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Abstract 
 
This paper examines how second-generation Muslim immigrants feel that it is to live as a 

Muslim today in Sweden. The survey is based on six qualitative interviews in which young 

adults describe how they relate to their religion, religiosity and to their Muslim identity.  

The result showed that the interviewers felt that Muslims are often generalised as a 

homogeneous group in the society where their ethnicity, culture and religiosity are often mixed-

up with other nationalities and cultures. The young adult Muslims believe that they usually end 

up in a dilemma when discussion about religious affiliation emerges and that they tend to adapt 

their identity to the environment and to the people they are surrounded by.  

The study also showed that young adults seemed to consider that the Muslim traditions were 

more important during the early years of their childhood and that they functioned as a band 

between them and their parents during their upbringing. Over the years their religiosity seemed 

to decrease gradually and the young adults think that different factors have had an impact on 

the change. The interviewers believe that they, together with their parents, have had to adapt 

Muslim values to the society. They considered that other traditions, in particular Christian 

traditions, have become more important in their lives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Muslims, young adults, religiosity, religion, ethnicity, culture, pupils, self-identity 
  



 

 

Innehållsförteckning 

1.	 INLEDNING	..............................................................................................................................	1	
1.1	 SYFTE	OCH	PROBLEMFORMULERING	...............................................................................................	2	
1.2	FRÅGESTÄLLNINGAR	...........................................................................................................................	2	

2.	 TIDIGARE	FORSKNING	.............................................................................................................	3	
2.1	ISLAM	OCH	MUSLIMER	I	SVERIGE	..........................................................................................................	3	
2.2	DET	MÅNGKULTURELLA	SAMHÄLLET	......................................................................................................	5	
2.3	ISLAMOFOBI	......................................................................................................................................	5	

2.3.1	Islamofobins	framväxt	i	västvärlden	......................................................................................	5	
2.3.2	’’De	andra	eleverna’’	..............................................................................................................	7	

3.	 TEORETISK	UTGÅNGPUNKT	.....................................................................................................	8	
3.1	KULTUR	OCH	RELIGION	........................................................................................................................	8	
3.2	ETNICITET	.........................................................................................................................................	9	
3.3	SJÄLVIDENTITET	.................................................................................................................................	9	
3.4	SOCIAL	IDENTITET	............................................................................................................................	11	
3.5	MUSLIMSK	IDENTITET	.......................................................................................................................	12	

4.	 METOD	OCH	MATERIAL	.........................................................................................................	14	
4.1	 KVALITATIV	INTERVJUFORM	........................................................................................................	14	
4.2	URVAL	OCH	PRESENTATION	...............................................................................................................	15	
4.3	 BESKRIVNING	AV	INTERVJUPERSONER	...........................................................................................	16	

4.3.1	Sanela	..................................................................................................................................	16	
4.3.2	Valmira	................................................................................................................................	17	
4.3.3	Samir	....................................................................................................................................	17	
4.3.4	Arben	...................................................................................................................................	18	
4.3.5	Amela	...................................................................................................................................	18	
4.3.6	Lena	.....................................................................................................................................	18	

4.4	GENOMFÖRANDE	OCH	DOKUMENTATION	.............................................................................................	19	
4.5	ETISKA	ÖVERVÄGANDE	......................................................................................................................	21	

5.	 RESULTAT	..............................................................................................................................	21	
5.1	ATT	TILLHÖRA	ISLAM	........................................................................................................................	22	
5.2	GAMLA	OCH	NYA	TRADITIONER	..........................................................................................................	24	
5.3	ATT	ANPASSA	SIG	SOM	MUSLIM	..........................................................................................................	26	

6.	 ANALYS	.................................................................................................................................	29	
6.1	UNGA	VUXNA	MUSLIMERS	UPPLEVELSER	AV	ATT	LEVA	SOM	MUSLIM	I	SVERIGE	............................................	29	
6.2	ELEVERNAS	UPPLEVELSER	AV	SKILLNADERNA	MELLAN	DERAS	RELIGIOSITET	MOT	FÖRÄLDRARNAS	RELIGIOSITET	..	31	

7.	 DISKUSSION	..........................................................................................................................	33	

LITTERATURFÖRTECKNING	................................................................................................	35	

BILAGA	1:	INTERVJUGUIDE	............................................................................................................	37	

BILAGA	2:	FÖLJEBREV	....................................................................................................................	39	



 

 

1 

1. Inledning 
 

Sedan mitten av 1900-talet har invandringen till Sverige ökat och i samband med den har även 

det mångkulturella samhället växt allt större. Mångkulturaliteten har fått ett stort inflytande på 

det svenska samhället och i takt med den växande muslimska befolkningen har det samtidigt 

medfört en debatt i väst och inte minst i Sverige, där diskussionen om islam har generellt skapat 

en enhetlig bild av islam och muslimer. En vanlig missuppfattning om muslimer är att alla 

individer med någon muslimsk kulturell bakgrund ses som religiösa (Fazlhashemi, 2014:5). 

Andra generationens muslimska invandrare i Sverige tillhör olika etniciteter och kulturer som 

skapar en varierad mångfald. I Sverige lever ett stort antal människor med en muslimsk kulturell 

bakgrund som på olika sätt har anknytning till islam. Många gånger har den ofullständiga bilden 

av muslimer gett upphov till att muslimer framställs som en homogen grupp av människor med 

samma värderingar och ståndpunkter. I själva verket är Sveriges muslimer en mångfald av 

individer där ursprung, etnicitet, kultur och inte minst individernas olika erfarenheter har format 

deras religiösa ståndpunkt.    

 

Skolan är en betydelsefull plats för elever där man integreras med andra än 

familjemedlemmarna. Skolorna avspeglar vårt pluralistiska samhälle där samspel mellan 

eleverna uppstår naturligt och förblir en plats för att skapa förståelse för olika kulturtraditioner, 

etniska tillhörigheter samt religioner (Otterbeck, 2000:34). 

 

I dag är det ett faktum att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt uppstår det 

grupperingar och inte minst sagt förutfattade meningar om muslimer. Hur upplever andra 

generationens muslimer att det är att leva som muslim i dag i Sverige? Elevers erfarenheter 

skildras i uppsatsens senare del för en djupare förståelse av de dilemman och barriärer som 

eleverna ställs i deras omgivning. För att få en fördjupad insyn och förståelse av dagens unga 

vuxna muslimer kommer avsnittet ’’Tidigare forskning’’ att belysa olika begrepp för en mer 

ingående syn av ämnesområdet. Även olika teorier som skildrar skapandet av individens 

identitet beskrivs för att ge en förståelse av unga vuxnas förhållningssätt till sin muslimska 

identitet. Hur upplever unga vuxna att deras religiositet skiljer sig gentemot föräldrarnas 

religiositet? Eleverna skildrar i uppsatsen sina erfarenheter för en att få en djupare förståelse av 

deras religiositet där omgivningen, barndomen och familjen har haft ett stort inflytande i 

utformningen av deras nuvarande religiositet. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur muslimska gymnasielever, födda i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar, upplever sin muslimska identitet i det svenska samhället. Jag vill ta reda 

på hur föräldrarnas religiositet har påverkat elevernas inställning till deras religiositet idag. 

Därmed vill jag dels få en fördjupad förståelse av unga vuxnas relation till islam där föräldrar 

vanligtvis har ett stort inflytande på individens religiositet under uppväxten men också vad som 

har influerat ungdomarnas nuvarande ställningstagande till religionen islam och sin religiositet. 

I samband med uppsatsens undersökning vill jag lyfta fram elevernas egna erfarenheter och låta 

dem beskriva de dilemman som de ställs inför i vårt samhälle. Jag vill genom kunskap och 

förståelse av mångfalden av muslimer utforma min undervisning kring islam på bästa möjliga 

sätt för att motverka den enhetliga bilden av muslimer.  

 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

 

1. Hur upplever andra generationens muslimska elever att det är att leva som muslim i dag 

i Sverige? 

 

2. Hur upplever eleverna att deras religiositet skiljer sig mot föräldrarnas religiositet?  
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2. Tidigare Forskning 
 

2.1 Islam och muslimer i Sverige 
 

Den här delen inleds med ett historiskt perspektiv på invandringen från muslimska länder till 

Sverige fram till i dag. Därefter belyser forskare som Gardell (2010), Larsson & Sander (2007) 

och Sorgenfrei (2018) de variationsrika muslimerna som är bosatta i Sverige i dag.  

 

Mattias Gardell beskriver i sin undersökning Islam och muslimer i Sverige (2010) muslimernas 

invandring ur ett historiskt perspektiv. Religiös tillhörighet har inte registrerats i Sverige sedan 

1930 då endast 15 muslimer angav sig tillhöra religionen islam (Gardell, 2010:6). Efter andra 

världskriget kom den första stora gruppen muslimer till Sverige som utgjordes av några hundra 

ryska tartarer. Dessa bildade år 1949 Sveriges första islamiska förening. Den första muslimska 

invandringsvåg som förblev märkbar och tydligt påtaglig för samhället var 

arbetskraftinvandringen av muslimer från 1960-talet och framåt (Gardell, 2010:7). De största 

kategorierna av invandrande muslimer reflekterar krigsutbrott samt den politiska utvecklingen 

i världen. Under 1960-talet och framåt var de flesta invandrande muslimer till Sverige bosnier, 

irakier, iranier, kurder och somalier (Gardell, 2010:7). Gardell belyser att muslimer med samma 

tillhörighet av etniskt ursprung och modersmål kan ha avvikande livsåskådningar. 

Klassbakgrund, utbildningsnivå samt politisk och religiös orientering är betydande för 

individens förhållande till sin tro och livsåskådning (Gardell, 2010:8).  Vidare menar forskaren 

att det sistnämnda är värt att understryka då ’’islam’’ lik ’’kristendomen’’ är en 

samlingsbenämning på människor med olika religiösa traditioner där muslimer varierar från 

praktiserande, religiösa, sekulära till icke-religiösa muslimer (Gardell 2010:8). Beräkningen av 

antalet muslimer förblir svår då många har olika syn på vad det innebär att vara muslim och 

omfattningen av det (Gardell, 2010:8). Beräkningar som baseras utifrån individers härkomst 

och ursprung sållar sannolikt bort individer med en annan tro och livsåskådning. Gardell menar 

vidare att individer som exempelvis under uppväxten har befunnit sig i en miljö där 

utformningen av en islamisk stat med muslimska traditioner har ingått i individens liv behöver 

inte uppfatta sig själva som muslimer (Gardell, 2010:8). Vidare diskuterar forskaren också 

dilemmat gällande begreppet ’’muslim’’ och om den islamiska trosbekännelsen är tillräcklig 

för att i någon form hjälpa individen att uppfatta sig som praktiserande muslim (Gardell, 

2010:8).  
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Religionsvetarna Göran Larsson & Åke Sander menar i sin bok Islam and Muslims in Sweden. 

Integration or Fragmentation? A Contextual Study (2007) att individer med muslimskt 

ursprung indelas i olika grupper utifrån etnisk, kulturell, religiös tillhörighet eller utifrån 

politisk hållning. En etnisk muslim är en individ som kommer ursprungligen från ett annat land 

som har en muslimsk majoritetsbefolkning. En kulturell muslim är en individ som har 

socialiserats i en muslimsk kultur. Kategorin religiös muslim innefattar individer som 

praktiserar islams religiösa plikter. Den sistnämnda kategorin är politiska muslimer som anser 

att islam är inte bara är en religion utan ett politiskt system (Larsson & Sander, 2007:50). 

Forskarna menar att det i Sverige lever ett stort antal människor med muslimsk kulturell 

bakgrund som har anknytning till islam på olika sätt i vårt samhälle (Larsson & Sander, 2007: 

51).  

 

Simon Sorgenfrei nämner i sin bok Islam i Sverige de 1300 första åren (2018) forskares olika 

gissningar av antalet muslimer som finns i Sverige och visar forskningens aktuella mätningar. 

En del forskare som har utfört beräkningen av muslimer i Sverige har utgått utifrån 

medborgarnas ursprungsland eller föräldrarnas ursprungsland. I samband med den metoden 

menar forskare att det uppskattningsvis finns 1 022 850 muslimer i Sverige som motsvarar 10,2 

% av befolkningen där beräkningen utgjordes den 31 december 2016 (Sorgenfrei, 2018:28). 

Sorgenfrei menar att den metoden som undersökningen baserar sig på har svagheter då den 

inkluderar alla individer från etniska muslimer till politiska muslimer (Sorgenfrei, 2018: 28).  

Vidare skriver han om en annan undersökning som utgjordes av PEW Research Center där 

asylsökare har fått frågan: Vilken är din religion, om någon? Beräkningen har visat att det 

uppskattas leva 810 000 (eller 8,1% av Sveriges befolkning) personer som i någon utsträckning 

kallar sig för muslimer i Sverige, 2016 (Sorgenfrei, 2018:28). Siffrorna som visades i den här 

undersökningen fick kritik av forskare och av religionsvetare som menar att den behöver 

justeras. De menar att även en sådan undersökning sållar sannolikt bort de muslimer som 

klassas som etniska muslimer men som inte identifierar sig som muslimer (Sorgenfrei, 

2018:28).  
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2.2 Det mångkulturella samhället  

 

Anne Sofie Roald skriver i sin bok Muslimer i nya samhällen (2016) om det mångkulturella 

samhället och muslimernas inverkan på det mångkulturella samhället. Hon menar att begreppet 

’’mångkulturellt samhälle’’ som används i Sverige saknar en etablerad definition. Begreppet 

innebär vanligtvis erfarenheter av möten mellan olika kulturella föreställnings- och 

referenssystem. Forskaren skriver att redan på 1970-talet har man förespråkat mångkulturalism 

där det senare på 1990-talet och 2000-talet har det diskuterats om vårt mångkulturella samhälle 

i termer av mångfald som är en svag form av mångkulturalism. Roald menar att utvecklingen 

av ordet illustrerar svenska samhällets relation till invandrare och minoriteteter där tanken har 

varit god att alla människor ska inkluderas och inte hamna i utanförskap men som istället har 

ställt krav på en enhetlighetskultur där ’’de andra’’ i samhället bör ingå i värdlandets kultur 

(Roald, 2016:43). Hon menar att invandrares behov att upprätthålla den egna kulturella 

identiteten tillgodoses endast när den egna kulturella identiteten inte skiljer sig allt för mycket 

från den svenska kulturen (Roald, 2016:45). Samtidigt påpekar Roald att mångkulturalismen 

har gått framåt i vårt samhälle.  Hon beskriver tidigare undersökningar som har gjorts år 1999 

där 19 av 20 företag inte kunde tänka anställa kvinnor med huvudduk och jämför med dagens 

studier som visar på att muslimska kvinnor med huvudduk har etablerat sig i olika yrken (Roald, 

2016:43). Roald menar vidare att man på senare tid kunnat se Sverige följa samma utveckling 

som Storbritannien, ett land som kan jämföras med Sverige när det gäller den grad av tolerans 

av sina medborgare (Roald, 2016:44).  

 

2.3 Islamofobi 
Nedan inleds islamofobins framväxt i västvärlden ur ett historiskt perspektiv för att få en 

djupare förståelse av fenomenet och betydelsen av termen som används i väst. Därefter 

framställs olika forskares syn där de belyser skolan som en betydelsefull plats för elever där 

man integreras med andra och den betydande roll som skolan har i att motverka motsättningar 

mellan individer.  

 

2.3.1 Islamofobins framväxt i västvärlden 

Muhammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi och skriver i sin bok Vems 

islam: de kontrastrika muslimerna (2014) att islamofobi är ett relativt nytt begrepp då det 

användes som ett samlingsnamn på olika former av anti-muslimska yttringar som hatbrott mot 
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muslimer (Fazlhashemi, 2014:198). Enligt olika definitioner betyder islamofobi en intolerant 

syn på muslimer och islam som kan jämföras med begreppet antisemitism, där människor idag 

utsätts för olika fientliga handlingar (Fazlhashemi, 2014:198). Forskaren menar också att 

religionsfientligheten har historiska rötter där västlandet medvetet har tagit avstånd ifrån 

muslimska länder eller riken och deras etiska system som ansett vara annorlunda, främmande 

och oftast definierades som ’’de andra’’ (Fazlhashemi, 2014:201). Han menar vidare att 

islamofobins idétraditionen har genom tiden framställt islam som främmande och underlägset 

i förhållande till västvärldens kristna religion, kultur, livsstil samt dess civilisation 

(Fazlhashemi, 2014:199). I vår moderna tid har islamofobin ökat bland människor i väst i 

samband med terrorattacken den 11 september. Efter dådet har olika rapporter och 

undersökningar även visat att muslimer i EU-länder upplevt en drastisk ökning av fientlighet 

och ökad misstro mot dem på grund av deras religiösa tillhörighet. Vidare nämner forskaren 

också att den islamiska hotbilden har lett till att det har skapat grupperingar i samhället utifrån 

ett politiskt perspektiv där exempelvis den ena gruppen anser att folk med muslimsk bakgrund 

är en ekonomisk belastning på samhället och ett hot mot landets välfärd (Fazlhashemi, 

2014:199).  

 

Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald har i sin bok Muslim i Sverige (2003) beskrivit vad det 

innebär att leva som muslim i dagens Sverige och varför islam fortfarande uppfattas som 

kontroversiellt. Författarna behandlar olika moment i historien där de skriver att länderna i väst 

ofta har betraktat sig som de intellektuella medan den orientaliska världen har oftast betraktats 

som främmande och bakåtsträvande. Författarna menar att det i sin tur har lett till att känslan 

av ’’vi’’ och ’’de andra’’ skapats utifrån ett historiskt perspektiv (Ouis & Roald, 2003:35). 

Termen islamofobi fick sin aktualitet tillbaka på ett mer konkret och tydligt sätt efter attentatet 

i USA den 11 september 2001 (Ouis & Roald, 2003:35).  

Ouis & Roald skriver också att det finns olika faktorer som har gett upphov till islamofobins 

utformning i Sverige; det kan finnas kulturella, politiska, ekonomiska, och rasistiska motiv 

bakom islamofobi (Ouis & Roald, 2003:35). Därmed är det svårt att urskilja vad som anses vara 

religiöst och kulturellt. Forskarna påpekar att hederskultur har strategiskt kopplats med det som 

ansetts vara kulturellt som också är föränderligt och inte med det som anses vara religiöst, som 

då är oföränderligt och statiskt (Ouis & Roald, 2003:35).  
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2.3.2 ’’De andra eleverna’’  

Jonas Otterbeck är professor i islamologi. I sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan 

(2000) belyser han skolan som är en betydelsefull plats för elever där man integreras med andra 

än ens familjemedlemmar. Sverige är i dag ett pluralistiskt samhälle vilket innebär att Sveriges 

befolkning består av individer med olika kulturtraditioner, etniska tillhörigheter samt olika 

religioner (Otterbeck, 2000:34). Forskaren beskriver skolans roll som en betydande plats där 

individer utbyter sina kunskaper med varandra och förståelse och tolerans för andra individers 

olika bakgrunder skapas (Otterbeck, 2000:34). Vidare beskriver han i sitt verk att bristande 

kunskap av innebörden av exempelvis termer, ord och begrepp kan det lätt ge upphov till 

’’andrafiering’’ av de andra eleverna och därmed skapa fördelningar mellan elever. Forskaren 

tar exemplen orden ’’islam’’ och ’’muslim’’ där direkta översättningar till svenskan klingar 

negativt och mottagaren kopplar detta med något annorlunda och främmande. Muslimska 

teologer menar istället att ordet bör uppfattas som något positivt där ’’islam’’ betyder 

’’underkastelse’’ och ’’lydnad’’.  Innebörden av ’’muslim’’ är en individ som utför denna 

underkastelse (Otterbeck, 2000:45). På samma sätt menar forskaren att andrafiering kan 

motverkas genom att det bland annat utifrån en rättslig undervisning av ord och begrepp skapas 

en djupare förståelse av religionen till mottagaren (Otterbeck, 2000:46).  

 

Religionsvetaren Kjell Härenstam har granskat framställningen av islam i läromedel. Analysen 

En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker (2006) går 

ut på att undersöka läroböckernas innehåll som sedan jämförs med läroplanen och kursplanen 

för grundskolan senare år och gymnasiet. Skolans undervisning och läromedel har inte alltid 

levt upp till elevernas mångkulturalitet. Läromedlen har många gånger visat sig vara kränkande 

för elever där genom en vag och inskränkt bild av islam har de gett upphov till att elever ofta 

upplevt sig som ’’de andra’’ och ’’underliga’’ i undervisningen och i samhället (Härenstam 

2006: 148). I skolan ska enligt Skolverket (Lgr 11) främja elevernas utveckling och lärande och 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att elever ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Härenstam skriver att läromedlen inte alltid levt upp till skolverkets krav och menar 

att granskningen av läromedlen har i sin tur motverkat ’’andrafiering’’ i skolan. Forskaren 

menar att tack vare granskningarna av läromedlen har skildringen av religionen blivit mer 

nyanserad för mottagaren. Dessa framsteg har utförts med hjälp av svenska islamforskare som 

har resulterat i att den fientliga bilden av islam i läroböckerna motverkats och har lett till att 

ämnet religion har blivit mer genuint och sakligt i sitt innehåll (Härenstam, 2006: 46).  
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Ingvar Svanberg & David Westerlund skriver i sin bok Blågul islam: Muslim i Sverige (1999) 

att genom läromedlens ofullständiga bild av religionen samt utifrån undervisningens bristfälliga 

kunskap har en fördelning mellan ’’vi’’ i västvärlden och ’’de andra’’ muslimerna skapats redan 

i klassrummet (Svanberg & Westerlund, 1999:149). Forskarna menar att utformningen av 

undervisningen går hand i hand med läromedel där det genom en rättvis och en allsidig bild 

presenterar religionerna som är minst lika viktigt för att motverka ’’andrafieringen’’. Muslimer 

i Sverige och islamforskare har bidragit till att diskussionen om undervisningen och läromedlen 

har framförts som menar att de har varit bristfälliga i sitt innehåll vilket i sin tur har gett upphov 

till en negativ framställning av religionen (Svanberg & Westerlund, 1999:149). Liksom andra 

forskare menar Svanberg & Westerlund att en likvärdig undervisning och allsidiga läromedel i 

undervisning är viktiga för att motverka avskiljningen bland elever (1999:148).  

 

3. Teoretisk utgångpunkt 
 

Den här delen inleds med att presentera olika forskares definitioner av begreppen kultur, 

religion och etnicitet. Det ger en djupare insikt i hur muslimska elever upplever att det är att 

leva som muslim i dag i Sverige samt de dilemman som kan uppstå hos individen. Därefter 

diskuteras självidentitet, social identitet och den muslimska identiteten ur olika forskares syn. 

Detta medför en djupare förståelse av hur unga vuxna muslimer använder strategier och 

metoder i sitt religiösa identitetsskapande och hur den då skiljer sig från föräldrarnas 

religiositet.  

 

3.1 Kultur och religion 

 

Forskare inom religionssociologi menar att kultur och religion är svårdefinierade termer. Enligt 

Otterbeck (2000) är kultur och religion inte samma sak. Han menar att religion är ett 

underordnat begrepp till kultur och med andra ord är religion något som är skapat i ett kulturellt 

sammanhang (Otterbeck, 2000:24).  

 

Religionssociologen Meredith B. McGuire skriver i sitt verk Religion: the social context (2002) 

att det finns olika definitioner av termen religion. Två definitioner som hon tar upp kallas för 

substantiella och funktionella definitioner. Substantiella definitioner beskriver vad religionen 

är som oftast kännetecknas av religionens innehåll liksom riter och trosföreställningar 
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(McGuire, 2002:8). Medan de funktionella religionsdefinitionerna beskriver vad religionen gör 

för individen, vilken funktion den uppfyller hos individen, gruppen och för ett samhälle 

(McGuire, 2002:8). Den funktionella religionsdefinitionen syftar på vad religionen har för 

funktion i individens omgivning och i hennes liv (McGuire, 2002:11). Den här studien kommer 

att utgå från en substantiell religionsdefinition. Människor skapar kulturer som i sin tur låter 

dem styra och uppfatta sin omvärld. Därmed hänvisar forskaren till Melford Spiros (1966) 

definition av religion som skriver att religion är:’’An institution consisting of culturally 

patterned interaction with culturally postulated superhuman beings’’ (Spiros, 1966:96, citerad 

i McGuire, 2002:9).  

 

3.2 Etnicitet 
 
Etnicitet är ett svårdefinierat begrepp. Anders Lange & Charles Westin beskriver ordets 

innebörd i boken Etnisk diskriminering och social identitet (1981). Enligt Lange & Westin har 

ordet etnicitet sitt språkliga ursprung från’’ethnikos’’ som har betydelse av ’’människor av ens 

egen sort’’, ’’nation’’  eller ’’folk’’ (Lange & Westin, 1981:245). Individens etniska identitet 

är den primära källan till självkänsla som finns inom gruppen där man ömsesidigt delar med 

sig sina värderingar oavsett hur det värderas av andra identitetsgrupper (Lange & Westin, 

1981:256).  

 

En annan definition av begreppet som jag väljer att utgå ifrån är den som forskaren Aleksandra 

Ålunds beskrivning som i sin studie Etnicitet och modernitet: om tradition i modern 

kulturforskning (1994). Hon beskriver etnicitet som en kulturell samhörighet mellan individer. 

Ålund menar att den gemensamma kulturella samhörigheten leder till att medlemmar i gruppen 

känner samhörighet med andra individer som delar liknande åsikter i olika frågor. Dessa frågor 

kan gälla där gruppen delar gemensamma åsikter om normer, beteende, värderingar och även 

ibland delar gemensamma politiska värderingar som fungerar som en förenande funktion för 

gruppen (Ålund, 1994:111). 

 

3.3 Självidentitet 
 
Religionsvetaren Daniel Nilsson DeHanas (2013) delar in självidentitet i fyra olika perspektiv: 

kontinuitet, mellankulturell, hybriditet och icke-kultur. Forskaren har i sin studie använt sig av 

dessa perspektiv på självidentitet som han senare har analyserat främst hos andra generations 
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muslimer i London och deras strategier av muslimsk identitet (Nilsson DeHanas, 2013:4). 

Kategorierna är utformade utifrån unga vuxnas självidentitetsskapande och beskrivs utförligt 

nedan.  

 

Kontinuitet 

Kontinuitetsperspektivet anses vara viktigt för många föräldrar som kommer till ett nytt 

samhälle. Nilsson DeHanas menar att föräldrar eller den första generations muslimer har en 

önskan om att överföra sin kultur till nästa generation. Den första generationen tenderar att hålla 

ett starkt band med ursprungslandet. I Kontinuitetsperspektivet menar han att de islamiska 

värderingarna förs över till den yngre generationen. De övertas och fungerar som ett band 

mellan generationerna. Han menar att dessa värderingar används för att hålla levande kulturen 

från hemlandet (Nilsson DeHanas, 2013:4). Det som också är framstående i den här kategorin 

är att barnets första influenser är föräldrarna som överför naturligt de kulturella traditionerna 

till barnet (Nilsson DeHanas, 2013:5) 

 

Mellankulturell  

Det mellankulturella perspektivet relaterar till en orolig tid då det uppstår en slags förvirring 

hos individen. Vid den här perioden är individen ung och nära att övergå till vuxenlivet. 

Forskaren menar att vid den här tiden upplever individen att man är fångad mellan två kulturer 

(Nilsson DeHanas, 2013:5). Unga tenderar att ifrågasätta och tvivla sin religion, etnicitet, familj 

och sin självidentitet och dessa efterlevs inte fullt ut som tidigare. Individen slits mellan två 

religio-kulturella identiteter där individen anammar de traditioner som föräldrarna anser är 

väsentliga i hemmiljön jämfört med den västerländska identiteten som anammas i skolan och 

andra miljöer i samhället (Nilsson DeHanas 2013:5).  

 

Hybriditet   

Nilsson DeHanas skildrar hybriditet och menar att den på sätt och vis liknar det mellankulturella 

perspektivet. Skillnaden i hybriditetsperspektivet är att individer använder sig av flera 

identiteter för att passa in i samhället utifrån olika situationer (Nilsson DeHanas 2013:6). 

Individer i hybriditetsperspektivet anses byta identiteter för att passa in i värdkulturen som 

individen befinner sig i. Individen tar det bästa från olika kulturer för sitt identitetsskapande. 

Forskaren menar att ungdomar är skickliga på att snabbt anpassa sig och på att obehindrat växla 

mellan olika kulturer för att anpassa sig till omgivningen (Nilsson DeHanas, 2013:6).  



 

 

11 

 

Icke-kulturell 

Nilsson DeHanas (2013) menar att fastän hybriditetsperspektivet är starkt influerat av unga 

vuxna har det icke-kulturella perspektivet tagit form av unga vuxnas identitetsskapande i 

västvärlden. Han menar att forskare som studerat detta tidigare har hittat sambandet i icke-

kulturellt identitetsskapande där individen separerar kultur och religion (Nilsson DeHanas, 

2013:7). Vidare beskriver forskaren kategorin där exempelvis unga vuxna börjat att distansera 

sig från det västerländska samhället och som istället förhåller sig till religionen islam som anser 

vara den rätta vägen för orientering och stabilitet i livet (Nilsson DeHanas, 2013:6). 

 

3.4 Social identitet 
 

Religionssociologen Meredith B. McGuire skildrar i sin bok Religion: The social context (2002) 

sjävidentiteten hos individer i förhållande till religion. Forskaren skriver att en person inte föds 

med religiösa övertygelser och praxis istället utvecklas religionen, den bevaras, eller som i vissa 

fall ignoreras med hjälp av olika socialisationer som barnet utsätts för. Forskaren menar att 

individen får sin religiösa meningsfullhet genom sociala interaktioner som uppstår av olika 

möten med olika grupper och identiteter (McGuire, 2002:52). Det individuella subjektet 

(människan) upplever religion i social kontext genom influenser som har mottagits från 

samhället och omgivningen. Forskaren menar att självidentitetsskapandet influeras av möten 

med olika människor men främst av individer som människan står nära till som exempelvis av 

föräldrar, vänner eller partner. Hon påpekar också att som ung vuxen har individens 

identitetsskapande och hennes religiösa ställning oftast börjat ta form men att det inte heller är 

slutet på individens religiösa utveckling (McGuire, 2002:52). Vidare menar forskaren att 

människans sociala influenser inte är avgörande och determinerade för själv-

identitetsskapandet hos individen utan identiteten är konstant i förändring under stor del av 

vuxenlivet (McGuire, 2002:52).  

 

Familjen och själv-identifikationen 

McGuire skriver att den första platsen för individens känsla av tillhörighet är familjen att det 

unga barnet har ännu inte socialiserats ute i samhället men samtidigt deltar indirekt i samhället 

(McGuire, 2002:54). Senare när individen deltar fullt ut i samhället har värderingar och attityder 

skapats och förvärvats i barndomen (McGuire, 2002:54). Studier inom religiös socialisation har 

ofta visat att människor med religiös tro har en tendens av att minnas aspekterna av familjens 
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dagliga rutiner som heliga föremål, traditionerna och nära relationen med andra 

familjemedlemmar. Även ritualer och symboler låter individens identitetsskapande stärkas i 

familjen när exempelvis barnet blir uppnämnd efter far eller morföräldrarna eller genom 

födelsedagsfirandet som barnets existens bekräftas och barnets identitet förstärks i familjen 

(McGuire, 2002: 55). McGuire menar att kvinnor och barn har en tendens att betrakta hemmet 

som en helig plats som förknippas med det heliga och religiösa praxis som förekommer i olika 

former av olika religiösa traditioner (McGuire, 2002: 55).  

 

Själv-identitet hos unga vuxna 

McGuire skriver att individen under barndomen har ingått i familjens socialisation där barnet 

har skapat förståelse av hur man bör vara och leva tillsammans (McGuire, 2002: 62). 

Identitetsskapandet under barndomen är viktigt för människan och hennes tillhörighet i 

gruppen. När övergången i vuxen ålder börjar ske skapar individen sin egen uppfattning av 

familjens traditioner och religiositet (McGuire, 2002: 62). Vid den här perioden av 

ungdomstiden uppstår det ibland en identitetskris hos individen i form av ett religiöst uppror. 

Individen börjar exempelvis ifrågasätta föräldrarnas och familjens sätt att utöva religionen och 

börjar ta en allt mer tydlig ställning till sin egen tolkning av religionen och religiositet 

(McGuire, 2002: 63).  

 

3.5 Muslimsk identitet 
 
Jonas Otterbeck (2010), Muhammad Fazlhashemi (2014) och Gilles Kepel (2006) har bidragit 

till att nyansera bilden av islam och muslimer. Forskarna belyser olika områden utifrån ett 

religiöst perspektiv samt utifrån ett samhällsperspektiv som har lett till att skapa en djupare 

förståelse av muslimers identitet i väst.  

  

Jonas Otterbeck har i Samtidsislam (2010) undersökt religiositet hos unga vuxna som är bosatta 

i Malmö och Köpenhamn. Unga vuxna i studien är födda och uppvuxna i Sverige och Danmark 

dit deras föräldrar med muslimsk bakgrund har flytt eller utvandrat från diverse muslimska 

länder. I studien framkommer det att de unga vuxna muslimernas identitet inte har minskats 

och inte har de heller investerat för att bibehålla sin muslimska identitet (Otterbeck, 2000:42). 

De unga vuxna känner inte igen sig i den dominerande bilden av islam och muslimer som 

framställs av andra människor i deras omgivning samt bland olika plattformar som exempelvis 

i media. Individens religion och hennes religiösa identitet är föränderlig över tid men influeras 
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kontinuerligt genom interaktion med andra individer från olika kulturer i olika sociala möten. 

(Otterbeck 2010:54).  

I verket Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) menar Jonas Otterbeck att muslimer 

behandlas ibland som en enhetlig grupp där individers värderingar och vanor i det vardagliga 

livet skapar motsättningar och problem för individen. Muslimer som bor i Sverige idag är från 

olika områden med olika etniska och sociala miljöer som kan ha helt skilda uppfattningar om 

vad islam är (Otterbeck, 2000:42). Forskaren menar att det inte går att kategorisera alla 

muslimer under en kategori och menar att muslimer i själva verket skiljer sig åt i fråga om 

nationalitet, etnicitet, kultur och inte minst egen personlig tro (Otterbeck, 2000:43). Forskaren 

skriver vidare också att det inte finns en total överenstämmelse mellan individerna med 

muslimsk bakgrund om vad det innebär just att vara muslim. En person från ett land kan ha 

centrala trosfrågor som skiljer sig starkt mot en annan individs trosfrågor som kommer från ett 

annat land med en annan kultur (Otterbeck, 2000:42).   

 

Muhammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, skildrar de mångfaldiga muslimerna i 

sitt verk Vems islam, de kontrastrika muslimerna (2014). Han menar att trots denna uppenbara 

mångfald av muslimer som det finns i vårt samhälle finns det fortfarande en tendens att 

västvärlden ger en grov bild av religionen islam och att istället tolkas islam utifrån extremistiska 

gruppers syn på religionen (Fazlhashemi: 2014:8). Författaren menar att tidigare forskning ofta 

har riktat sig mot människor med en solid muslimsk identitet och djup tro och att de har fått 

representera den muslimska minoriteten i väst (Fazlhashemi: 2014:185). Vidare påpekar han 

att det finns ett stort antal motstridiga åsikter kring tolkning och traditioner inom islam bland 

muslimer. Muslimer som är bosatta idag i Sverige bär allt från en konservativ tolkning av islam 

till en sekulär syn på religionen. Det finns de som vill vara radikala islamister och de som vill 

vara nytänkare i vårt moderna samhälle (Fazlhashemi, 2014:177). 

 

Den franske statsvetaren Gilles Kepel som är specialiserad i samtida islam och arabvärlden 

nämner i sin bok Kampen om islam (2006) att förhoppningar är stora hos unga muslimer som 

är bosatta, utbildade eller uppväxta i västereuropeiska demokratier. Forskaren menar att det är 

just för att dessa har makten att visa en annan bild av vad det innebär att vara muslim. Dessa 

ungdomar har tagit del av de europeiska värderingarna och kan bryta segregationen, 

utanförskapen och rasismen och samtidigt fungera som en förebild för muslimska länder 

(Kepel, 2006:242). Med detta menar Kepel att det gemensamma för unga muslimer i 

västvärlden är att de ser på islam som ett uttryck för en identitet. Synen på demokrati, individens 
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rätt om att bestämma sin livsstil, jämställdhet och rätten att välja sin partner är en utveckling 

som många muslimer lever efter idag (Kepel, 2006:243). 

 

4. Metod och Material  
 
Med utgångspunkt i att undersöka andra generationens muslimers upplevelser av hur det är att 

leva som muslim i dag i Sverige samt hur deras religiositet skiljer sig mot föräldrarnas 

religiositet, föll det naturligt att välja en kvalitativ undersökningsstrategi.  

 

 

4.1 Kvalitativ intervjuform 
 
För att kunna ta del av informanternas upplevelser av sin muslimska identitet och vad som har 

påverkat deras personliga religiösa ställningstagande, var en kvalitativ intervjuform mest 

lämplig. Mitt intresse låg i att ta reda på unga vuxnas egna erfarenheter och upplevelser av deras 

religiositet samt vilka dilemman som kan uppstå i samband med det i Sverige. Eliasson menar 

att utifrån respondentens egna ord kan en fördjupad kunskap av ämnet uppnås genom att den 

intervjuade beskriver och skildrar ämnets problematik utifrån sina egna erfarenheter (Eliasson, 

2006:23). Därmed ansågs den kvalitativa metoden lämpad för den här uppsatsens 

frågeställningar där en fördjupad kunskap uppnås genom att gå in på djupet av ämnet i form av 

intervjuer där respondenterna fick utrymme att beskriva sina upplevelser och erfarenheter med 

egna ord. För att kunna ta reda på uppsatsens frågeställningar har en intervjuguide bearbetats 

för empirin (se Bilaga 1).  

Efter att ha läst olika forskningar och teorier gällande mitt ämnesområde kunde intervjufrågorna 

konstrueras successivt och utformas utifrån min specifika undersökning. Enligt Bryman (2018) 

är det viktigt att man i första hand tar reda på vad som är intressant för sin studie. Därefter kan 

utformningen av en intervjuguide utformas. Det är viktigt att läsa på om ämnet i förväg utifrån 

olika forskares syn på ämnesområdet för att senare skapa en intervjuguide som är tillämpad till 

det angelägna ämnet som därefter skall undersökas (Bryman, 2018:419). Frågorna har även 

prövats av en person som inte deltar i undersökningen. Vi har efteråt kunnat diskutera vilka 

frågor som kändes bra och mindre bra och avgöra vilka av dessa skulle inkluderas i 

undersökningen. 

Det finns olika sätt att genomföra en kvalitativ intervju på och de vanligaste sätten är: 

semistruktuerad och ostrukturerad kvalitativ intervju. Den här undersökningen går ut på att få 
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del av respondenternas uppfattningar om olika saker. Därav är den semistruktuerad kvalitativa 

intervjun lämpligast för den här studien där frågeguiden användes och respondenternas egna 

tankar och åsikter framgick. Den här metoden kräver inte heller att man behöver följa 

frågeguidens ordning och jag som intervjuare kunde därmed vara flexibel i mina frågor under 

intervjuerna (Bryman, 2018: 419).  

 

 

4.2 Urval och presentation 
 

Den här undersökningen går ut på att intervjua gymnasieelever som är födda i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar med muslimsk bakgrund. Därmed blev urvalet av unga vuxna som går 

tredje året i gymnasiet det centrala i undersökningen. Detta då eleverna i årskurs tre har kunnat 

skaffa mer erfarenheter av sin religiositet och kan reflektera längre bak i tiden för att se 

skillnaderna från förr och nu.  

Efter att ha kontaktat flera gymnasieskolor i sydvästra Sverige gällande min undersökning fick 

jag slutligen kontakt med en rektor som vägledde mig till en gymnasielärare på skolan som 

kontaktades vidare av mig. Eliasson (2007) menar att när man utför intervjuer bör man som 

forskare inte använda sig av personer som man sedan tidigare känner och hävdar att om man 

gör motsatsen kan personen påverkas genom lojalitet, konkurrens som kan ha inverkan på 

resultatet (Eliasson, 2007:90).  

Därmed blev valet att söka på olika gymnasieskolor. Läraren var positiv till studien och 

möjliggjorde för att intervjua elever födda i Sverige med muslimsk bakgrund. Läraren 

informerade eleverna i förväg om vilket ämne studien handlade om samt vad syftet med 

undersökningen är (se Bilaga 2). Efter att ha fått svar av potentiella elever som var villiga att 

delta bokades tiderna genast för att intervjua informanterna på skolan. 

 

Undersökningens urvalskriterier uteslöt nyanlända elever samt de elever som inte var födda i 

Sverige. Att undersöka andra generationens elever med muslimsk bakgrund avgränsade urvalet 

av informanter vilket också ledde till att det blev svårare att finna fler elever med den specifika 

bakgrunden som studien krävde. En annan svårighet som uppstod under tiden då utförandet av 

undersökningen började var att en del elever som hade tackat ja i början för att delta i 

undersökningen ångrade sig och drog sig tillbaka.  
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Två av informanterna har hjälpt mig att kontakta två av deras vänner som också går i årskurs 

tre på gymnasiet som deltar i min intervjuundersökning.  

 

Undersökningen redogörs av sammanlagt sex informanter där två män och fyra kvinnors 

erfarenheter sammanställs utifrån hur eleverna upplever att det är att leva som muslim i dag i 

Sverige samt hur de upplever att deras religiositet skiljer sig mot föräldrarnas religiositet. 

 

___________________________________________________________________________ 

Respondent Kön Bakgrund Ålder     Religiositet enligt eleven 

___________________________________________________________________________ 

Sanela kvinna bosnisk 18 svagt troende  

Valmira kvinna albansk 18  svagt troende  

Samir man libanesisk 18 troende  

Arben man albansk 18 icke religiös 

Amela kvinna albansk 18 icke religiös 

Lena kvinna albansk 19 troende 

 

Tabell 2. Tabellen ovan visar bakgrundsfakta över gymnasielever med muslimsk bakgrund 

och deras religiösa ställning.  

 
4.3 Beskrivning av intervjupersoner  
 

Nedan inleds en beskrivning av de sex respondenter som har intervjuats för den här 

undersökningen och eleverna presenteras efter varandra med en kort presentation för att få en 

klarare bild av informanternas bakgrund. Informanternas riktiga namn uppges inte utan fiktiva 

namn används för att skydda elevernas identitet. 

 

4.3.1 Sanela 

Sanela är 18 år gammal och är född i Sverige av föräldrar med bosniska rötter. Hon anser att 

hon är svagt troende muslim och att hennes båda föräldrar är en aning mer troende muslimer än 

henne. De firar muslimska traditioner som fastemånaden Ramadan och Eid men menar att de 

firas en aning mindre än tidigare. Hon praktiserar inte själv islam då hon beskriver sig själv som 

en ’’modern muslim’’. Enligt henne har hennes religiositet minskat från barndomen där hon i 

dag äter fläsk samt dricker alkoholdrycker och låter sig inte begränsa sig själv mat och dryck 
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när det gäller sin religion. Hon firar även julen hos vänner och tycker om den kristna högtiden. 

Hon anser sig själv ändå tillhöra religionen islam och hon tycker att religionen är fin i sig som 

inte skiljer sig i grunden från andra religioner. Hon anser också att deras religiositet i familjen 

har minskat med tiden där de islamska högtiderna firas en aning mindre på grund av att 

föräldrarna arbetar och inte kan fullfölja allt som islam förespråkar enligt henne. Det viktigaste 

för henne som muslim är att man är en god människa och menar att om man därmed inte 

fullföljer de praktiska delarna har det mindre betydelse för henne. Det är något som hennes 

föräldrar även har rekommenderat när det gäller islam, att man är muslim i hjärtat och inte i 

handlingar.  

 

4.3.2 Valmira 

Valmira är en 18-årig tjej med föräldrar av kosovoalbanskt ursprung. Hon anser sig själv vara 

en muslim men inte i den bemärkningen som det framställs i media och i omgivningen. Enligt 

henne är man inte en bättre människa för att man ber än en individ som gör det regelbundet. 

Hennes familj är inte troende muslimer men räknas ändå som muslimer ur historiskt perspektiv 

berättar hon. Hon berättar att hennes familj firade Eid och fastemånaden Ramadan mer när hon 

var yngre än i dag. Valmira berättar att föräldrarna firade dessa högtider mer tidigare för att 

känna en samhörighet med andra muslimer då de inte kände till några andra när de flyttade i 

Sverige. Hennes föräldrar tycker att julen är nu minst lika viktig att fira just för att man ska 

smälta in i samhället och inte urskiljas från andra. Hon berättar att hon har blandade känslor för 

kristendomen och islam och att högtiderna är mer som en tradition för dem än som religion. 

 

4.3.3 Samir 

Samir är 18 och hans föräldrar kommer från Libanon. Han är troende muslim men beskriver sig 

själv som svagt troende muslim då han inte utför de praktiska delarna inom islam fullt ut. Han 

anser att de fem pelarna inom islam är viktiga för muslimer och hans familj. Han beskriver sina 

föräldrar som troende muslimer som ber och fastar regelbundet. Själv menar han att det inte är 

lätt att fullfölja dessa fullt ut då han går i skolan och fotbollen som är viktig för honom tar mer 

plats i hans liv och därmed blir dessa plikter inte helt fasthållna och fullbordade av honom. Han 

anser att den dagliga bönen och fastemånaden Ramadan förblir svårast att fullfölja men han ser 

dem ändå som viktiga. Han försöker be på fredagar och fastar ibland. Han anser dock att man 

är en ’’dålig’’ muslim om man äter fläskkött och inte hjälper andra. Samir menar att hans familj 

är troende muslimer och de strävar att han också ska bli en äkta muslim. Firandet av högtiderna 
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har minskat en del enligt honom då det kan bero på att hans syskon har blivit äldre och har egna 

familjer men att de ändå alltid firas.     

 

4.3.4 Arben 

Arben är 18 år och har albanska föräldrar från Kosovo. Han anser sig själv som icke-religiös 

men menar att han refererar sig ändå själv som muslim för det är något man bara har gjort sedan 

hans föräldrar kommit till Sverige. När det gäller islamska högtider så firar hans familj bara Eid 

då det är mer av en tradition att man samlas med familjen och äter gott. Hans föräldrar 

praktiserar varken islam, fastar eller ber och är egentligen rätt så icke-religiösa, när han tänker 

efter, likt hans religiositet. Han nämner däremot att den albanska kulturen har varit mycket 

viktigare för hans familj under hans uppväxt än själva religionen islam i sig. Hab menar att 

föräldrarnas ursprung och etnicitet har haft mer betydelse för hans identitet. Arben tycker att 

det finns fördomar om islam och att hans icke-muslimska omgivning blandar kultur och 

religion. Detta är något som han oftast behöver förklara för andra i omgivningen. 

 

4.3.5 Amela 

Amela är 18 år gammal med albanska rötter från Kosovo. Båda av hennes föräldrar kom till 

Sverige som flyktingar på mitten av 1990-talet. Amela beskriver sin religiositet som svagt 

troende till nästan icke-religiös. Hon berättar att familjens religiositet är likt hennes men att 

hennes moder ändå försöker bibehålla kvar de muslimska traditionerna i hemmet som 

exempelvis högtiden Eid. Hon menar att islam inte har varit central i deras liv då föräldrarna 

inte ber eller fastat regelbundet. Amela menar att hennes syn på sin religiositet får ibland 

konsekvenser när hon befinner sig i olika miljöer med andra människor där hon känner att hon 

behöver förklara sin muslimska identitet och sin svaga religiositet. 

 

4.3.6 Lena 

Lena är en 19 år gammal och är född i sydvästra Sverige av kosovoalbanska föräldrar. Hon går 

tredje året på gymnasiet och har tankar om att studera vidare efter gymnasiet. När Lena 

beskriver sin religiositet ser hon sig själv som troende muslim men inte genom de praktiska 

delarna som religionen islam gör anspråk för. Hon beskriver sin religiositet något som hon 

finner ro ibland när hon behöver stöd i livet och detta i form av att hon tror på någon större 

makt. Hon beskriver att islam har varit en del av deras uppväxt och där modern försöker behålla 

kvar de muslimska traditionerna något som hon själv vill bibehålla i framtiden. Hon beskriver 

att hennes syskon och hon själv endast fått ta del av de roliga delarna av religionen som att fira 
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högtiden Eid och att fastemånaden Ramadan inte praktiseras i deras familj. På senare år anser 

hon att dessa firas en aning mindre då familjemedlemmarnas liv ser olika ut med arbete och 

annat. De anser fortfarande dock att det är viktigt att fira dessa och försöker att göra detta än 

idag.  

 

4.4 Genomförande och dokumentation 
 

Fyra intervjuer ägde rum på informanternas gymnasieskola i sydvästra Sverige. Två andra 

intervjuer ägde rum på stadsbiblioteket. Samtliga elever gick sista året på gymnasieskolan. 

Elevernas skola och stadsbibliotek ansåg jag var en bekväm plats både för respondenterna och 

för mig som intervjuare.  

 

Under samtalsintervjuerna närvarade en respondent i taget och intervjutiden varade ca 30 min 

som därefter dokumenterades med hjälp av ljudinspelning på datorn. För att säkerhetsställa att 

dessa blev inspelade användes även mobiltelefonen som redskap av inspelning. Samtliga 

ljudinspelningarna har transkriberats där innehållets sammanställning omfattar 25 sidor av 

undersökningen. Två av eleverna ville ta del av frågorna i förväg för att känna sig mer bekväma 

vid intervjutillfället. Intervjufrågorna gavs då ut i förväg till övriga respondenter för att alla 

skulle få samma möjlighet och klarhet av intervjun och för att känna sig bekväma vid 

intervjutillfället. Enligt Nylén (2005) är den mest grundläggande tanken i en intervju att komma 

så nära informanten som möjligt och försöka få informanten att känna sig trygg samt avslappnad 

under intervjusituationen (Nylén, 2005:47). Att delge informationen till övriga informanter om 

att få del av intervjufrågorna var ett sätt att försöka säkerhetsställa att de andra respondenterna 

också skulle känna sig mer avslappnade under intervjutillfället. Nackdelen med att delge 

intervjufrågorna i förväg var att det kunde leda till att respondenterna kunde få tänka till i förväg 

om vad som skulle sägas under intervjun och svaren kunde därmed troligen inte blir spontana 

utan mer genomtänkta. Deras åsikter och andra funderingar kunde även leda till att svaren blev 

mer reserverade och förutsägbara. Intervjutiden varade ungefär i 30 minuter då elevernas svar 

var väl formulerande och väl genomtänkta vilket också ledde till att det inte krävdes mycket tid 

åt reflektioner eller pauser som oftast uppstår under en längre intervju. Om eleverna inte hade 

fått del av frågorna i förväg hade intervjutiden möjligtvis varit en aning längre då pauser och 

längre funderingar hade uppstått när frågorna hade ställts som informanterna skulle få tid till 

att fundera och reflektera. De genomtänkta svaren gjorde att intervjun blev rätt så 
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informationsrik och i vissa fall var elevens svar korta och koncista och utvecklades inte mer 

trots följdfrågor av mig som intervjuare. Jag kunde inte som intervjuare pressa eleverna till att 

utveckla mer sina frågor i vissa moment under intervjutiden.  

 

De fördelar som uppstod med att eleverna hade tagit del av frågorna var att informanterna hade 

reflekterat över frågorna i lugn och ro i sin miljö, haft tid till att jämföra föräldrarnas religiositet 

mot deras egen religiositet. Eleverna har därmed kunnat reflektera över sina erfarenheter av att 

vara muslim i Sverige. Saker som inte var tänkta att det skulle framkomma i undersökningen 

framkom genom att eleven hade reflekterat över frågorna på olika sätt. Utifrån elevernas utsagor 

framkom det bland annat föräldrarnas egna upplevelser och känslor när eleverna skulle beskriva 

familjen och föräldrarnas religiositet som dessa frågor uppkom under intervjun. Informationen 

som framkom under intervjuerna av eleverna var intressant och givande för studien. Det 

framgick tydligt att de hade reflekterat och även diskuterat frågorna i hemmet tillsammans med 

föräldrarna. Intervjuerna blev mer personliga i vissa moment när eleverna beskrev och gav en 

djupare bild av händelser som målades upp för mig som intervjuare.  

Utifrån informanternas intervjuer gjordes en tematisk sammanställning: att tillhöra islam, 

gamla och nya traditioner samt att anpassa sig som muslim. Jens Rennstam & David 

Wästerfors (2015) skriver om hur det kvalitativa materialet i analysen bör sorteras och att det 

inte finns gränser i att sortera utan att det istället bör vara en stor öppenhet i att sammanställa 

materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015: 67).  Därmed menar Rennstam & Wästerfors att med 

en sådan öppenhet av hantering av materialet ges en grund för vad studiens undersökning har 

för centralt innehåll och hur man därefter kan gå tillväga med materialet och vad man kan hävda 

i studien (Rennstam & Wästerfors, 2015: 67). Med dessa teman som uppstod under intervjuerna 

kunde analysen utformas pragmatiskt. De ovannämnda teman som framkom under intervjuerna 

sammanvävdes med elevernas utsagor och innehållet som gång på gång kom tillbaka på olika 

sätt i elevernas beskrivning av sina erfarenheter tematiserades också. Rennstam & Wästerfors 

(2015) skriver också att materialet bör delas upp utifrån de moment som är återkommande 

därefter utgörs en tematisk sortering (Rennstam & Wästerfors, 2015: 69).   

 

Elevernas erfarenheter som presenteras i resultatet kan enbart tolkas och baseras på individnivå 

och är inte representativa för majoriteten av unga vuxna muslimer i Sverige utan är 

representativa för de individer som studien baseras på.  
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4.5 Etiska övervägande 
 

Samtyckekravet innebär att deltagare i undersökningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen. Eleverna fick informationen om att de kunde avböja att delta i 

undersökningen närsomhelst även när intervjun genomförs och samtliga uppgav samtycke i att 

fortsätta att delta i undersökningen innan vi påbörjade inspelningen. Eliasson (2007) påpekar 

att den intervjuade bör lämna in sitt samtycke innan man börjar spelar in samt att informanterna 

tillåter att bli citerade i uppsatsen. Transkriberingen bör även vara utskriven för att låta 

respondenten kunna ta del av den innan den används i undersökningen för att undvika 

eventuella missförstånd (Eliasson, 2007:57). 

 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp andra etiska krav som är relevanta vid en kvalitativ 

undersökning. Informationskravet beskrivs som att forskaren skall informera de berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Informanterna delgavs syftet genom ett följebrev innan 

intervjun bokades (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär att personer som ingår i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet där personuppgifter skall förvaras på 

ett sådant sätt att behöriga inte kan ta del av dem. Slutligen, nyttjandekravet innebär att 

uppgifter insamlade om den enskilda personen får endast användas för forskningsändamål. 

Informanterna har fått informationen gällande dessa krav och informanternas riktiga namn 

uppges inte utan fiktiva namn används för att skydda elevernas identitet.  

 

5. Resultat  
 

Uppsatsens frågeställningar diskuteras utifrån olika teman som har uppstått under intervjuerna. 

Ungdomarna beskriver sina upplevelser av hur det är att vara muslim i dag Sverige och hur 

deras religiositet skiljer sig från föräldrarnas religiositet. Resultatet sammanvävs med elevernas 

utsagor tillsammans med de olika teman som har diskuterats fram under intervjun och 

presenteras under tre kategorier; Att tillhöra islam, gamla och nya traditioner och slutligen att 

anpassa sig som muslim. Respondenternas tolkning och upplevelser av de olika teman som 

diskuterades kommer att styrkas genom citeringar av intervjupersonerna. Namnen som 

framställs i studien är fingerande och är inte ungdomarnas riktiga namn. Ungdomarna har även 

valt sina egna fiktiva namn för den här undersökningen.  
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5.1 Att tillhöra islam   

 

Under alla intervjuer utryckte samtliga elever på olika sätt att de ansåg sig tillhöra religionen 

islam. Även de elever som ansåg sig ha en svagare inställning till sin religiositet refererade till 

sig själva som muslimer. Enligt respondenterna tillhör de islam trots att deras familjer också är 

svagt troende muslimer och i vissa fall anser sig som icke-religiösa muslimer. Respondenterna 

menar att det har varit en del av deras identitetsskapande när man har refererat eller kallat sig 

som en muslim. Arben beskriver sin tillhörighet till islam och kallar sig muslim trots sin svaga 

inställning till sin religiositet. 

Ja, jag är väl muslim men jag tror inte så mycket på det jag är inte så troende. Jag vet inte 

riktigt varför det är så men vi har aldrig blivit…vi har aldrig haft det hemma så det har aldrig 

blivit naturligt på något sätt. Det är väl mer att man måste vara något och då är man muslim 

för man är från det landet (Arben 18 år) 

Under alla intervjuer uttryckte fyra av sex unga vuxna att de yttre och praktiska plikterna som 

finns inom islam har mindre betydelse för deras religiositet och menade på olika sätt att 

religiositeten och tron som människan har inombords är mer central och har mer betydelse. 

Sanela är en av informanterna som beskriver detta genom att leva sitt liv på ett ’’modernt’’ sätt 

och samtidigt kunna vara och leva som en muslim.   

Jag skulle säga att jag är en ”modern” muslim, jag följer inte alla regler helt och vissa inte 

alls, men jag tror på något där uppe. (Sanela, 18 år) 

Trots att de i praktiken inte praktiserar islam eller fullföljer vagt vissa delar inom islam, ser 

eleverna sig själva som moderniserade muslimer, där tron inom sig har mer betydande roll än 

vad de praktiska elementen som religionen kräver. En del elever beskrev detta på olika sätt där 

de menar att föräldrarna har visat detta genom sina goda handlingar mot andra människor. Det 

har varit ett sätt att betrakta sig som muslim och något eleverna ser som värdefullt och därmed 

har den aspekten av att vara en god muslim fortsatt att vara en del av deras liv. Sanela beskriver 

tydligt hur tron inom sig har varit central och mer väsentlig än praktiska utförande av religionen.   

För mig handlar det mer om hur man är som människa, att ha ett gott hjärta, att behandla 

andra som man själv vill bli behandlad, att ge till de som behöver. Det är det som mina 

föräldrar har visat mig, att vara muslim i hjärtat. (Sanela, 18 år) 
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Fyra av sex elever utrycker även att de praktiska momenten inom islam inte är väsentliga för 

att de ska kalla sig för muslimer och menar att individer som ber, inte äter fläsk eller bär slöja 

är inte mer godtrogna muslimer för det. Eleverna menar dock att man bör respektera individer 

som vill fullfölja dessa plikter inom islam och så länge det hjälper en individ till att vara en god 

och en bra medmänniska. Enligt Valmira är man inte mer muslim för att man exempelvis 

praktiserar islam eller att man har på sig slöja. Hon menar att de praktiska delarna har mindre 

betydelse jämfört med respekt för andra och goda handlingar.  

Viktigaste är att man respekterar andra religioner och inte bara sin. Att be fem gånger om 

dagen men samtidigt inte hjälper en medmänniska… bara för att man ber eller har slöja 

betyder det inte att man är mer god människa eller muslim.  (Valmira, 18 år) 

Två av sex elever ansåg däremot att de praktiska delarna är viktiga för att man ska räknas som 

en god muslim. Samir anser sig vara svagare muslim än hans föräldrar i och med att han inte 

praktiserar islam fullt ut som de gör förblir han svagare religiöst troende än dem. Han påpekar 

att om man praktiserar islam är man en god muslim. Trots att han själv inte praktiserar islam 

fullt ut anser han ändå tillhöra islam, genom att hans föräldrar är muslimer samt att han 

försöker praktisera islam när han kan på bästa möjliga sätt. 

En god muslim är enligt mig är att man ska be fem gånger om dagen om det går… man ska 

be.. fasta är viktigt.. vara snäll och hjälpa sin familj och de fattiga. (Samir, 18 år) 

En som håller i alla fall i de viktigaste grund… hur ska jag förklara.. grunderna inom islam. 

Ja, att man ska be fem gånger om dagen och inte dricka och inte äta griskött.. och en som 

försöker i alla fall leva efter islams regler och att man ber fem gånger om dagen då är man 

en riktig god muslim. (Lena, 19 år) 

Enligt Samir och Lena är en del av de praktiska plikterna viktiga att fullfölja för att vara en god 

muslim. Eleverna nämner fastan och bönen som är centrala inom islam men som de har svårt 

att fullfölja själva och ser sig som svaga muslimer trots att de är troende. I och med att Samirs 

föräldrar fullföljer dessa praktiska moment blir detta ett dilemma för honom. Då spelandet av 

fotboll är en del av hans liv blir de praktiska delarna svårt att fullfölja dagligen och han försöker 

kompensera detta på olika sätt. När temat gällande hur en god muslim är enligt eleven utmärker 

sig Samirs och Lenas utsagor ifrån de övriga respondenters utsagor där svårigheterna med att 

fullfölja plikterna som han ibland känner skuld över eller har avstått p.g.a. att de inte velat vara 

utstött från omgivningen: 

Jag tycker att det är dåligt att jag inte kan fasta fullt ut men hoppas att Gud förstår att man 

måste göra lite annat också som sagt jag gillar att spela fotboll. Det blir lite svårt att göra det 
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samtidigt. Det känns inte alltid jättebra bra att skippa fastan men jag försöker kompensera 

med de andra dagarna då jag kan. (Samir, 18 år) 

Jag hamnar i dilemma att egentligen borde jag be och att egentligen borde jag fasta men… 

Just nu är det svårt, man kan exempel inte gå ifrån skolan och be det skapas många 

funderingar och ja det mycket hinder då. Man hade nog känt sig utanför också. (Lena, 19 år) 

 
5.2 Gamla och nya traditioner 

 

Samtliga elever upplever att religionen var mer närvarande under deras tidigare uppväxt i deras 

familjehem genom att vissa högtider firades tydligt samt att det även samtalades mer om 

religionen till skillnad från det görs idag. De muslimska traditionerna ansågs vara viktiga och 

centrala i deras liv och var mer påtagliga under den tidigare delen av deras uppväxt. De 

muslimska traditionerna som fastemånaden Ramadan och Eid observerades tydligare då. 

Samtliga elever upplever att även om föräldrarna inte var religiösa av sig ansåg de att dessa 

högtider var viktiga att fira och mödrarna var de som försökte bibehålla traditionerna. Eleverna 

beskriver på olika sätt att detta var något man utförde då föräldrarna ansåg att dessa var en del 

av dem och en del av ursprungslandet. Att följa dessa högtider var ett sätt att tillhöra något. 

Eleverna uttryckte att det skapade ett band mellan föräldrarna och ursprungslandet. Sanela 

beskriver hur de muslimska traditionerna var mer centrala under den tidigare delen av hennes 

uppväxt och hur hon upplevde att dessa var tydliga tidigare i hennes liv jämfört med idag: 

Mina föräldrar har försökt att uppfostra mig som en god människa, det var viktigt att fira 

bajram för att hela familjen skulle samlas…vi skulle lära oss att man måste ge till de fattiga, 

vi skulle lära oss att be till gud…vi skulle inte äta fläsk då. (Sanela, 18 år) 

 
När temat förändringar inom traditionerna kom upp upplevde de unga vuxna att dessa firades 

mindre i dag och samtliga beskrev detta på olika sätt att de och familjemedlemmarna hade börjat 

prioritera annat före traditionerna. En del ansåg att föräldrarna ansåg att arbetet kom i första 

hand då när dessa högtider uppstår under en period då det blir svårt att ta ledigt prioriterades de 

muslimska traditionerna minde. Fyra av sex elever ansåg att föräldrarna tyckte att kristna 

värderingar hade lika och i vissa fall mer betydelse för elevernas integration i samhället där 

julen har prioriterats och passat mer för familjen. Samtliga elever upplevde att det är svårare att 

samla alla familjemedlemmar i dag än när de var yngre inför firandet av traditionerna. Då Eid 

och fastemånaden Ramadan kan uppstå under en vanlig veckodag och månad blir det svårt att 
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fullfölja dessa. Samtliga elever påpekade hur dessa traditioner hade börjat avta mer från deras 

liv av olika anledningar. Nedan beskriver Amela familjens situation.  

De har blivit mindre och inte lika viktiga. Nu jobbar båda av mina föräldrar och ibland så är 

bajram mitt i veckan t.ex. säger vi en onsdag så jobbar min mamma till klockan sex på 

kvällen och då har hon försökt laga och förberedda maten i några dagar innan… men det har 

ju förändrats för det har inte prioriterats som innan. (Amela, 18 år) 

När ungdomarna talar om hur religiositeten har ändrats, minskat eller ökats under uppväxten 

har enligt fyra av sex respondenters religiositet minskat från barndomen då de ansåg att de och 

familjen vara mer religiösa i form av att man praktiserat islam på ett mer tydligare sätt. Unga 

vuxna beskriver på olika sätt hur de i dag lever sina liv och att de inte tycker att de särskiljs sig 

från andra icke-muslimer.  

 

Fyra av sex elever upplever att deras religiositet har minskat idag till att bli svagt troende och 

icke-religiösa. Eleverna uttrycker på olika sätt hur deras tro har minskat på olika sätt som att 

exempelvis i dag äter många av dem fläskkött, något som de tidigare inte har gjort och som inte 

accepterats av föräldrarna när eleverna varit betydligt yngre. Fem av sex elever berättar att 

andra högtider liksom den kristna högtiden, julen hade börjat ta mer form i deras liv. Julen firas 

allt mer av ungdomarna hos vänner eller i egna hemmet tillsammans med sina familjer. 

Eleverna menar att det är i sig en stor förändring hos de själva och något som de kommer att 

fortsätta göra framöver även när de får egna barn i framtiden. De menar att julen har börjat ta 

form i deras liv där en tradition firas allt mer för att känna samhörighet med andra övriga i 

samhället och inte på ett religiöst sätt.  

Ja, alltså vi har börjat fira jul hemma t.ex. för att mina föräldrar också tycker att vi ska passa 

in i samhället inte att vi ska urskiljas från andra.  (Valmira. 18 år) 

De unga vuxna menar att deras religiositet har minskat med åren och anser sig vara mindre 

religiösa idag än tidigare under deras uppväxt. Eleverna menade att den muslimska identiteten 

har också börjat minska på olika sätt. Kristna högtider och traditioner har börjat ta mer form 

och plats i deras liv samtidigt som de muslimska högtiderna firas allt mindre i hemmet. Eleverna 

menar att de också börjat känna mindre samhörighet med religionen islam.  

’’Med tiden så ändrades även min religiositet och jag anser mig mindre religiös troende än 

tidigare…jag har fått vara med i de kristna värderingar som att gå i kyrkan på 

skolavslutningen och vara med att fira jul så det har på något sätt minskat mina känslor till 

en muslim…blandade känslor till olika religioner. ’’ (Valmira, 18 år) 
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Valmira påpekar att hon har blandade känslor för kristna och muslimska traditioner och menar 

att hennes muslimska identitet minskas för varje år då kristna traditioner har haft stor inflytande 

i hennes liv och fortsätter att vara en del av hennes liv. Detta påpekar samtliga elever på olika 

sätt att de muslimska traditionerna var en del av deras uppväxt och en del av deras identitet men 

att de nya traditionerna som de har tagit del av från samhället har istället börjat inta mer i deras 

liv. Detta pekar på att identiteten är i ständig förändring hos ungdomarna och att ungdomarna 

anpassar sina liv utifrån omgivningen.  

 
5.3 Att anpassa sig som muslim 

 

Eleverna ansåg att det som var svårast med att leva som muslim i Sverige var den negativa 

bilden som omgivningen har gällande muslimer. Unga vuxna muslimerna förklarar att de 

extrema grupperna har istället fått makten och utrymmet i media, där extrema grupper fått 

representera alla muslimer samt religionen islam. De menar att det har i sin tur skapat att 

allmänheten fått en enhetlig bild av muslimer och skapat den stereotypa muslimen. Samir 

beskriver i intervjun hur detta ansåg orsaka problem i samhället där islamofobin har fått komma 

i form av en rädsla för muslimer och där de muslimska ungdomarna upplever sig tillhöra en 

utsatt grupp i olika situationer. 

Ja, det händer lite grejer i världen och sånt som gör att de tror att alla inom islam håller på 

med konstiga grejer och så. Media, tv, och nyheter… så fort det händer en explosion 

någonstans som IS har gjort så tror de att alla muslimer gör likadant. (Samir, 18 år) 

Unga vuxna muslimerna berättar dock att de inte har på något sätt upplevt att de har blivit illa 

behandlade i form av trakasserier eller liknande utsatthet av omgivningen. Eleverna menar att 

de istället upplever att de ständigt behöver förklara deras religiositet för omgivningen och deras 

vaga förhållningsätt till islam. Samtliga unga vuxna upplever att omgivningen tror sig ha 

föreställningen hur en muslim bör vara där en muslim oftast betraktas vara starkt troende. På 

grund av den stereotypa bilden av muslimer som omgivning har känner ungdomarna att de 

ständigt måste stå till svars genom att förklara deras personliga religiositet.  

Nej, inte riktigt så men att man hela tiden måste förklara hur troende man är.. De flesta blir 

förvånade när man säger att man är muslim man ser ut och pratar som en svensk…många 

har förutfattade meningar om hur muslimer är men vi är alla olika. (Valmira, 18 år) 

När ungdomarna beskriver omgivningens syn om muslimer kommer det också fram att 

ungdomarna upplever att det sker påtryckningar både från den muslimska omgivningen och 
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bland icke-muslimer och att de förhåller sig till dessa grupper på olika sätt. I Sanelas utsaga kan 

man se hur de unga vuxna upplever att påtryckningarna från olika håll blir påfrestande.  

 Man förväntas vara på ett visst sätt som muslim av både andra muslimer och icke-muslimer. 

’’All or nothing’’. Det är jobbigt i många situationer…exempelvis om man äter under fastan, 

eller dricker en cider och festar. (Sanela, 18 år) 

Unga vuxna upplever sig i vissa fall som utstötta från den muslimska omgivningen och ibland 

när en del praktiska delar inom islam fullföljs. Enligt Arben upplever han att den muslimska 

omgivningen anser honom vara en sämre muslim och i vissa fall anser inte honom tillhöra islam 

då de praktiska delarna inte efterföljs av honom. Lena beskriver hur den muslimska 

omgivningen ifrågasätter hennes tro.  

Jag tror de tycker nog att jag är en dålig muslim eller inte muslim alls… för jag inte följer 

deras regler med kött och fasta. (Arben, 18 år) 

Ja, där är jag i dilemma för där tänker de ja men du äter inte griskött, du dricker inte alkohol 

varför ber du inte vad är det som är så svårt? Men som sagt jag är inte uppväxt med det och 

då blir det svårt. (Lena, 19 år) 

Amela beskriver också detta tydligt under intervjun att trots att hon ser ut som en svensk och 

talar bra svenska kan hon ändå tycka att när omgivningen får höra om hennes muslimska 

bakgrund, uppstår det oftast diskussioner från båda håll av muslimer och icke-muslimer. Hon 

menar också att hon anpassar sin identitet utifrån omgivningen. 

Är majoriteten av kompisarna muslimer och går ut och äter så tar jag också nötkött, är 

majoriteten svenskar så äter jag som dem, griskött, så jag får anpassa mig. Så den pressen 

den är lite jobbig när man måste välja. Med muslimska kompisar så blir man mer muslim 

med de andra svenska kompisarna så blir man mindre muslim. (Amela, 18 år) 

När det gäller förtäring, klädesplagg och slöja är det något som Amela menar att hon oftast 

hamnar i en diskussion och i ett försvar andra i hennes omgivning. Hon menar att hon ständigt 

behöver förklara att alla muslimer inte har samma värderingar i dessa frågor. Hon tycker också 

att muslimer har hamnat i ett fack som andra har skapat åt dem och därmed ständigt behöver 

förklara sin religiositet.  

Jag tycker att när jag säger att jag är muslim så måste jag oftast förklara på vilket sätt jag är 

muslim…så har man lite fördomar, man har en bild hur en muslim ser ut men eftersom jag 

inte har slöja på och eftersom jag får gå ut och får umgås med killar och så tror folk att liksom 

de får inte ihop bilden hur kan du vara muslim och samtidigt inte ha slöja eller gå ut en kväll 
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med mina kompisar eller gå på en fest...så jag måste oftast förklara mig på vilket sätt jag är 

muslim och varför jag gör de här sakerna.’’ (Amela, 18 år) 

Fem av sex ungdomar uttryckte att deras etnicitet blandas med andra individers etnicitet och 

kultur. När ungdomarna berättar att de ständigt behöver förklara sin religiositet för andra i 

omgivningen och varför de inte fullföljer islams plikter kommer oftast kultur och etnicitet upp 

i diskussionen. Arben beskriver också att det uppstår många gånger fördomar gällande 

muslimer i allmänhet och att hans albanska kultur blandas ihop med andra kulturer. Han menar 

att omgivningen och samhället i allmänhet har en enhetlig bild av muslimer och att hans kultur 

kopplas med andra muslimers kulturer och etniciteter: 

Folk tror att bara för araber gör en grej så gör alla muslimer så. Vissa grejer har mer med 

kultur och landet att göra än muslim och islam. Vi är muslimer och så men vi gifter oss inte 

med t.ex. med kusiner eller gör andra grejer som andra muslimer och araber gör… jag tror 

det har med vilket land man kommer ifrån och vad man gör i det landet och vilken kultur 

man har… folk tror att alla muslimer är likadana oavsett vilket land eller hur mycket man 

tror eller vad man gör så är alla muslimer som araber. (Arben, 18 år) 

Vi har inte i vår religion eller i tradition att ha burka och hijab. Nu har det börjat komma mer 

och mer de senaste åren i vårt hemland och senaste åren. Så när man säger att man är muslim 

kan vissa reagera men du har ingen hijab eller burka hur kommer det sig? Eller du går i korta 

kjolar eller i shorts men du är muslim? Så det är stor kontrast… där tror jag etniciteten 

blandas lite. (Lena, 19 år). 

Lena utrycker att hennes etnicitet blandas ihop med andra individers etniciteter och hamnar i 

situationer och diskussioner då hon anser att hon ständigt behöver förklara att en del muslimska 

värderingar inte tillhör deras tradition. Eleverna berättar att föräldrarnas ursprung har varit en 

viktig del av deras identitet. Arben nämner att den albanska kulturen och deras etniska ursprung 

har varit mer central för deras familj under uppväxten än själva religionen islam som han menar 

är något som man bara får acceptera som en del av kulturen. Föräldrarnas ursprung har haft mer 

betydelse för unga vuxnas identitet. 

Jag är en blandning en lite av allting man tar det bästa av allt. Alban med svensk identitet. 

Men inte så mycket muslim. Det kommer mer som på köpet. (Arben, 18 år) 

Samtliga ungdomar förklarar att föräldrarnas och samhällets kulturer har haft ett inflytande i 

deras liv där de på olika sätt och fått anpassa sig dessa och ta med i deras livsstil. Den muslimska 

identiteten är något som har funnits från början av deras liv och som har godtagits av de unga 

vuxna muslimerna.  Samtliga elever påpekar att föräldrarnas ursprung är en del av deras 
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identitet men de är också medvetna om att identiteten är i konstant förändring där de anpassar 

sig i olika miljöer och godtar det bästa.  

 

6. Analys   
 

Nedan kommer en analys av forskningsfrågorna att presenteras: hur upplever andra 

generationens muslimska elever att det är att leva som muslim i dag i Sverige? samt hur 

upplever eleverna att deras religiositet skiljer sig mot föräldrarnas religiositet? 

Forskningsfrågorna kommer att diskuteras och besvaras utifrån uppsatsens tidigare nämnda 

teorier.  

 

6.1 Unga vuxna muslimers upplevelser av att leva som muslim i Sverige  

 

När frågan kom upp om hur det är att leva som muslim idag i Sverige var det ingen tvekan om 

att majoriteten av respondenter uttryckte på olika sätt att den dåliga bilden som har skapats om 

muslimer inte motsvarade det som de själva uppfattar var muslimskt. Fazlhashemi menar att 

trots denna uppenbara mångfald av muslimer som det finns i vårt samhälle finns det fortfarande 

en tendens att västvärlden ger en grovt förenklad bild av tolkningen av religionen islam och den 

vaga definitionen av gruppen som kallas muslimer (Fazlhashemi: 2014:8).  

 

Den vaga bilden av muslimer i väst har lett till att unga vuxna i undersökningen känner att de 

ständigt måste försvara sin muslimska identitet men även sin svaga religiositet som muslimer. 

Eleverna uttryckte på olika sätt där radikala och extremistiska grupper har fått makten att uttala 

sig generellt om världens muslimer och menar att det inte endast har gett upphov i att skapa en 

enhetlig bild av muslimers identitet men också en inskränkt bild av religionen. Detta tydliggörs 

hos vissa av de unga vuxna när de beskriver deras upplevelser av hur det är att leva som muslim 

i Sverige och de svårigheter som de ställs inför i sin omgivning.  

 

Mina resultat står i enighet med Jonas Otterbeck (2000) som belyser variationer av muslimer 

som finns i vårt samhälle. Han menar att muslimer behandlas ibland som en enhetlig grupp 

vilket skapar problem för den enskilde individen (Otterbeck, 2000:42). Muslimer som bor i 

Sverige idag är från olika områden med olika etniska och sociala miljöer och kan ha helt skilda 

uppfattningar om vad islam är vilket också en del respondenter uttryckte på olika sätt. Exempel 
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på detta är respondenten Amela som i undersökningen beskriver i intervjun att hennes 

uppfattning av vad islam är skiljer sig från den hos en annan individ med en annan etnisk 

bakgrund än hennes. Otterbeck (2000) menar att man inte kan framställa alla muslimer under 

en kategori just på grund av den mångfald av nationaliteter som muslimerna i Sverige tillhör. 

Han menar att det inte finns en total överenstämmelse mellan individerna med muslimsk 

bakgrund om vad det innebär just att vara muslim. En person från ett annat land kan ha olika 

centrala trosfrågor gentemot en annan person från ett annat land (Otterbeck, 2000:42).  

 

En stor del av respondenter uttryckte att de kallar sig själva för muslimer trots deras vaga eller 

icke-religiösa tro och menar att religionen är något som har efterlevts av föräldrarna för att få 

känna samhörighet med andra individer i samhället med samma värderingar.  

 

I undersökningen klargjordes det även att eleverna uttryckte att föräldrarnas förhållningssätt till 

islam har varit en del av deras etniska tillhörighet. Detta står i enighet med Alexandra Ålund 

som menar att etnicitet är etniska gruppers dynamiska relationer mellan varandra som formar 

sin omvärld genom ett gemensamt ursprung (Ålund, 1994:111). Den gemensamma kulturella 

samhörigheten för medlemmarna i gruppen leder till att de känner en gemenskap med de andra 

individer som delar likande åsikter i olika frågor. 

 

Meredith B. McGuire (2002) menar att självidentitet är något djupgående som uppstår av 

sociala influenser allt eftersom man befinner i olika miljöer och låter sig i integreras med andra 

individer. Viktiga relationer som individen står nära till liksom föräldrar, nära vänner eller en 

partner har en stark inverkan för individens identitetsskapande. McGuire menar samtidigt att 

individen inte helt och hållet är fullständig eller fullbordad utan att individer influeras 

kontinuerligt på olika sätt genom livet och är förändringsbara (McGuire, 2002:52). Eleverna 

beskrev på olika sätt att den muslimska identiteten hade minskat där influenser från olika 

relationer har mottagits. De menade att omgivningen och samhället har varit en faktor bakom 

deras religiositet och identitetsskapande. McGuire beskriver hur familj och själv-

identifikationen har betydelse för självidentitetskapandet men att senare när individen deltar 

fullt ut i samhället skapar hon sina egna värderingar (McGuire, 2002:54).  

 

Samtliga respondenter uttryckte att deras religiositet är utformat utifrån deras kultur som i sin 

tur har lett till de idag lever sina liv som de vill. Detta stämmer överens med McGuires 
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påstående att individen skapar sin kultur som i sin tur leder till att hjälpa människan att begripa 

sin omvärld (2002:12). Samtliga respondenter har uttryckt att de har försökt skapa och anpassa 

sina liv utifrån deras religion, kultur och religiositet i samspel med värdkulturen. Sanela nämner 

i undersökningen att hon anser att hon lever ett modernt liv liksom övriga respondenter som 

också påpekade på olika sätt att de lever sina liv precis som de vill. I enighet med det Kepel 

(2006: 242) menar är att när muslimska ungdomar tar del av de europeiska värderingar har de 

också makten att bryta segregationen och utanförskapet. Respondenterna uttryckte på olika sätt 

att de oftast får stå till svars för deras religion och om förutfattade meningar som råder om 

muslimer. Exempel på detta är Samir som beskriver omgivningens uppfattning av islam som 

en generaliserande bild av muslimer och beskriver hur islam ses som något underligt av de 

andra i omgivningen. Unga vuxna i undersökningen upplever och beskriver på olika sätt att 

extremister har fått representera islam och muslimer.  

 

Eleverna uttryckte på olika sätt att den individuella rätten att bestämma sin livsstil och 

religiositet är i enighet med föräldrarnas acceptans. Arben tydliggör i intervjun att många 

individer i hans omgivning ser muslimer som en enhetlig grupp där de har uppfattningen om 

att exempelvis alla muslimer inte får välja sin partner eller inte får leva sitt liv som de vill. I 

enighet med Kepel (2006) som menar att det gemensamma för många unga vuxna muslimer i 

västvärlden är att de ser på islam som ett uttryck för sin identitet där demokrati, jämställdhet, 

individens rätt att bestämma sin livsstil och partner är en utveckling som många generationens 

muslimer lever efter idag (Kepel, 2006: 243).  

 

6.2 Elevernas upplevelser av skillnaderna mellan deras religiositet mot 

föräldrarnas religiositet  
 

Samtliga respondenter uttryckte på olika sätt att deras religiositet hade minskats idag jämfört 

med den tidigare delen av deras uppväxt. I enighet med Nilsson DeHanas (2013) kontinuitets-

perspektiv där han anser att föräldrar, som i detta fall är första generations muslimer, har haft 

en önskan om att överföra sin kultur till nästa generation. Eleverna uttryckte på olika sätt att 

föräldrarnas religiösa inställning under den tidigare delen av deras uppväxt var mer påtaglig 

och fungerade som ett band mellan eleverna och föräldrarna samt med ursprungslandet. Många 

av de muslimska värderingar och traditioner som firas i deras hem har efterlevts fram till i dag 

på grund av föräldrarnas önskan om att hålla levande kulturen från hemlandet. Eleverna beskrev 
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på olika sätt hur religionen har varit viktig för föräldrarna då det har varit mer som en 

samhörighet och gemenskap men andra individer i samhället och därmed angett sig vara muslim 

för att skapa en identitet och tillhöra en grupp.  

 

Enligt eleverna har samhörigheten med andra individer i samhället bidragit till att bibehålla den 

muslimska kulturen. Valmira beskriver tydligt hur hon anser att hennes föräldrar känt 

samhörighet med andra individer som har delat samma kultur när de först kom till Sverige. 

Många av eleverna menar att trots att föräldrarna inte varit särskilt religiösa har kulturen från 

hemlandet ändå varit det viktigaste att bibehålla. När Sanela reflekterar över den tidigare delen 

av sitt liv kunde hon notera att de religiösa aspekterna var mer påtagliga som exempelvis bönen 

och förtäringen som ansetts tidigare varit viktig i deras hem. Nilsson DeHanas skriver angående 

kontinuitetsperspektivet där föräldrar oftast har en önskan om att överföra sin kultur till nästa 

generation. Den första generationen tenderar att hålla ett starkt band med ursprungslandet vilket 

också ses som nödvändigt för att överföra religiösa traditioner till sin nästa generation.  

 

Samtliga elever berättade på olika sätt att den muslimska identiteten kunde skapa oro och ibland 

även en förvirring när de hamnade i situationer mellan två kulturer. Samir är en av eleverna 

som beskrev detta som ett dilemma med att inte kunna fullfölja fastan och bönen fullt ut likt 

hans föräldrar. I enighet med Nilsson DeHanas i det mellankulturella perspektivet upplever 

individen att man är fångad mellan två kulturer (Nilsson DeHanas, 2013:5). Mycket ifrågasätts 

och tvivlas av personen där religion, etnicitet, familj och sin självidentitet inte helt fullt ut 

efterlevs som tidigare. Individen slits mellan två religio-kulturella identiteter där man anammar 

de traditioner som föräldrarna betraktar som väsentliga i hemmiljön medan västerländska 

traditioner anammas i skolan och andra miljöer i samhället (Nilsson DeHanas, 2013:5). Många 

av eleverna menar att det är svårt att vara muslim i Sverige samtidigt som det blir svårt att 

upprätthålla sitt ursprung och sin etnicitet i det land och kultur som de befinner sig i. Samtliga 

elever har försökt att anpassa sin identitet med värdkulturen som de befinner sig i. Nilsson 

DeHanas menar att i hybriditetsperspektivet anser individer låter sig använda av flera identiteter 

för att passa in i samhället utifrån olika situationer (Nilsson DeHanas 2013:6). Trots deras svaga 

hållning till sin religiositet upplevde eleverna att de hade bevarat den muslimska identiteten 

genom att anpassa sig på olika sätt i samhället för att smälta in med värdkulturen. Eleverna 

beskriver på olika sätt sin anpassning i samhället och Amela tydliggör detta när hon beskriver 

att hon äter fläskkött med sina icke-muslimska vänner och nötkött med sin muslimska krets. 

Nilsson DeHanas menar att detta används för att passa in i värdkulturen som individen befinner 
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sig i man tar det bästa från olika kulturer för ens identitetsskapande. Han menar att ungdomar 

är skickliga på att använda sig av multipla diskurser som till skillnad från det mellankulturella 

perspektivet växlar istället individerna mellan olika kulturer för sitt identitetsskapande vilket 

också samtliga elever uttryckte att de hade börjat växla mellan kulturerna allt oftare (Nilsson 

DeHanas, 2013:6).  

 

7. Diskussion 
 

Undersökningen visade en generation med en svagare inställning till sin tro jämfört med 

föräldrarnas tro och mot en förändrad inställning till de religiösa traditionerna. I enighet med 

Nilsson DeHanas (2013) självidentitetsteori kunde kontinuitetskategorin sammankopplas med 

unga vuxnas reflektioner där religiositeten under barndomen var betydligt starkare jämfört med 

hur den var idag. Unga vuxna menade att den tidigare delen av deras liv var mer religiöst bunden 

av muslimska traditioner än vad den var idag. Liksom McGuire (2002) kunde de unga vuxnas 

utsagor sammankopplas tydligt med familjen och självidentifikationen, där familjehemmet 

betraktas som en helig plats för familjemedlemmar och familjehemmet förknippas därmed 

tydligt med familjens heliga riter och traditioner (McGuire, 2002: 55).  

 

Även hybriditetsperspektivet som diskuteras av Nilsson DeHanas kunde sammankopplas med 

unga vuxnas utsagor där ungdomarna menade att de använde sig av olika kulturer i olika 

sammanhang för att passa in i omgivningen. Forskaren menar att ungdomar är skickliga på att 

snabbt anpassa sig i olika situationer och obehindrat växla mellan olika kulturer för att anpassa 

sig till omgivningen (Nilsson DeHanas, 2013:6). Den Icke-kulturella kategorin framkom inte i 

den här studien då jag anser att det behövs en större undersökning av flera individer med 

muslimsk bakgrund för att kategorin skall utmärkas tydligare. Det är därmed viktigt att 

undersöka fler delar av andra och tredje generationens muslimer för att få en mer varierande 

bild av muslimernas syn på sin religion av islam. Jag anser att det behövs mer forskning inom 

det här området där inte bara icke-muslimer men även muslimer får en bredare kunskap av 

individers varierande religiositet.  

 

Den här studien pekade på att individens omgivning, etnicitet, ursprung och personliga 

erfarenheter har en betydande roll av individens religiösa identitetsskapande. Liksom Otterbeck 

(2000) anser jag också att skolans roll är en betydande och viktig plats för individer att utbyta 
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sina kunskaper med varandra. När kunskap och förståelse för olikheter träder fram skapas det 

mer tolerans och respekt mellan individer.   
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Intervju 5: Amela ’’2018-12-14 
Intervju 6: ’’Lena’’ 2019-01-24  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 
En kort presentation av dig själv: 
 

• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Vilket ursprungsland kommer dina föräldrar ifrån? 
• Hur skulle du beskriva dig själv kortfattat gällande din religiositet? (starkt troende 

muslim, svag troende, icke troende o.s.v.) 
 
Elevens syn på att vara muslim: 
 

1. Vad kännetecknar en’’god’’ muslim enligt dig? Berätta på vilket sätt hur du anser en 
god muslim är enligt dig?  
 

2. Hur anser du att en ’’mindre god/dålig/ond’’ muslim är enligt dig? Berätta hur du 
tänker. 
 

3. Anser du dig själv som muslim? 
Berätta på vilket sätt du anser dig själv som muslim. 

 
 

4. Anser du att du behöver anpassa muslimska värderingarna utifrån din omgivning?  
Beskriv på vilket sätt du anpassar dessa. 
 

Föräldrarnas och familjens religiositet: 
 

1. Anser du att din familj/föräldrar är muslimer?  
Berätta på vilket sätt du anser att de är muslimer. 

 
2. På vilket sätt har islam varit viktig i er familj under din barndom/uppväxt?  

 
3. Har dessa ovanför ändrats i er familj under din uppväxt?  

 
4. Anser du dig vara mer eller mindre religiös nu än tidigare under din uppväxt? Berätta 

vad har ändrats?  
 

5. Hur skiljer sig din religiösa tro mot dina föräldrars tro? Anser du att er religiositet 
skiljer sig mellan er? 

 
6. Anser du att du är mer/mindre religiös än dina föräldrar? På vilket sätt? 
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Synen på muslimer utifrån omgivningen: 
 
 

1. Hur tycker du att icke-muslimer uppfattar dig som muslim?   
 

2. Skulle du säga att icke-muslimer har en förståelse för islam i din omgivning? 
 

3. Vilka missuppfattningar tror du att icke-muslimer har om islam och muslimer? 
Varför tror du att det är så? 

 
4. Har du någon gång blivit utsatt för fördomar bara för att du är muslim? 

Varför tror du att det är så? 
 

5. Hur tycker du att islam framställs i undervisningen?  
 
 
 

Betydelsen av religion, etnicitet och kultur enligt eleven: 
 
1. Vad betyder ditt ursprung för dig?  

Beskriv hur dina föräldrars ursprung har haft inflytande hos dig som individ.  
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Bilaga 2: Följebrev 

 
Hej! 
Jag heter Besarta Statovci och läser till gymnasielärare i religionskunskap på 
Linnéuniversitetet. Jag ska nu skriva en C-uppsats och utföra en mindre religionsvetenskaplig 
studie. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med muslimsk bakgrund upplever att det är att 
leva som muslim i dag i Sverige. Hur upplever eleverna att deras religiositet skiljer sig mot 
föräldrarnas religiositet? 
 
För att utföra undersökningen söker jag ett antal ungdomar som är villiga att delta i intervjuer. 
Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter.  
 
Som deltagare kommer du att vara helt anonym i uppsatsen. Dina svar på intervjufrågorna 
kommer inte heller lämnas ut för någon annan offentlig användning, utan används endast för 
den här studien. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst 
har rätt att avbryta din medverkan. Om du vill ta del av min utskrivna version av intervjun 
eller uppsats när den är klar så kan det skickas via mail. 
 
Kontakta mig om du har några övriga frågor eller funderingar.  
 
 
e-mail: 
Mobilnummer:  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Besarta Statovci 
 


