. Inre tillstånd som känslor eller val, vilka påverkas av islam blir exempelvis inte 

enkla att placera inom kategorierna tro eller beteende, eftersom att det kan sägas omges av båda 

aspekterna. 

 

5.8 Slutsatser och vidare forskning 

Uppsatsens resultat och analys visar på att levd islam som det kan uttryckas bland individer 

som själva definierar sig som kvinnor och muslimer i Karlstad, omfattar ett helhetsperspektiv 

över livet där vardagliga aspekter tillskrivs en religiös betydelse. Oavsett om det gäller 

personliga känslor, att hinna med bussen, att försvara sig mot fördomar, att vara rättvis mot 

andra människor, att fasta under ramadan, att värna om relationer i livet eller att ständigt 

utvecklas i livet, appliceras en islamsk betydelse på företeelserna. För kvinnorna medför livet 

som muslimsk kvinna i Karlstad också en emotionell aspekt som exempelvis kan handla om att 

vardagen upplevs som påfrestande eller stärkande i relation till att vara annorlunda, men också 
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genom att de tycker om sitt liv och trivs i Karlstad. Livsberättelseintervjuerna har bidragit till 

att ge kvinnorna möjlighet att berätta om vad islam betyder för dem och om hur islam kommer 

till uttryck i deras dagliga liv. På så vis kan området för uppsatsen sägas ha bidragit till att 

fördjupa kunskap om hur levd religion och levd islam kan förekomma bland muslimska kvinnor 

i sverige och Värmland idag. 

För vidare studier vore det intressant att komplettera uppsatsens slutsatser med ytterligare 

studier inom fältet för levd islam, exempelvis bland muslimska män eller också bland muslimer 

i en större alternativt mindre stad. Det skulle öppna för möjligheten att bredda kunskapen om 

levd islam genom att ge utrymme för fler individuella röster och bidra till mer kunskap som 

eventuellt kan nyansera bilden av islam i sverige och västvärlden.  
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tillhörighet i Karlstad, Sverige idag. Syftet är alltså att undersöka hur det kan vara 

att leva som muslimsk kvinna i dagens Karlstad. Uppsatsen skrivs av Anna 

Johansson Frånberg, ämneslärarstudent vid Karlstads universitet.  

Uppsatsen ingår i ett studentbaserat forskningsprojekt som drivs vid Karlstads universitet 

under hösten 2017. Temat för projektet är ” Karlstads moské - förhandlingar om Islam i 

Värmland” och handlar om att från olika infallsvinklar belysa den aktuella utvecklingen 

kring islam i Värmland. Tiden för uppsatsarbetet påbörjas den 13 november 2017 och 

avslutas omkring den 19 januari 2018. Insamlandet av uppsatsmaterialet kommer att ske 

genom 7 inspelade intervjuer i Karlstadområdet. Det material som samlas in kommer 

endast att användas i syfte att skriva uppsatsen.  

 

Information 

Du har rätt till att vara anonym i undersökningen och personuppgifter som till exempel 

namn kommer att ändras i uppsatsen. Du har även rätt till att ta del av den färdiga texten 

om intresse finns. Din medverkan i undersökningen är dessutom frivillig och kan när 

som helst avbrytas genom att kontakta Anna Johansson Frånberg.  

 

Kontakt:  

Anna Johansson Frånberg, student Karlstads universitet. Anna.franberg@gmail.com   

mailto:Anna.franberg@gmail.com


 
 

Intervjuguide  

 

 

Före: Forskaren talar om syftet med intervjun.  

Efter: Deltagaren får reflektera hur hen upplevde intervjun, om det finns frågor om materialet.  

Uppföljning: Fråga om de vill ta del av analys och slutarbetet. Deltagaren får också möjlighet att ställa frågor om 

arbetet. 

 

Teman  

- Vad det innebär att leva som muslimsk kvinna i Karlstad  

- Specifika ritualer? Vad är viktigt?  

- Den religiösa traditionens betydelse 

- Vardagliga platser och uttryck 

 

1. Namn, ålder, arbete, kommer ifrån/uppväxt. 

2. Försök berätta om ditt liv på 20 min, börja med vad du vill.  

3. Försök berätta vad islam betyder/innebär för dig? I din vardag men också för dig själv. 

4. Finns det specifika ritualer för kvinnor?  

5. Vill du försöka beskriva en vanlig dag för dig, hur en vanlig dag kan se ut?  

6. Vad skulle du säga är viktigt för dig i livet?  

 

Kan/Vill du berätta mer om..?  

Hur kom det sig att..? 

Hur har det påverkat..? 

Om du skulle jämföra ... med /idag/förr/tidigare/senare. Vilka likheter och skillnader finns?  

Hur hanterar du förändringar?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Livsberättelser 

 

Nasrin, shiamuslim  

Nasrin bor i Karlstad och är uppväxt i Värmland. Jag besöker henne på hennes arbetsplats där 

hon erbjuder mig kaffe eller te varpå vi sedan går till hennes arbetsrum. Vi småpratar lite om 

hennes arbete och jag tackar för att hon vill ställa upp i undersökningen. Jag öppnar upp samtalet 

och bjuder in henne för att dela med sig av sina erfarenheter från sitt liv. Nasrin verkar tycka 

att det är lite svårt med vad hon ska börja berätta om men ganska fort kommer vi in på ämnen 

som vad islam betyder för henne och om hur hon bemöts i samhället. Vi pratar mycket om 

hennes barndom och hon beskriver hjärtligt händelser från sitt liv med allt från 

barndomsskildringar och relationen till sina föräldrar och släktningar. Hon har en stor familj 

och berättar för mig att familjen betyder väldigt mycket för henne. Nasrin har utländsk 

bakgrund och berättar att även om hon trivs väldigt bra i Karlstad då det är en trygg stad för 

hennes barn att växa upp i, blir hon ibland lite uttråkad och kan sakna sitt hemland då det brukar 

finnas mer att göra där. Hon beskriver sig själv som lite av en storstadsmänniska och en social 

person som tycker om när det händer saker och ting. Nasrin förklarar att hennes föräldrar har 

flyttat tillbaka till deras hemland och att hennes mamma brukar berätta att hon har fullt upp 

med att träffa människor och göra saker, vilket är något som Nasrin kan sakna ibland.  

När vi pratar om islam förklarar Nasrin enkelt och naturligt att islam för henne bara handlar om 

att vara snäll och att värna om sig själv och andra i livet. Hon delar med sig av hur hon ser på 

sin tro och berättar att hon tycker att det är väldigt viktigt att människor söker kunskap på egen 

hand och inte tror på allt som omvärlden antyder. När hon pratar med sina barn brukar hon 

framförallt betona att de själva måste söka kunskap och ta reda på om islam är något de vill 

leva efter och om det är något som de känner är rätt inom sig. Ju äldre Nasrin har blivit desto 

mer engagerad har hon blivit i sin religion. Jag frågar henne hur det kommer sig och hon berättar 

att hon förstår saker och ting mer nu, och att hon är nyfiken och vill söka reda på svar om 

religionen och sig själv. Hon berättar att hon känner sig mer trygg i sin religion nu och valde 

till exempel att ta på sig sin slöja efter att hon hade fördjupat sig inom islam. Nasrin berättar 

för mig att hon tror att hennes slöja bidrar till att hon möter många fördomar eftersom att det 

syns att hon sticker ut från normen i samhället. Hon rycker på axlarna och förklarar att det är 

tråkigt att behöva känna dömande blickar eller höra negativa ord från människor, men samtidigt 

berättar hon att hon inte engagerar sig i det lika mycket som förr. Hon har ändrat inställning till 



 
 

rollen av att vara annorlunda och om det är någon som beter sig illa mot henne förklarar hon att 

hon istället brukar tycka synd om personerna för att de inte vet bättre. Nasrin är stolt över sig 

själv för att hon står på sig och inte låter negativa ord komma åt henne. Hon berättar om exempel 

från vardagslivet som på arbetet då hon mött personer som har behandlat henne annorlunda på 

grund av hennes religion. Jag frågar henne vad islam betyder för henne och förutom att det 

handlar om att vara en god person förklarar hon att det ger henne trygghet i livet. Hon vet var 

hon kan finna svar på frågor eller förklaringar till varför något sker. Hon berättar att hon 

praktiserar islam bland annat genom att be fem gånger om dagen, äta mat efter vissa principer, 

bära slöja och studera koranen. Hon visar mig sin bönematta och en sten som hon använder vid 

bönerna. För Nasrin tillhör det vardagen att be och hon förklarar att hon aldrig missar en bön, 

kanske vid något tillfälle om hon är sjuk eller inte har möjlighet att be. Om det skulle ske väljer 

hon alltid att ta igen det vid ett senare tillfälle. Nasrin berättar att hon är nöjd med sitt liv i 

Karlstad och att det viktigaste i livet för henne är att familjen mår bra och att hon själv och 

hennes barn fortsätter att utvecklas. Nasrin verkar sträva efter att alltid vara rättvis och kämpa 

för att bidra till utveckling, både för henne själv och för hennes omgivning. För Nasrin verkar 

islam vara en självklarhet i vardagen, något som gör henne trygg och stabil, och enligt min 

uppfattning, verkar det som att hon önskar att andra kunde förstå, att islam bara handlar om att 

vara snäll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Simone, sunnimuslim 

Simone och jag träffas på Karlstads universitet och vi sätter oss i ett café och jag börjar med att 

berätta om uppsatsens syfte och ger henne möjlighet att ställa frågor, sedan följer vårt samtal in 

på ämnen som hennes liv i Karlstad, hennes arbetssituation och känslor inför islam. Simone 

berättar för mig att hon har konverterat till islam men att hon alltid har haft en tro på gud i sitt 

liv, en personlig känsla inför något större som hon med islam har kunnat få mer kunskap om. 

Skillnaden från innan hon blev muslim beskriver hon dels utifrån att hon lever på ett annat sätt 

nu genom att praktisera islam, men också genom att hon har fått en djupare kunskap om 

meningen med hennes liv. Relationen till gud verkar innehålla en känslosam anknytning och 

hon förklarar att hon tycker att islam innehåller många fina värderingar och riktlinjer som att 

värna om sin familj och sina vänner. Hon berättar även att hon tycker att hennes familj, barn 

och religionen är det viktigaste i livet.  

Simone berättar att hon vill att hennes livsstil ska kännas förenlig med islams principer genom 

att hon själv vill fylla livet med innehåll som hon anser passar med islam. Hon väljer till 

exempel att avstå från att dricka alkohol och också att avstå från att arbeta med alkohol vilket 

hon berättar är något som hon skulle kunna göra men väljer att inte göra. För Simone verkar 

det som att hon mår bra när omgivningen och hennes egna känslor inför islam samverkar. När 

jag frågar Simone vad islam betyder för henne beskriver hon det som en möjlighet till att bidra 

till att göra gott för sig själv och andra under den tiden hon har tilldelats på jorden. Hon förklarar 

också att det påverkar hur hon lever i vardagen och hon berättar att hon ber fem gånger om 

dagen, inte äter svinkött, bär slöja och studerar koranen och försöker att utveckla sig inom 

religionen. Vid ett tillfälle använder Simone ordet harmoni när hon pratar om vad den religiösa 

utvecklingen ger henne. Hon verkar trygg i sin tro och berättar att livet i Karlstad är tryggt och 

händelserikt. Simone engagerar sig i aktiviteter i moskén och tycker om att träffa och hjälpa 

människor. Hon skrattar till och beskriver att ibland kan det bli påfrestande att vara social för 

hon brukar rannsaka sig själv och reflektera över om hon till exempel har uppmärksammat alla 

personer vid ett tillfälle eller om hon skulle ha glömt någon. Hon verkar vara en person som 

värnar om sina medmänniskor och känner ett driv efter att hjälpa människor i utsatta positioner. 

Vi pratar en del om hennes syn på familjen och hennes relation till andra familjemedlemmar 

som inte är muslimer. I relation till dem förklarar hon att allt handlar om respekt för varandras 

olika sätt att leva och att hon exempelvis kompromissar under julen för att respektera sin familj 

som inte valt att leva som muslimer, samtidigt som hon förklarar att dem också måste förstå 



 
 

och respektera hennes val. I relation till samhällsklimatet i Karlstad upplever inte Simone att 

hon möter islamofobiska yttranden men hon är medveten om att det finns. Hon skrattar när hon 

pratar om att människor kan tro att islam är likvärdigt med ISIS. Då måste muslimer och 

muslimska kvinnor ta mer plats tycker hon, för att folk ska förstå att islam inte är ISIS. Jag 

upplever mötet med Simone som känslofyllt då hon delar med sig av mycket känslor, både i 

relation till islam men också i övrigt från sitt liv. Simone tycker om sitt liv i Karlstad och berättar 

att det inte finns något eller någon som hindrar henne från att leva som muslim. Islam verkar 

vara ett betydelsefullt helhetsperspektiv över livet som grundas inom henne. Livet som muslim 

verkar bidra med trygghet och en tröst i livet, en hjälpande kraft som ger henne mening och 

kunskap om livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jamila, sunnimuslim  

Jag möter Jamila på Karlstads universitet och vi köper varsin kopp te innan vi går till ett enskilt 

rum för vårt samtal. Jag upplever mötet med Jamila som lättsamt och naturligt. Hon är öppen 

och vill gärna dela med sig av sina erfarenheter och tankar om sitt liv och islam. Jamila börjar 

med att berätta att hon är född och uppväxt utanför Europa, att hon har bott i Sverige och i 

Karlstad i omkring 10 år och att hon alltid har varit muslim. Ganska tidigt in i samtalet börjar 

hon dela med sig av hur hennes tro förändrades när hon kom till Sverige. I sitt hemland förklarar 

hon att rollen som muslim var något naturligt då majoriteten av människorna var muslimer. När 

hon kom till Sverige insåg hon ganska tidigt att hon inte var som alla andra, att hon nu istället 

tillhörde en minoritet i samhället vilket gjorde att hon började reflektera över vad det innebar 

för henne själv att vara muslim. Hon studerade sin religion mer noga och sökte svar på frågor 

om vad islam egentligen säger om saker och ting i livet. Den nya miljön gjorde att Jamila 

började fundera på vad som var meningen med livet, med sin slöja och med mycket och hon 

fann många svar i koranen. Det utvecklades en starkare anknytning till islam för henne. Jamila 

berättar för mig att idag är islam hela hennes liv. Hon har ett ständigt stöd i sin relation till gud 

och hon vet med sig att så länge hon är rättvis och vänlig mot andra människor och omvärlden 

så kommer gud att vara rättvis tillbaka mot henne. När Jamila berättar vad islam betyder för 

henne förklarar hon att religionen har hjälpt henne att vara mer positiv i livet, den har lärt henne 

att inte hata och hon ältar inte negativa känslor. Om hon blir ledsen kan hon reagera men sedan 

menar hon att vetskapen om att gud är rättvis hjälper henne att släppa saker och gå vidare. Hon 

menar att hon vet med sig att genom att ge gott till andra så kommer det gott tillbaka till henne. 

I sin vardag ber hon fem gånger om dagen, fastar vid ramadan, bär slöja och studerar koranen. 

Ibland är hon i moskén med familjen men inte så ofta.  

När vi pratar om hennes vardag i Karlstad upplever jag att hon tycker om staden och sitt liv. 

Hon beskriver Sverige som ett paradis, som en lugn och trygg plats där hon kan låta sina barn 

leka på gatan utan problem. Samtidigt möter hon många svårigheter i samhället, som 

svårigheter med att finna jobb likvärdiga med hennes utbildningsbakgrund, eller att det kan vara 

svårt att möta människor som verkar ha fördomar om henne som muslim. Hon beskriver att det 

hon kan göra på ett år i sitt hemland tar sex år att genomföra i sverige på grund av de svårigheter 

som nyanlända personer kan möta. I samband med att hon tar upp fördomar och svårigheter i 

det svenska samhället berättar hon också att hon har en stark vilja för att kämpa mot okunskap 

och hinder i samhället. Jamila söker sig till olika religiösa dialoggrupper och försöker sprida 



 
 

kunskap om vad islam är för att hon har en önskan om att samhället kommer att bli mer 

accepterande i framtiden så att hennes barn kan få växa upp i ett mer respektfullt 

samhällsklimat. Jag säger att det verkar som att hon pratar mycket om världen och känslor med 

sina barn och hon nickar. Jamila förklarar att hon alltid ger förklaringar till sina barn och pratar 

om varför de är muslimer och varför de gör vissa saker. Hon berättar också att hon förklarar för 

sina barn att det är viktigt att de själva måste ta reda på om de vill vara muslimer, för det är 

något som måste komma inifrån.  

Jamila pratar mycket om media som hon tror påverkar oss människor otroligt mycket. Hon 

anser att det är viktigt att ständigt förhålla sig kritisk till medias presentation, inte bara av 

muslimer utan av världen och ting i allmänhet. Speciellt pratar hon om hur media ofta visar 

negativa framställningar av hur muslimska kvinnor lever runt om i världen. Hon förnekar inte 

att det finns olika förhållanden i världen även för muslimska kvinnor men hon berättar att det 

som media visar är en liten del av hur den muslimska kvinnan kan leva. I slutet av vårt samtal 

förklarar Jamila att hon trots sin utbildningsbakgrund inom ekonomi i framtiden skulle vilja 

arbeta med integration för att underlätta för människor som går igenom det hon har stött på i 

mötet med det svenska samhället. Jag frågar Jamila om vad som är viktigt för henne i livet och 

hon funderar en stund innan hon förklarar att hon anser att Allah har skapat jorden och 

människan och hon vill vara med och utveckla jorden och samhället till en bättre plats. Hon 

berättar att det är viktigt för henne att hennes barn får en rättvis bild över hur olika 

livsförhållanden kan se ut, både i sverige och runtom i världen. Hon vill lära sina barn att vara 

bra människor och att älska, och att fokusera på att ständigt fortsätta utvecklas i livet. För Jamila 

verkar islam vara relaterat till vardagliga rutiner och känslor som ger förklaringar och trygghet 

i livet. Hennes liv i Karlstad verkar vara givande men samtidigt tufft, jag upplever henne som 

en öppen person som vill bidra till förändringar genom att hjälpa andra, sprida kunskap och 

skapa förståelse i samhället.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Rani, shiamuslim 

Jag träffar Rani på universitetet och vi skrattar mycket tillsammans. Hon berättar att hon själv 

har studerat på universitetet tidigare och hon verkar uppleva besöket som nostalgiskt när vi går 

genom lokalerna. När jag introducerar vårt samtal och överlämnar ordet till henne uttrycker hon 

att hon ”börjar från början”. Hon beskriver att hon har växt upp i Värmland och Karlstad och 

att hon kom till Sverige med sin familj när hon var barn. Vi pratar mycket om att sticka ut och 

att vara annorlunda i relation till majoritetssamhället och hon berättar att det i början var 

påfrestande för henne. Idag förklarar hon att hon tycker att det är någonting väldigt bra att sticka 

ut i samhället, och att våga vara stolt över sitt annorlundaskap. Rani berättar att islam alltid har 

funnits i hennes liv men att hon har blivit mer engagerad i sin religion ju äldre hon har blivit. 

Mycket på grund av att hon har fått frågor om sin religion som hon själv inte har känt att hon 

har haft svar på. Hon började själv ta reda på mer kunskap om vad islam sa om företeelser och 

hon tog reda på varför hon till exempel skulle be fem gånger om dagen. I ungdomen valde hon 

att ta på sig sin slöja efter att ytterligare ha fördjupat sin kunskap om islam. Hon berättar för 

mig att slöjan kändes som en del av religionen och som en del av henne själv. Slöjan fick henne 

återigen att kämpa mot känslan av att vara annorlunda men desto viktigare var det för henne att 

få kunna leva och vara den hon är. Rani berättar att slöjan förändrande omgivningens 

bemötande och hon började stöta på allt fler fördomsfulla personer. För henne själv är slöjan 

något som fördjupar relationen till gud och engagemanget inom islam. Samtidigt förklarar hon 

för mig att slöjan inte är något som kan avgöra vem som är muslim, utan att känslan av att vara 

muslim måste komma inifrån och att valet att praktisera islam kan se olika ut. Hon berättar om 

några exempel för mig om hur hon har blivit utsatt för personer som har behandlat henne illa 

på grund av att hon är muslim. Samtidigt förklarar hon att hon har lärt sig att inte engagera sig 

i dem eventuella känslor som till exempel elaka kommentarer kan skapa. Hon väljer att fortsätta 

göra det hon själv vill, ta plats och fortsätta vara den hon är med hopp om att människor ska 

ändra uppfattning om islam och muslimer.  

Rani berättar för mig att hon praktiserar islam genom att bland annat be fem gånger om dagen, 

fasta och bära slöja. Hon skrattar och förklarar för mig att morgonbönen är svårast eftersom att 

hon är så morgontrött. Hon förklarar att sömnen är så värdefull och vi skrattar tillsammans. 

Ibland väljer hon att ta sovmorgon och be morgonbönen när hon vaknar istället. Samtidigt kan 

det ge henne lite dåligt samvete för hon vet med sig hur bra hon mår när hon väl går upp och 

ber morgonbönen innan soluppgången. Rani berättar vidare för mig att hon alltid kan finna stöd 

i sin religion om hon till exempel mår dåligt. När jag frågar vad islam betyder för henne 



 
 

förklarar hon att det är hela hennes sätt att leva sitt liv. ”Att allt kommer att bli bra så länge du 

är en bra människa”. Hon menar att islam lär henne att det är viktigt att vara en bra människa, 

även om alla är mänskliga och gör fel ibland. Då förklarar hon att islam till exempel lär henne 

att be om ursäkt, och påminnelsen om att gud finns med henne bidrar till att hon känner ett stöd 

och har förståelse för varför saker och ting sker.  

Rani beskriver också att familjen är viktig i hennes liv och att livet i Karlstad är bra. Ibland kan 

hon känna att ett liv i en större stad skulle vara enklare för att hon troligtvis inte skulle sticka ut 

lika mycket, samtidigt betonar hon att hon inte vill flytta från Karlstad. När vi pratar om livet i 

Karlstad fortsätter Rani att berätta om svårigheter med att möta fördomar och att vara 

annorlunda. Hon förklarar att hon tror att många människor har en fel uppfattning om islam 

som grundas i att kultur och religion har blandats samman. Hon ger många exempel på 

traditioner i olika länder som till exempel kvinnlig omskärelse eller att kvinnan inte arbetar utan 

är hemma, vilket hon förklarar inte är förenligt med vad islam säger. Rani menar att det är 

samhällstraditioner och att människor kan ha missförstått religionen eller också själva inte 

studerat sin religion och utomstående kanske automatiskt drar en slutsats om att det är islam 

som exempelvis menar att kvinnan skall vara hemma, när det egentligen är något som tillhör 

samhällsutvecklingen i ett visst land. Jag och Rani pratar länge om olika företeelser och hon 

berättar om sitt liv som muslimsk kvinna i Karlstad utifrån olika infallsvinklar. Hon beskriver 

att hon engagerar sig för att sprida kunskap om islam, till exempel genom att tacka ja till min 

undersökning. På sitt jobb svarar hon mer än gärna på frågor om islam som hon kan få från 

utomstående och ibland besöker hon skolor och pratar om sitt liv som muslim. Rani verkar vara 

en driven person som får kraft av sitt annorlundaskap och vill att andra ska förstå att islam är 

något som handlar om att vara en bra människa och något som grundas i den egna viljan att 

vara och leva som muslim. I slutet av samtalet betonar Rani återigen att hon trivs i Karlstad och 

att det är lättare nu förtiden då det finns fler muslimer och fler kvinnor som bär slöja, samtidigt 

menar hon att det finns mycket kvar i fråga om fördomar om islam. För Rani verkar islam vara 

precis som hon själv uttrycker det, ett sätt att leva och något som involverar både vardagliga 

praktiker och kunskap om livet.   

 

 

 

 



 
 

 

Amira, sunnimuslim 

Amira är uppväxt i Värmland och har bott i Karlstad största delen av sitt liv. Vi möts på 

universitetet och hon berättar för mig att hon tycker att det kan vara svårt att komma på något 

att berätta om, men tillsammans hjälps vi åt och får ett samtal om både känslosamma och mer 

lättsamma ämnen. Hon berättar för mig att hon alltid har sett sig själv som muslim men att hon 

har börjat att praktisera mer och mer ju äldre hon har blivit. För Amira innebär praktiserandet 

att hon följer religionen genom att be fem gånger om dagen, fasta, bära slöja och studera 

koranen eller andra islamska böcker. Under ramadan kan det hända att hon besöker moskén 

annars brukar hon inte göra det så ofta. Hon berättar att hon önskar att det fanns en större 

församling i Karlstad med fler aktiviteter i moskén som till exempel föreläsningar eller olika 

grupper där människor hade kunnat mötas och dela tankar och erfarenheter med varandra.  

Amira berättar om sin relation till islam och förklarar för mig att islam kan förstås som hennes 

sätt att leva sitt liv på. Hon får kunskap om vad som är rätt och fel och hon känner att islam ger 

hennes liv en mening och ett syfte. Religionen är något som påverkar allt hon gör i livet, till 

exempel hur hon förhåller sig till problem eller också något som ger henne ett lugn i vardagen. 

Hon förklarar för mig att hon ser livet och sin kropp som en gåva från gud vilken hon har fått 

och ska göra det bästa av. Så länge hon gör rätt och gott i livet kommer resultatet också att bli 

bra. Amira och jag pratar om vägen till att hon började praktisera islam mer. Hon berättar om 

hur hon tidigare levde som en icke-muslim och inte praktiserade islam men ändå hade tro i 

hjärtat. Amira förklarar att hon har haft önskemål om att både leva ett liv där hon praktiserar 

islam men också en önskan om att prova att leva icke-praktiserande. Hon förklarar att 

utvecklingen skedde stegvis och som ett resultat av att hon inte mådde bra i sitt liv som icke-

praktiserande. Hur hon mådde resulterade i att hon började studera islam mer djupgående och 

sedan stegvis blev mer praktiserande i sin vardag. Jag upplever Amira som en känslosam person 

vilket hon också bekräftar genom att berätta om hur hon förhåller sig till sin omgivning, till sig 

själv och till islam. När vi pratar om hennes vardag i Karlstad pratar vi mycket om islamofobi 

och fördomar mot islam och muslimer. Hon berättar att hon kan känna sig otrygg när hon rör 

sig i samhället idag för hon upplever att fördomarna har blivit fler på senare tid. Hon förklarar 

att det är en del av hennes personlighet som kan göra att hon känner sig otrygg eller reagerar 

väldigt starkt om någon skulle vara elak mot henne. Amira fördjupar förklaringen genom att 

berätta att islam är en sån viktig del i hennes liv och att hon därför tror att hon skulle bli väldigt 

ledsen om någon utsatte henne för kränkande behandling på grund av religionen. Valet att bära 



 
 

slöja har gjort hennes liv som muslim mer synligt för allmänheten men hon förklarar att hennes 

ork att bära slöjan trots risken för kommentarer gör henne glad inombords. I samband med att 

vi pratar om fördomar och den otrygga känslan som det kan medföra i hennes liv berättar hon 

också att hon tror att en större församlingsgemenskap skulle kunna göra henne mer trygg.  

Amira förklarar för mig att trots att hon har växt upp i Sverige och att Sverige är hennes hemland 

känner hon sig inte alltid helt hemma i sverige och Karlstad eftersom att hon inte lever på ett 

sätt som överensstämmer med majoriteten i samhället. Hon önskar att människor som hade 

frågor om islam skulle fråga henne istället för att lyssna till exempelvis medias framställning 

av islam. Amira upplever att klimatet kring islam har blivit hårdare i samhället och hon önskar 

att det kommer ske en förändring för annars menar hon att det troligtvis kommer bli svårare att 

leva som muslim i Sverige i framtiden. Amira förklarar att hon tycker väldigt mycket om 

Sverige och sitt liv i Karlstad, men att hon önskar att sättet att prata om islam i offentligheten 

kunde förändras. Jag frågar Amira vad som är viktigt för henne i sitt liv och hon berättar att det 

är viktigt att hon fortsätter att utvecklas och att hennes barn utvecklas. Hon säger också att det 

känns viktigt att hennes barn kommer att välja att leva som hon själv lever, samtidigt som hon 

förklarar för mig att det inte går att tvinga in islam i någons hjärta, utan det måste komma 

inifrån. Mötet med Amira känns väldigt personligt och hon delar med sig av mycket innehåll i 

sin vardag som jag tolkar som svårt för henne. Hon är öppen och ärlig och förklarar att islam är 

något värdefullt och fint som verkar vara en del av hennes person och ett sätt att förhålla sig till 

livet. Som jag tolkar Amira verkar det som att hon önskar att andra människor kunde se det 

också, att islam är något som lär henne att vara rättvis och en god människa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sara, sunnimuslim 

Mötet med Sara sker på hennes arbetsplats och vi sätter oss i ett avskilt rum tillsammans. Sara 

börjar med att fundera lite över vad hon ska börja med när jag ber henne berätta om sitt liv i 

relation till sin religion. Sedan berättar hon att islam finns med henne hela tiden, i allt hon gör. 

Hon förklarar att när det sker både positiva och negativa saker så tänker hon på gud och kan 

känna tacksamhet för det positiva eller för att det kommer positivt efter det negativa. Hon 

berättar också för mig att islam uppmuntrar människan till att ständigt utvecklas både andligt 

och intellektuellt vilket är något hon ständigt strävar efter i sitt liv. Sara menar också att islam 

handlar om att vara rättvis och att värna om sig själv, andra människor och omvärlden.  

Sara är uppväxt i Karlstad och konverterade till islam i vuxen ålder. Jag frågar Sara om hur det 

gick till när hon konverterade och hon skrattar till och säger att det kan ta lång tid redogöra för 

den processen men hon förklarar ändå att hon alltid har sett sig själv som en sökande person 

och att hon började tro på gud på högstadiet. Innan hon fann sin sanning i islam bekände hon 

sig som kristen, men det fanns frågor inom den kristna läran som hon inte kände att hon höll 

med om fullt ut eller förstod. När hon började läsa mer om islam insåg hon att islam innehöll 

det som hon själv redan trodde på och hon insåg att om hon tror på vad islam säger då är hon 

nog muslim. Sara berättar att hon såg det som att det var hennes sanning som hon äntligen hade 

funnit och att hon då ville anamamma den i sitt liv. Efter att hon konverterade har hon fortsatt 

att studera islam och lära sig mer om religionen. Sara praktiserar islam i sitt vardagliga liv 

genom att till exempel be fem gånger om dagen, fasta, läsa koranen, bära slöja och engagera 

sig i aktiviteter i församlingen. Hon beskriver praktiserandet som ett anpassande till vardagen 

och att hon till exempel ibland inte har möjlighet att be under dagen på sitt jobb. Då tar hon 

igen bönerna hemma på kvällen. Ibland önskar hon att hon kunde lägga mer tid på att studera 

islam, men samtidigt förklarar hon att vardagen med jobb, barn och familj måste gå ihop också, 

och att hon då får sänka sina förväntningar och studera islam eller läsa koranen i den mån det 

hinns med och känns rimligt.  

När Sara bestämde sig för att ta på sig sin slöja berättar hon att den kändes som en del av hennes 

identitet och som något viktigt i sitt liv. Hon fick reaktioner från sin familj som inte var helt 

uppmuntrande men det har blivit bättre med åren. Överlag upplever inte Sara att hon möter 

fördomsfulla röster i vardagen men hon berättar att det har hänt någon enstaka gång och att hon 

förstår att det finns. Om människor frågar henne om hennes religion är det mestadels kring 

slöjan berättar hon. I övrigt upplever hon inte att det är någon som uttrycker åsikter om hennes 

val att leva som muslim. Livet som muslim har medfört att hon nu känner ett lugn inom sig. 



 
 

Det finns en djupare mening och ett bättre förhållningssätt inför världen och sig själv. Hon 

berättar för mig hur hon kan betrakta naturen och se guds närvaro i den genom dess förändringar 

och hon känner därför ett ansvar. Ett ansvar som grundar sig i relationen till gud och ett ansvar 

för att ta hand om världen genom att vara rättvis och värna om allt. 

Sara berättar att hon trivs bra i Karlstad. Hon trivs med sitt jobb, har många vänner och en trygg 

vardag. Hon berättar för mig att relationerna i hennes liv är viktiga och att det är viktigt att vara 

en bra människa. Sara anser att individen måste börja med att ta ansvar för sig själv. Genom att 

likna livet med instruktioner som ges på flygplan om lufttrycket skulle sjunka förklarar hon att 

det är viktigt att börja med sig själv, ta på sig sin egen syrgasmask innan en hjälper andra. På 

samma sätt förhåller hon sig till livet genom att värna om sitt eget välmående och sedan också 

göra det hon kan för att värna om andras. Sara beskriver livet som ett kort ögonblick jämfört 

med evigheten och hon strävar efter att göra gott för att få det bra nu men också för att få det 

bra senare. Hennes tro hjälper henne genom att hon känner tillit till att gud känner till hennes 

innersta känslor och hon menar att så länge hon gör sitt bästa vet gud att hon försöker. Det är 

något som hon både beskriver som en tröst och som en motivation. Jag upplever Sara som en 

lugn och eftertänksam men samtidigt öppen och reflekterande person. Islam verkar vara ett 

innehåll i hennes liv som formar hela hennes förhållningssätt inför vardagen och något som 

bidrar till att göra henne mer trygg i sig själv. Hennes tro verkar vara något väldigt betydelsefullt 

för henne och något som grundas i hennes hjärta. Enligt Sara beskrivs islam som något vilket 

omfattar allt och hon verkar tycka mycket om sitt liv i Karlstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Leila, shiamuslim 

Leila tar emot mig på sin arbetsplats och jag ger henne information om uppsatsen innan vi 

påbörjar intervjun. Leila börjar med att berätta att hon har växt upp utanför Europa och bott 

runtom i Europa och nu i Karlstad i 4 år. Hon beskriver sig själv som en praktiserande muslim 

genom att hon ber fem gånger om dagen, bär slöja och följer principer som överensstämmer 

med islam. Jag frågar henne om vad det kan vara för principer och hon förklarar att det är 

värderingar som redan finns i den svenska kulturen som att inte stjäla av andra, inte ljuga för 

någon och att inte döma människor. Det handlar om att behandla andra människor med respekt 

och att värna om ett gott beteende gentemot omgivningen.  

Leila berättar att när hon kom till Europa började hon att fundera över varför hon gjorde vissa 

saker som var kopplade till islam och vad företeelserna egentligen innebar. I sitt hemland hade 

hon inte reflekterat över sina praktiker eller rutiner eftersom att det var tradition och något som 

majoriteten gjorde. I samband med mötet med Europa och att hon på gymnasiet lärde sig mycket 

om att ifrågasätta saker och ting började hon studera sin religion mer. Hon beskriver det som 

att livet som muslim förut var normativt men att hon nu istället känner att hon kan säga att det 

är något hon har valt. När vi pratar om hur livet som muslim förut var normativt berättar hon 

också att hon har valt bort mycket av det som var kultur eller tradition i sitt hemland, och istället 

behållit principer och praktiker som tillhör religionen. Hon berättar att skillnaden mellan vad 

som är tradition och vad som är religion har synliggjorts genom livet i Europa. Hon berättar till 

exempel att hon bytt ut traditioner och anammat traditioner som finns i det svenska samhället. 

Leila berättar att hon firar jul med sina barn, bakar pepparkakor och har julpynt och hon säger 

att det är positivt och bra och det är tid med familjen så ”varför inte?”. Det finns en öppenhet 

hos Leila inför andra religioner och kulturer som hon beskriver noggrant. Hon ger många 

exempel med hur hon har deltagit i olika grupper och seminarier och diskuterat frågor, hon har 

många vänner som är judiska, kristna och buddhister och hon förklarar att ofta finns det mer 

likheter än skillnader mellan religionerna. Hon förklarar till exempel att kristna också fastar, 

det sker inte exakt på samma sätt men hon menar att det finns liknande tankar och värderingar.  

Leilas vardag är välfylld med två arbeten, träning, familj och fritid. Hon skrattar till och önskar 

att dygnet skulle haft 40 timmar för det hade underlättat hennes liv, men hon förklarar också att 

hon tycker om när det händer saker och ting. Ibland när hon får tid över besöker hon moskén 

men det sker väldigt sällan. Jag frågar Leila om hon kan berätta mer om vad islam betyder för 



 
 

henne då svarar hon att islam är en del av hennes identitet. Hon berättar att hon till exempel inte 

kan föreställa sig ett liv utan sin slöja som numera är ett val hon har gjort medan det tidigare 

var något som alla hade. Däremot betonar hon att det är svårt att leva som muslimsk kvinna i 

västvärlden och speciellt som muslimsk kvinna med slöja. Det finns mycket fördomar om att 

den muslimska kvinnan skulle vara förtryckt eller att andra vet vad som är bäst för henne själv. 

Leila berättar att det inte är många som kommer till den muslimska kvinnan och frågar hur hon 

själv ser på saker och ting och hon menar därför att hon tycker att min undersökning är viktig. 

Jag frågar henne hur hon hanterar fördomar och hon svarar att hon numera inte bryr sig längre, 

att hon inte har någon skyldighet i att bevisa för människor att hon är en god människa. Hon 

beskriver sekvenser från sitt jobb där människor har valt att inte träffa henne på grund av att 

hon är muslim, hon skrattar åt det också säger att det är inga problem för henne, hon får betalt 

ändå. Däremot säger hon att hon vet med sig att inte alla muslimska kvinnor har den styrkan att 

strunta i elaka kommentarer och att det är synd att det finns fördomar om islam som kan 

begränsa muslimers liv. Leila förklarar att hon har kämpat mycket för att sprida kunskap om 

islam, men att hon inte finner tid till det nu längre och att hon upplever samhället lite mer 

integrerat nu än för några år sedan. Förutom att Leila inte lyssnar till elaka kommentarer berättar 

hon också att hennes tro hjälper henne att hantera det.  

Tron hjälper henne i vardagen genom att hon alltid ser hoppfullt på livet och har kännedom om 

att gud vet vad som är bäst för henne. Hon förklarar att gud även ser och hör henne när hon är 

själv och hon menar att om hon gör gott kommer det gott tillbaka, som karma. Under sitt liv har 

Leila rest mycket och utbildat sig i olika länder och mött många människor vilket har gjort 

henne stark. Hon beskriver det som att hon säger ifrån om någon behandlar henne illa, eller att 

hon inte har några svårigheter med att säga vad hon tycker i olika situationer. Mycket av hennes 

dagliga tid går åt till att hjälpa andra, både i arbetet och på fritiden, vilket jag förstår som något 

hon tycker är givande i sitt liv. Hon berättar att hon lever efter det hon själv vill och tror på och 

det är något som hon även uppmuntrar andra människor till, att ständigt gå sin egen väg och 

bryta sig loss från något om det inte känns rätt inombords. När jag frågar Leila vad som är 

viktigt för henne säger hon tid och vi skrattar tillsammans. Hon förklarar återigen att hon önskar 

att hon hade mer tid, men annars är familjen, jobbet och tryggheten i Europa viktiga element i 

hennes liv. Mötet med Leila är energigivande och hon verkar vara en sprudlande och driven 

person som är trygg och säker i sig själv. Islam verkar vara en del av hennes identitet som hon 

inte låter andra människors åsikter komma åt. Enligt Leila är livet i Karlstad bra och tryggt, 

även om hon ibland saknar en större stad med lite mer socialt liv. 


