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Over the last few years, the debate on what a secularized state is, and should be have been 

increasing in both spread and aggression. One of the many topics triggering this debate is 

the question if call to prayer should be allowed or not. The Islamic call to prayer is a 

phenomenon that awakes strong emotions and reactions in western society, and it has 

been well debated in media. The aim of this thesis is thus to investigate this debate and 

what ideological standpoints the arguments are based upon. 

sing the theories of Jürgen Habermas and José Casanova, on the theories of secularization, 

the debate on the permission of call to prayer in Växjö have been analysed. To give a fair 

representation of the debate, articles from four different, well established Swedish 

newspapers have been used.  

  

It has been found that one of the most frequently used arguments against a permission is 

the fear that the allowance of one call to prayer a day will lead to more extreme, and 

eventually radical, Islamic elements in the Swedish society.  The study shows that the 

view of what a secularized state is, is diverse but can generally be divided into two 

categories, the view that proclaims positive or negative freedom of religion.  Among the 

arguments against the permission, most part are solely emotional, whereas the 

arguments supporting the permission often are more rational.   

 

The conclusion is that main part of the arguments is based on liberal and democratic 

values but how they are interpreted varies. On the side supporting the permission, the 

arguments are based on equality, the importance of the freedom of speech and the belief 

that multicultural is enriching. On the opposite side, the arguments are based on the 

conservation of the Swedish heritage, the Christian faith and effective integration. Many 

arguments against a permission are problematic since they are constructed on an 

emotional basis. In a secular state, this type of questions should be handled rational, based 

on the law of freedom of religion.  

 

 

Keywords: identity, islamization, islam as an ideology, multiculturalism, freedom of 

speech, freedom of religion. 
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1 Inledning  
 

Debatten kring vikten av ett sekulärt samhälle har blivit mer och mer aktuell de senaste åren, 

och sällan verkar den vara så viktig som när det handlar om islam och till exempel böneutrop, 

att muslimer inte skakar hand med människor av motsatt kön, separata badtider för män och 

kvinnor och så vidare. Människor i ett sekulärt samhälle hamnar ofta i ett dilemma kring hur 

mycket religiösa budskap kan regleras utan att religionsfriheten inskränks. Flera indicier anses 

peka på att nationer likt Sverige som genomgått en kraftig modernisering, i högre grad även 

blir mer och mer sekulariserat. Ett av argumenten kring detta vilar på att dessa nationer 

genomgått en progression i forskning och teknologisk utveckling, något som i förlängningen 

skulle kunna innebära att religionen inte längre krävs för att fylla det tomrum som tidigare tagits 

ställning utifrån1. Detta är ett ställningstagande som på flera sätt bemöts med kritik då sådan 

progression har skett vid tidigare tillfällen genom historien, såklart i en varierad omfattning, 

men det är inte unikt för 1800-talet och framåt2.  

Hur ställningstagandena tas återspeglar även andra samhälleliga instansers roll så som skolor, 

arbetsplatser, politiska partier och vanliga medborgare, i att ge en klarhet kring vad ett sekulärt 

samhälle med religionsfrihet faktiskt innebär och om böneutrop är ett aktivt hot mot densamma. 

Vilka signaler skickar detta till medborgare i Sverige och är det fel att genomföra fredagsbön 

med böneutrop just för att det är en religiös aktion? Skapar den ideologiska uppfattningen 

förutsättningen att förklara och begripliggöra intentionerna med ett eventuellt förbud eller inte?  

Idag finns det forskare med en uppfattning om att religionen visst har en fortsatt roll i den 

offentliga sfären. José Casanova ställer sig till viss del bakom uppfattningen som den uttrycks 

hos till exempel Max Weber, att religionen tappar kraft i samhället, men ställer sig samtidigt 

tveksam till att institutionell differentiering per automatik måste betyda en marginalisering och 

privatisering av religionen. Något Casanova anser enbart kan bevisas med hjälp av empiriska 

studier3, en intressant iakttagelse som öppnar upp möjligheterna för en myriad av olika 

ställningstaganden och formuleringar inom den religiösa sfären. 

 

 
1 Habermas. 2008. s.1 
2 Joas. 2012. s.25 
3 Furseth & Repstad, 2005. s.138 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur debatten om böneutrop i Sverige har fortlöpt mellan åren 

2018–2019 med ett större fokus kring moskén i Växjö. De utarbetade frågeställningarna har 

därför kommit att se ut såhär:  

• Vilka ideologiska ståndpunkter är mest framträdande i debatten kring böneutrop vid 

moskén i Växjö 2018–2019? 

• Skulle dessa ståndpunkter gå hand i hand med religionsfrihetslagen? 

• Vad blir uppfattningen att ett sekulärt samhälle bör göra i frågan? 
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2 Teori & Metod 
 

I denna uppsats är utgångspunkten uppfattningen av vad sekularisering och religionsfrihet*4 

innebär, vad dessa uttryck baseras på och vad de har för påverkan på sekulariseringsprocessen 

med böneutropet som exempel. Tidningsartiklarnas framställning blir där att debatten om 

religionsfrihet och sekularisering ofta går in och berör områden som egentligen inte har med 

vare sig religionsfrihet eller sekularisering att göra. Denna undersökning kommer att ske genom 

en kvalitativ textanalys av fyra svenska tidningar och deras rapportering av debatten kring 

godkännandet av böneutrop i Växjö. Valet av tidningar diskuteras mer ingående under kapitlet 

material & avgränsningar och primär- & sekundärmaterial, där också en kortare källkritisk 

diskussion är invävd.  

För att förstå dessa uppfattningar som presenteras i undersökningen kommer därför framförallt 

Jürgen Habermas & Jose Casanovas teorier vara en språngbräda för uppsatsens teoretiska 

ramverk, där dessutom den religionssociologiska ingången förstärks genom Inger Furseth och 

Pål Repstad. Det blir därför en sekulariseringsteori som presenteras med hjälp utav Habermas, 

Casanova och samlade författare i Furseth och Repstads Religionssociologi. Grunddragen i 

deras teorier presenteras under rubrikerna Jürgen Habermas, José Casanova & Sekularisering 

& modernisering i de följande kapitlen och kommer att vara utgångspunkten för den senare 

analyseringen av resultatet.  

 

2.1 Material & Avgränsning  
 

Analysen kommer ta sin utgångspunkt i nyhetsartiklar från Dagens Nyheter, Smålandsposten, 

Aftonbladet och Dagen. Detta framförallt baserat på deras varierade ingångar i ämnet men 

också mängden intressanta sökträffar utifrån artiklar, ledare och debattinlägg som berör 

böneutrop och debatten kring böneutropet vid moskén i Växjö. Av vikt har dessutom varit att 

tidskrifternas artiklar på ett eller annat sätt bidrar till att ge ett tydligare svar på mina 

frågeställningar. Inledningsvis genomfördes därför en bredare undersökning där en stor mängd 

 
4 Tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 1951, sedan 1686 års kyrkolag 

succesivt uppmjukats. Religionsfriheten räknas dessutom som en av de mänskliga rättigheterna, och finns 

uttryckt i Europakonventionen, artikel 9. Denna rättighet kan ses både som en angelägenhet mellan staten och 

den enskilde men också som en universal angelägenhet. Vilket innebär att staten inte har möjligheten att med 

lagstiftning, eller med andra ingripanden, inskränka den enskilda människans rätt till religionsfrihet 

(Nationalencyklopedin. 1994. s.489). Se bilaga för ytterligare beskrivning  



4 

 

material bearbetades enbart utifrån att artiklarna på ett eller annat sätt innefattade något eller 

några av sökorden. Sökorden har varit; Böneutrop, Böneutrop i Växjö, böneutrop-sekulär och 

religionsfrihet. Efter att en större mängd artiklar samlats in, som på ett eller annat sätt innehållit 

något av sökorden, genomfördes en djupare närläsning där användbarheten bedömdes, och om 

innehållet som presenterades i artiklarna kunde bidra till svar på frågeställningarna. Detta har 

inneburit att ett mer ändamålsenligt urval har skett för att ge svar på de frågeställningar som 

utarbetats, det vill säga att materialets vikt ligger i att det innehåller tankar och idéer som 

fokuseras kring vad religionsfrihet innebär och vad en sekulär stat bör göra i frågan om 

böneutropets tillåtande eller inte. 5            

Debatten om godkännandet av böneutrop är något som pågått sedan 2013 då frågan berörde 

moskén i Stockholmsförorten Fittja och 2017 kom turen till moskén i Karlskrona. 

Undersökningsperioden förläggs mellan årsskiftet 17/18 till 19/20, det vill säga en tvåårsperiod. 

Framförallt har Omni:s och KB:s tidningstjänster använts i sökandet efter artiklar     

2.2 Primär- & Sekundärmaterial 
  

Primärmaterialet i uppsatsen är hämtat från de artiklar som debatterar och diskuterar frågan om 

godkännandet av böneutrop i Växjö, men också artiklar som lyfter tankar och diskussioner om 

sekularisering och religionsfrihet och vilka ideologiska argument av vad sekularisering bör och 

får vara, samt hur dessa framställs mer övergripande under undersökningsperioden. Urvalet av 

dagstidningar har skett utifrån en variation i tidningarnas politiska agenda, detta framförallt 

utifrån möjligheten att skapa en bredare grund för olika ställningstagande med varierande 

ideologiska inlägg. Aftonbladet med beteckningen politiskt obunden på socialdemokratisk 

grund,6 Dagen med beteckningen politiskt obunden på kristen grund,7 Dagens Nyheter med 

beteckningen politiskt obunden på liberal grund8 och avslutningsvis Smålandsposten med 

beteckningen politiskt obunden på moderat grund.9 Att i sitt primärmaterial använda sig utav 

dagstidningar med varierande agendor skapar förutsättningar att få ett bredare spektrum i 

åsiktskorridorerna,10 något som dessutom förhoppningsvis ska ge ett mer tillförlitligt och 

intressant resultat.         

 
5 Hartman. 2004. s.245-246 
6 https://www.aftonbladet.se/omaftonbladet/a/LOlQ4/om-aftonbladet 
7 https://www.dagen.se/om-dagen 
8 https://www.wikiwand.com/sv/Dagens_Nyheter 
9 https://kundcenter.smp.se/om-var-historia/ 
10 Hartman. Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. 2004. s.272–273 

https://www.aftonbladet.se/omaftonbladet/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://www.dagen.se/om-dagen
https://www.wikiwand.com/sv/Dagens_Nyheter
https://kundcenter.smp.se/om-var-historia/
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Sekundärmaterialet utgörs av de teoretiska böcker och artiklar som presenteras i följande kapitel 

och som används för att analysera resultatet, en förutsättning för att på så sätt få en möjlighet 

att mer djupgående analysera mitt resultat till att ge en generell bild av vad det finns för 

argument och åsikter i frågan om böneutrop. Då min teori utgår från olika sekulariseringsteorier 

vävs även tidigare forskning in i teorierna då de har haft en tydlig tendens av att överlappa 

varandra. 

2.3 Jürgen Habermas  
 

Diskussionen om ett sekulariserat samhälle är något som Jürgen Habermas har lyft flera gånger 

under sitt yrkesverksamma liv. Han lyfter med sina texter fram argument för vad 

sekulariseringen har kommit att betyda för det moderna samhället. I en av sina artiklar 

diskuterar Habermas att det inom den sociologiska debatten av sekularisering finns tydliga 

tecken på att vi ser ett uppsving inom de flesta religiösa samfund. Här diskuteras framförallt tre 

framträdande exempel på just detta: a) Det finns en tydlig expansion hos de mer konservativa 

grupperna inom de religiösa samfunden, något som ser relativt lika ut oavsett om det handlar 

om de tre Abrahamitiska religionerna eller hinduism och buddhism. Framförallt är expansionen 

mer framträdande i Afrika, Ostasien och Sydostasien. Den protestantiska kyrkan däremot har 

svårt att behålla sitt tydliga fotfäste i Europa, där det historiskt sätt har varit ett tydligt inslag11. 

b) Fundamentalistiska rörelser som växer snabbt har ofta en tendens att antingen isolera sig från 

omvärlden eller föra krig mot densamma, exempelvis pentakostala rörelser och mer radikal 

islam.12 Ett svar på den utveckling som annars går mot att förkasta religionen som något 

gammalt, där man istället enbart bör förlita sig på mer moderna teorier och tankar kring 

samhällets utveckling. c) Ett tredje exempel som visar hur sekulariseringen arbetar sig i en 

motsatt riktning är mullah-regimen i dagens Iran. Efter andra världskriget gick landet i en mer 

västerländsk och sekulär inriktning och i hög utsträckning levde efter dessa normer och 

värderingar, för att efter revolutionen under slutet av 70-talet gå i en mer religiöst-radikal 

inriktning. Förändringen innebar att Iran istället blir en strikt teokrati styrd av en Ayatollah med 

tydliga och starka religiösa influenser.13  

Habermas har däremot genomgått en process kring sin syn på religionen och dess plats i vårt 

samhälle. Inledningsvis ansåg han, likt Max Weber, att religionen skulle tyna bort helt som ett 

 
11 Habermas. 2007. s.1  
12 Habermas. 2007. s.2  
13 Habermas. 2007. s.2  
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svar på modernitetens framryckning i samhället, en uppfattning som Habermas otvivelaktigt 

har ändrat på14. I ett tal från 2001 beskriver Habermas terrorattacken mot World Trade Center 

som ett missförstått sammanhang, där man felaktigt enbart lägger skulden hos de 

fundamentalistiska terroristerna. Habermas menar att detta snarare är en reaktion på den 

sekularisering som moderniseringen matat västerländska nationer med, en tro om att religionen 

ska osynliggöras i samhället och på så sätt inte kunna åsamka någon skada mot det samma15. 

Det är även under denna tid som begreppet ”det postsekulära samhället” myntas, en teori som 

bygger på att ett samhälles vision är att både troende och icke-troende medborgare förväntas ha 

en självreflexiv bild av sina egna övertygelser. I ett sådant samhälle har religionen en självklar 

plats samtidigt som man accepterar att sekulariseringen fortlöper. Det religiösa har en viktig 

närvaro i det kulturella och offentliga samtalet där det kan existera som en opinionsbildare och 

orienteringspunkt i olika samhälls- och moralfrågor.16 Att följa debatten med hjälp av dessa 

teorier ger en mer stabil förståelse för hur samhällen utvecklar sin uppfattning av vad 

sekularisering och religionsfrihet betyder, en förutsättning för att kunna tolka debatten av, i 

detta fall, böneutropets godkännande utifrån ett samhälle där staten är sekulär.  

2.4 José Casanova  
 

Även Casanova har bidragit med välarbetade diskussioner om sekularisering och dess betydelse 

för samhället. Grundtesen av vad sekularisering innebär har beskrivits av Casanova som en 

relativt svårdefinierad grundprincip. Problematiken lutar sig framförallt emot den sekulära 

inriktningens multidimensionella sammanhang, något som samtidigt står till dess fördel.17 

Sekularisering, som ursprungligen inneburit de processer som fortskred efter den protestantiska 

kyrkans reformation, har istället kommit att förklara den ”passage” som sker när människor, 

funktioner och betydelser går från att ha karaktäriserat det traditionellt religiösa till att istället 

flyttas till en sfär där religionen inte utgör det viktigaste fundamentet. Det vill säga att våra 

handlingar inte längre sker utifrån en institutionaliserad religiös påverkan.18  

En i sekulariseringen inbäddad teori som Casanova diskuterar är politisk sekularism. Intressant 

är att politisk sekularism inte per automatik innebär samma negativa bild av religion som den 

mer traditionella bilden av sekularism ger. Den politiska innebär snarare att man vill bevara 

 
14 Ulf Jonsson, Habermas, påven och tron. 2009. s.22-24 
15 Jonsson. 2009. s.26-27 
16 Jonsson. 2009 s.27-28 
17 José Casanova, Public religions in the modern world. 1994. s.12 
18 Casanova, 1994. s.13 
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religionen inom sin egen differentierade ”religiösa” sfär.19 Där man inte tillåter att religionen 

får något inflytande inom den demokratiska sfären som är grundpremissen bakom varje form 

av sekularism som statlig doktrin, ett behov av att separera kyrka-stat eller relationen mellan 

politiska och religiösa myndigheter.20 Dessa teorier ger uppsatsen riktlinjer på hur stater och 

människor resonerar när det handlar om att diskutera religionsfrihet kopplat till vårt moderna 

samhälle, en viktig aspekt för att skapa förståelse för de argument som gör sig synliga i debatten 

av böneutropet i Växjö och i Sverige.   

2.5 Sekularisering & modernisering 
  

Den klassiska sekulariseringsteorin som den beskrivs av framförallt Max Weber, Sigmund 

Freud, Karl Marx och Émile Durkheim, har varit ett sätt att förklara varför och i vilken 

utsträckning religiösa trosbekännelser, institutioner och praxis förlorar dess sociala betydelse. 

De hävdar bland annat att sekulariseringsprocessen av det moderna samhället till viss del är 

resultatet av människans oförmåga att anpassa sina andliga och etiska behov till den allt 

snabbare utvecklingen av fysisk vetenskap.21  

Definitionen av makt är enligt Weber baserad på flera olika principer, ett av dem är att en eller 

flera människor har möjligheten att driva igenom sin egen vilja, även om det skulle innebära att 

andra deltagare i samhället skulle göra motstånd.22 Till exempel politiska partier eller 

människor som är motståndare till böneutrop, det vill säga att alla former av makt kräver 

legitimering, varpå makthavare kan påstå att de styr utifrån rättigheter de tillfogat sig enligt lag, 

tradition eller liknande sätt. Dessutom påstår Weber att vi befinner oss i en form av vakuum, 

ett vakuum som rationell och formell lag inte kan fylla.23 

När en nation moderniseras talar man ofta om sekularisering som något som följer efter, en 

möjlighet för nationen att slänga av sig det negativa som till exempel religionen har inneburit. 

Weber anses av många vara modernitetens sociolog framför andra. Han har valt att datera flera 

viktiga startpunkter för moderniteteten på 1500-talet och har dessutom betonat vikten 

protestantismen har haft för framväxten av ett mer disciplinerat och instrumentellt tankesätt. 

Utöver dessa teorier är det många som förknippar mycket av det som skedde under 1700-talet 

med moderniseringen, en sammankoppling av traditionskritiken, förnuftstron och 

 
19 José Casanova, The secular & Secularism. 2009. s.1057  
20 Casanova. 2009. s.1058 
21 Furseth & Repstad. 2005. s.107–108 
22 Furseth & Repstad. 2005. s.135 
23 Furseth & Repstad. 2005. s.135 
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frihetslängtan till franska revolutionen och upplysningstiden24. Sociologen Bryan S. Turner 

staplar, genom en Weber-inspirerad ingång, upp de viktigaste förändringarna för att ett samhälle 

ska gå i en mer moderniserad inriktning:  

• Asketisk Disciplin  

• Sekularisering 

• En tro på att instrumentellt, målinriktat förnuft har universell giltighet 

• Differentiering av livsvärldens olika sfärer  

• Byråkratisering av ekonomisk, politisk och militär praxis 

• Ökande monetarisering av värderingar25 

En övervägande del av sambanden går dessutom att applicera på flera sekulariseringsteorier, 

något som vittnar om att de utgår från någon form av kausalt samband. Turner hävdar att starten 

på moderniseringen går att finna i den västerländska imperialismens framväxt under 1500-talet. 

Detta genom den alltmer stabiliserande kapitalismens dominerande inslag i Holland, England 

och Flandern. Nya naturvetenskapliga forskningsmetoder bidrog ytterligare till ett mer 

moderniserat samhälle, och inte att förringa, institutionaliseringen av kalvinistiskt inspirerade 

förhållningssätt. Detta var något som skedde i Nordeuropa tiden efter reformationen och bidrog 

till en fortsatt moderniseringsprocess som går att följa in i kärnfamiljens urskiljande från 

släkten, åtskillnaden mellan det ekonomiska och hushållslivet och etablerandet av moderskapet 

som en institution. Det som framförallt knyts samman med moderniseringsprocessen är 

framväxten av ett mer rationellt tankesätt, en teori som av flera sociologer bör ses som en för 

platt beskrivning.26  

En förändring i synsättet sker när en mer postmodern uppfattning blir gällande, ett begrepp som 

har sitt ursprung inom framförallt konstteori och arkitektur. Denna ingång har de senaste tjugo 

åren använts inom de flesta kultur- och samhällsvetenskaper, och kanske har 

religionssociologen James Beckford fångat de tydligaste dragen som förknippas med det 

postmoderna:  

• man vägrar att se positivistiska, rationalistiska, instrumentella kriterier som de enda 

avgörande kriterier för vad som förtjänar att ses som sann kunskap 

 
24 Furseth & Repstad. 2005. s.102-103 
25 Furseth & Repstad. s.103 
26 Furseth & Repstad. s.103 
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• man är villig att kombinera symboler från olika betydelsekoder eller referensramar, 

även när detta medför motsättningar och eklekticism 

• man hyllar spontanitet, fragmentering, ytlighet, ironi och lekfullhet 

• man kan avstå från att söka efter övergripande eller triumfalistiska myter, berättelser 

eller ramverk för kunskap27 

I och med postmoderniteten ser både teologer och sociologer möjligheten för ett nytt religiöst 

intresse genom att använda gammalt och nytt tillsammans. Med religionen frikopplad från 

institutioner, hierarkisk auktoritet och moralisk askes kan det bidra till att religionen blir en mer 

spännande konsumtionsvara.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bakgrund  
 

Inom de flesta ämnen har människor starka åsikter, men möjligtvis är det inom religion som 

dessa åsikter blir som starkast. För de flesta människor är böneutrop något främmande som 

många antagligen inte har en aning om vad det innebär rent praktiskt. Deras förutfattade 

meningar baseras ofta på medias rapporteringar från länder där muslimer lever i majoritet och 

böneutrop är ett naturligt inslag i vardagen, det är därför i min mening avgörande för denna 

 
27 Furseth & Repstad. s.106 
28 Furseth & Repstad. s.106 
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uppsats att förklara vad böneutrop rent praktiskt innebär. För att kunna förstå vad böneutrop 

betyder för islam som religion kommer här att presenteras både den teologiska bakgrund som 

ligger till grund för böneutropet och dess praktiska utförande. 

Då arbetet på fler områden har skridit över till att diskutera och förmedla budskap som har en 

anknytning till islamofobi så kommer även en kortare presentation över dess betydelse att 

presenteras. Detta för att ge en klarare bild av vad islamofobi innebär och på så sätt inte leda in 

läsaren till att missförstå vad som menas. 

3.1 Böneutropet - en del av något större 
 

När uppsatsen berör uppfattningar och argument om vad böneutrop har för betydelse i en 

sekulär stat så är det på sin plats att beskriva vad det rent praktiskt innebär. Jonas Otterbeck 

förklarar i boken, Islam – en religionsvetenskaplig introduktion, vad som definierar bönen och 

böneutropet i dess rätta bemärkelse. 

Böneutropet är en del av den kanske mest betydelsefulla ritualen inom islam, Salat, den ritual 

som binder samman människans ställning som tjänare till Gud. Den dagliga tidebönen (salat) 

är en av de fem pelarna inom islam och dessutom en av de plikter som de troende har inför Gud, 

bönen är den viktigaste formen av ritual och människan hoppas på att bli bönhörd av Gud.29 

Tidebönen utförs vid fastställda tidpunkter som har sin utgång från solens rörelser över himlen 

i en relation till förhållandena i Mecka. Bönerna är traditionellt fem till antalet och är i tur och 

ordning, fair, zuhr, asr, maghrib och ´ísha´, de karakteriseras av olika tidpunkter och mängden 

rörelsecykler som ingår.30 

För att veta när det är dags att bege sig till bön använder man sig därför av böneutrop (adhan) 

från moskéernas minareter. Innan man valt att förstärka böneutropet med högtalare eller 

megafoner var det män med starka röster som kallade till bön. När det kallas till bön sker det 

traditionellt sätt genom först ett böneutrop där grunderna för vad islam står för etableras: 

”tanken om Guds storhet, Muhammads roll som sändebud och vikten av bönen”,31 och följs av 

ytterligare en kallelse innan bönen ska ta sin början. I likhet med kyrkklockor har böneutrop 

effekten att utöver en kallelse ta en plats i människors liv, oavsett vad man har för uppfattning 

till islam och bön. Böneutropet är sammanflätat med en komplicerad uppfattning kring estetik, 

 
29 Olsson & Sorgenfrei. Islam – en religionsvetenskaplig introduktion. 2015. s.159 
30 Olsson & Sorgenfrei. 2015. s.161 
31 Olsson & Sorgenfrei. 2015. s.162 
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tradition och kontinuitet, känslan av hemmahörande, plikt och själva flödet av tid32 något som 

är viktigt att ha med sig när man tar sig an debatten om dess företeelse.        

3.2 Islamofobi 
 

Islamofobi som begrepp är en relativt ny företeelse, däremot har dess betydelse en månghövdad 

bakgrund. Jonas Otterbeck och Pieter Bevelander undersöker i sin sin studie, Islamofobi – en 

studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, hur begreppet över tid 

har kommit att stå för en mängd olika definitioner. Studien lyfter teorier som upplevs vara 

aktuella även i detta arbetes debatt, termen islamofobi lyfter en viktig funktion som dessutom 

redan haft en stor effekt på debatten som berört muslimer och islam. Det har lett till debatt och 

uppmärksamhet kring frågor om diskriminerande handlingar och attityder mot muslimer, där 

den dessutom lyfter upp frågan om rimligheten i skildringar av islam på dagordningen. Många 

anser att det inte är något idealiskt begrepp, men ”det ligger bra i munnen” och refererar till 

något de flesta av oss kan reflektera över.33 

I diskussionen av termens användbarhet har framförallt tre positioner utkristalliserat sig: de som 

bejakar användandet av termen islamofobi, de som är skeptiska mot termen och de som tar 

avstånd från den. De som bejakar användandet formar sitt huvudargument till att det måste 

finnas ett ord för att kunna tala om de kränkningar och den diskriminering som muslimer utsätts 

för. De som tar avstånd från begreppet påpekar att de som bejakar ordet överdriver hur utsatta 

muslimer är, och att islamofobi snarare fungerar som ett sätt att skydda islam från kritik. De 

som är skeptiska till begreppet belyser att själva termen islamofobi är illa konstruerat då det 

snarare för tankarna till en rädsla för religionen islam. I Sverige är det den bejakande linjen som 

vunnit störst övertygelse, här upplever vi kampen mot islamofobi som något positivt och 

moraliskt rätt.34 Denna förklaring om vad islamofobi innebär kan ytterligare begripliggöra de 

argument som presenteras vidare i uppsatsen, det vill säga att islamofobi är ett 

mångdimensionerat begrepp i bemärkelsen av att det representerar den diskriminering som sker 

mot muslimer och islam. Böneutropet är en del av muslimers vardag och får således inte 

förbjudas enbart i egenskap av detta. 

 
32 Olsson & Sorgenfrei. 2015. s.162 
33 Peter Otterbeck & Pieter Bevelander. Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 

muslimers utsatthet. 2006. https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/islamofobi-

sammanfattning.pdf 
34 Otterbeck & Bevelander. 2006. s.5 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/islamofobi-sammanfattning.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/islamofobi-sammanfattning.pdf
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4 Resultat 
  

Här presenteras uppsatsens resultatundersökning genom att i tur och ordning presentera de 

viktigaste debattinläggen, ledarna, artiklarna och intervjuerna från de fyra tidskrifterna som 

varit underlag för undersökningen. Denna struktur har valts för att på så sätt få med fler och 

mer varierande perspektiv från en och samma dagstidning utan att behöva kategorisera svaren 

på frågeställningarna var för sig. Nyheterna presenteras oftast i en kronologisk ordning där jag 

inleder med Smålandsposten och avslutar med Dagen. 
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4.1 Smålandsposten 
 

Smålandsposten med beteckningen politiskt obunden moderat har en mer lokal ingång jämfört 

med de övriga tidskrifterna i turerna kring böneutropet i Växjö. Tidningen är verksam i hela 

Kronobergs län och har följt debatten på nära håll. Den första nyheten kring ansökan om 

böneutrop kom i början på februari 2018. Ansökan handlade då om två utrop vid lunchtid på 

fredagar vid moskén belägen i Dalbo strax utanför Växjö. Stiftelsen Växjös muslimer såg på 

denna möjlighet som en förutsättning för att religionsfrihet ska råda och att det kan tillföra 

ytterligare integration då fler troende muslimer kan känna sig trygga och hemma i Sverige. 

Ismail Abuhelal, imam vid stiftelsen Växjös muslimer, beskriver böneutropet som något viktigt, 

framförallt ur en symbolisk synvinkel. Det vill säga att det skulle bekräfta religionsfrihetens 

innebörd i Sverige. Den inledande delen av debatten handlar alltså inte om hur samhället bör 

agera som ett sekulariserat land, utan snarare om vem och vilka som omfattas av 

religionsfriheten.35 När frågan kring varför de ansöker om böneutrop just nu ställs svarar imam 

Abuhelal såhär: 

Muslimer är en stor del av Växjö och Kronoberg och förhoppningsvis kommer den tillfälliga moskén 

att ersättas av en ny fin moské. Jag tror att det skulle kännas bra för muslimer men även för svenskar 

om det var en naturlig del av samhället i Växjö.36    

Uttalandet visar på att imam Abuhelal har en uppfattning om att både de själva och många 

runtomkring dem tycker att tillåtandet av böneutrop skulle medföra något positivt för hela 

området.  

Intervjuerna i Smålandsposten besvaras av Växjöpolitikerna och de får ge sin bild av vad 

böneutrop skulle innebära för Växjö. Det moderata kommunalrådet Anna Tenje, som har en 

kritisk uppfattning om böneutropet, ställer sig frågande kring hur böneutropet skulle bidra till 

en ökad integration. Hon menar att det snarare skulle bidra till en ökad polarisering och 

förstärkning av de problem som redan finns i samhället mellan de som är för och emot.37 

Ingången delas även av Kristdemokraterna, de ställer sig frågande kring hur dialogen mellan 

invandrare och ”gammelsvenskar” ska gynnas med att tillåta böneutrop. De flesta mer 

vänsterorienterade partierna tar inte någon konkret ställning i frågan, men tror däremot att 

debatten om böneutropet kommer väcka mycket känslor hos de som är både för och emot. 

Lennart Adellkind, gruppledare för Liberalerna, är den som är mest positiv till tillåtandet av 

 
35 Smålandsposten, 13 februari 2018. s.6  
36 Smålandsposten. 13 februari 2018. s.6  
37 Smålandsposten. 13 februari 2018. s.6 
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böneutrop. Adellkind anser att ”vi har ju kyrkklockor och då finns det väl ingen anledning att 

vi ska diskriminera muslimer”,38 vilket låter som en relativt liberal inställning.   

Bara en vecka efter nyheten om ansökan av böneutrop publicerades en artikel där 

kommunalrådet Anna Tenje diskuterade frågan. Tenje beklagade att imam Abuhelal inte hade 

valt att ta tillbaka sin ansökan om böneutrop. Dessutom reagerar Tenje på Abuhelals uttalande 

kring att böneutrop skulle få muslimer att känna större tillhörighet till en plats om böneutrop 

tilläts. Hon upplever snarare att det skulle bidra till en större polarisering och en problematisk 

stämning i området. Både Växjö kommun och kommunalrådet Anna Tenje har fått ta emot 

hundratals mejl med olika reaktioner från allmänheten.39 Andra exempel där böneutrop har 

tillåtits är inte speciellt många, utan det tillåts enbart på två andra platser i Sverige. I 

Stockholmsförorten Fittja har tillstånd beviljats årligen sedan 2013 och i Karlskrona gavs det 

första tillståndet hösten 2017. Däremot har inte frågan blossat upp på en nationell nivå tidigare 

och det skulle kunna bero på att det hösten 2018 var val i Sverige.40 En av anledningarna till att 

ställningstaganden sker kring denna typ av fråga skulle kunna vara partiernas jakt på väljare 

och förtroende hos medborgarna. Det är nämligen i samband med detta som Kristdemokraternas 

partiledare Ebba Busch Thor tar ställning mot böneutrop. Det är ett intressant formulerat 

ställningstagande från Bush Thor som innebär att hon går in i en het debatt kring hur människor 

i samhället ska ha rätt till att praktisera sin religion. Såhär säger Bush Thor i smålandsposten 

den 16 mars 2018:  

Vi är emot böneutrop därför att det inte är rimligt med återkommande institutionaliserande 

böneutrop som proklamerar en religions budskap ut över människors privata hem och bostäder
41  

Här presenteras en ståndpunkt kring att böneutrop i sig självt skulle vara institutionaliserande 

och med det innebära en fara för de människor som bor i området runt moskén i Växjö. Detta 

är något som vittnar om att Busch Thor på ett eller annat vis känner sig påverkade och i en 

situation där hon anser sig behöva agera. Statsminister Stefan Löfvén anser att det är en fråga 

som bör lösas på kommunal nivå, Löfvéns ingång lutar sig mot att det är upp till varje kommun 

att diskutera hur en sådan situation kan lösas och inte en fråga som ska diskuteras och lösas på 

nationell nivå.  

 
38 Smålandsposten. 13 februari 2018. s.6  
39 Smålandsposten. 21 februari 2018. s.6 
40 Smålandsposten. 17 mars 2018. s.6   
41 Smålandsposten. 16 mars 2018. s.6  



15 

 

En av de mest intressanta debatterna i Smålandsposten blossar upp efter att Fredrik Modéus, 

biskop vid Växjö stift, valt att välkomna ansökan om böneutrop i Växjö. Responsen blir stark 

från tre Sverigedemokratiska tjänstemän som genom ett debattinlägg diskuterar vad de anser är 

problemet med denna typ av godkännanden. Ett av de första exemplen som de nämner är 

jämförelsen mellan kyrkklockor och böneutrop, en jämförelse som enligt debattörerna inte går 

att göra då det förstnämnda är djupt rotat i Sverige både folkligt och historiskt med ett budskap 

som kan förstås av en majoritet av den svenska befolkningen. Böneutrop däremot har ett 

budskap som härstammar från helt annan kulturell och religiös bas, och samtidigt meddelas på 

ett språk som en majoritet av befolkning inte förstår anser de tre tjänstemännen.42 Debattörerna 

skriver dessutom om vikten av att bedriva samtal i denna typ av frågor, men det får inte betyda 

att kyrkan gör avkall på sin egen tro och identitet. Att bedriva insamlingar till upprättandet av 

moskéer och ge stöd för godkännandet av böneutrop och anställningar av imamer är därför inte 

ett uppdrag för den svenska kyrkan. Dessa aktioner driver enligt debattörerna fram en bredare 

islamisering av det svenska samhället snarare än att det bidrar till en större integrering av det 

samma. Påståendet blir att den svenska kyrkan befinner sig i en identitetskris och att det 

viktigaste bör vara att stärka den egna missionen istället för andra religioners dito. Ett alternativ 

beskrivs kunna vara att upprätta ett nationellt center för konvertiter, en fråga som 

Sverigedemokraterna ska ha drivit sedan länge. Dessutom anser man att det är besynnerligt hur 

imam Ismail Abuhelal kan påstå att muslimer skulle kunna känna sig mer hemma, och att 

böneutrop bidrar till integration. Detta är en märklig syn på integration om målet skulle vara att 

i högre grad känna sig välkomna och uppgå i det svenska samhället fortsätter debattörerna, 

istället borde kyrkan välkomna och pusha nyanlända med att lära sig både språket och 

traditioner, detta genom att tidigt vända sig till de nyanlända med introduktioner, 

välkomstmaterial och ”öppna dörrar till den demokratiska folkkyrka vi utgör”.43 Ännu mer 

intressant blir det i den avslutande delen av debattinlägget där det låter såhär: 

Sverige är i många avseenden ett av världens mest sekulariserade länder samtidigt som invandringen 

från religiöst och kulturellt avlägsna länder varit och ännu är stor. Det gör att den svenska kyrkan 

har flera utmaningar, dels att vända en nedåtgående medlemstrend och ett vikande besökstal, dels 

att möta de stora grupper av människor med annan tro. Religionsfriheten är absolut, men Svenska 

kyrkans målsättning måste vara att flera ska dela vår kristna tro, lära och tradition. Med tydlig profil, 

 
42 Smålandsposten. 19 februari 2018. s.4 
43 Smålandsposten. 19 februari 2018. s.4 
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kontur och identitet kan kyrkan både behålla och locka nya medlemmar. Låt oss ta fasta på tro och 

tradition
44         

Deras ståndpunkt är således att ett visst mått av sekularisering och religionsfrihet är bra, men 

det får inte ersätta Svenska kyrkans arbete i att fortsatt sträva efter att öka sitt medlemsantal och 

med tydlig ”profil” behålla och inte låta den svenska, kristna tron, sakta ebba ut. 

Ytterligare ett inlägg i debatten kommer från Fredrik Modéus, biskop vid Växjö stift, där han 

bemöter det inlägg som skrivits av Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna i sitt inlägg 

hade beskrivit godkännandet av böneutrop som ett sätt att göra avkall på kyrkans tro och 

identitet anser han är en kritik som är helt felaktig. Att debatten om böneutrop är brännhet påstår 

han handlar om mer än godkännandet av ett böneutrop i Araby. Modéus som gick ut med åsikten 

att det fanns skäl att bejaka Stiftelsen Växjö muslimers ansökan har sedan dess fått motta både 

stöd och motstånd i sitt ställningstagande. Ett vanligt förekommande argument mot böneutropet 

har varit att det skulle bli störande ljudmässigt och att det skulle upplevas som att religionen 

kommer för nära och att den religiösa integriteten på så sätt skulle hotas beskriver Modéus.45 

Bakom dessa invändningar anser Modéus att kritiken lutar sig mot uppfattningen om att 

kristendomen befinner sig i en kulturell särställning inom det offentliga rummet. Där han i 

egenskap av biskop menar att det ska väga tungt att Sverige har varit ett kristet land i över tusen 

år. Det ska var tydligt att den kristna tron är central och att den kristna identiteten i samhället 

är tydlig. Han påpekar samtidigt att vi lever i en föränderlig och mer mångkulturell värld och 

att det är något som är berikande och positivt för samhället. Modéus anser att det är viktigt att 

Sverige bevarar sin status som ett kulturellt kristet samhälle. För att lagen om positiv 

religionsfrihet ska uppfyllas måste man erkänna andra människors rätt att praktisera sin 

religion, precis som vi svenskar fått göra genom generationer fortsätter Modéus.46 Flera av de 

som hört av sig till biskopen beskriver dessutom islam som en mördarreligion, och hävdar att 

muslimer är terrorister och att islam rent generellt innebär en antidemokratisk handling i ett 

samhälle. Det vill säga att debatten handlar om mer än själva böneutropet, en polarisering av 

samhället som genom debatten kring böneutropet har funnit en gnista för att åter tända hatet 

mot muslimer och islam, debatten om böneutrop som inte sällan helt saknar en nyanserad bild 

avslutar Modéus.47       

 
44 Smålandsposten. 19 februari 2018. s.4 
45 Smålandsposten. 20 februari 2018. s.4 
46 Smålandsposten. 20 februari 2018. s.4 
47 Smålandsposten. 20 februari 2018. s.4 
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Magnus Hagevi professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö presenterar en 

intressant ståndpunkt. Hagevi påpekar att så länge böneutropet inte stör den allmänna ordningen 

bör det inte kunna förbjudas då vi har yttrandefrihet i Sverige. Skulle man förbjuda böneutrop 

skulle det därför per automatik innebära att man går emot en av Sveriges fyra grundlagar. 

Beslutet som tas görs av polisen genom de riktlinjer som miljö- och hälsoskyddsnämnden sätter 

upp för hur höga ljudnivåerna får vara. Således är det inte ett politiskt beslut som tas, utan det 

sker på tjänstemannanivå.48 Hagevi fortsätter med att beskriva hur en möjlig lagändring skulle 

kunna komma att se ut för att ett förbud ens skulle kunna komma till stånd. När man fattar en 

lag får således den lagen inte strida mot grundlagen, något som det inte är säkert att man kan 

säkerställa när den förhindrar yttrandefrihet som i detta fall fortsätter han. För det är framförallt 

när minoriteter ifrågasätts som ett ”demokratiskt samhälle med medborgerliga fri- och 

rättigheter har betydelse”.49  

I en intervju med Kristdemokraten Karl-Henrik Wallerstein, publicerad i smålandsposten den 

3 mars 2018, bemöter Wallerstein godkännandet av böneutrop med kritik. Han argumenterar 

mot tillåtandet av böneutrop, framförallt utifrån att han menar att Sverige är ett kristet land med 

ett kristet statsskick. Ett annat av Wallersteins argument är att majoriteten av alla svenskar är 

kristna, både ur ett etniskt och ett mer aktivt perspektiv. Han påpekar att omkring 90,000 

svenskar går i kyrkan men att man kan vara kristen i en mer etnisk bemärkelse, något som 

Wallerstein anser kommer i sekulariseringens fotspår.50 Flera av de argument som presenteras 

lutar sig mot en bakgrund av att Sverige faktiskt är ett sekulärt land med religionsfrihet, något 

som han anser är en tanke som är sprungen ur den demokratirörelse som i sin tur är sprungen 

ur en västerländsk, kristen idéhistorisk tradition. Ett särskilt intressant svar kommer efter att 

frågan kring varför man som kulturkristen inte skulle kunna tolerera att höra ett muslimskt 

böneutrop en gång i veckan, svarar han såhär:  

För att det skulle vara outhärdligt om man skulle ha samma från en kyrka. Det skulle vara outhärdligt 

med samma budskap från humanistiska förbundet. Jag hade inte velat leva i ett sådant samhälle, 

bevare mig väl. Det hade varit väldigt jobbigt att i det offentliga rummet höra olika röster som 

basunerar ut sin ideologi
51 

Summeringen blir att man bör ta seden dit man kommer, det vill säga att muslimerna bör enligt 

Wallerstein förstå att de inte kan ”basunera” ut sin ideologi över invånarna i stadsdelen Araby 

 
48 Smålandsposten. 2 mars 2018. s.12  
49 Smålandsposten. 2 mars 2018. s.12 
50 Smålandsposten, 3 mars 2018. s.4 
51 Smålandsposten, 3 mars 2018. s.4 
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i Växjö. Dessutom är mångkulturalism inte något som Wallerstein tror på, han tror på 

integration och religionsfrihet. Ett samhälle byggt på mångkultur har han väldigt svårt att se 

hålla ihop över tid.52 

Ett annat och mer sekulärt inslag i debatten presenteras av Piia Posti och Ulf Gustafsson, båda 

verksamma inom Humanisterna. De vill påstå att debatten lika mycket handlar om 

yttrandefrihet som religionsfrihet, det vill säga att begränsningar av religionsfriheten är 

genomförbara utifrån vissa specifika kriterier. Det handlar om situationer där begränsningen är 

nödvändig, föreskriven i lag och får inte diskriminera en specifik trosuppfattning, något som 

Posti & Gustafsson påstår skett upprepade gånger i debatten om böneutrop. De anser dessutom 

att Sverige idag har små inskränkningar i yttrandefriheten, men dessa ska inte användas för att 

förbjuda eller begränsa religiösa budskap och böner. Dessa ska alltså inte användas för att ge 

någon en generell rätt att slippa uppleva andras religionsutövning, något som snarare måste 

tolereras. Därför behöver religiösa budskap så som böneutrop accepteras men samtidigt krävs 

en acceptans mot till exempel Muhammedkarikatyrer skriver Posti & Gustafsson.53 Det vill 

säga att det enligt en mer humanistisk inriktning beskriven av Posti & Gustafsson bör handla 

om en fråga som snarare berör den offentliga miljön. En ljudmiljö som är till för alla och inte 

får ”annekteras ensidigt av organisationer som har gjort detta av hävd eller för att komma 

först”,54 något som ska gälla för alla typer av ljud eller buller. Enligt svensk tradition har det 

varit kyrkklockorna som har stått för en religiöst ensidig påverkan, i och med böneutropet har 

spelplanen förändrats och utrymme har getts för andra religiösa budskap att göra sig hörda i 

den allmänna ljudmiljön. Därför är det viktigt att oavsett budskap och tradition, kyrkklockor 

eller böneutrop, underställs samma regelverk avslutar Posti & Gustafsson för Humanisterna.55 

Tisdagen den åttonde maj kommer så beslutet om att polisen godkänner Stiftelsen Växjö 

muslimers ansökan om att få sända böneutrop. Ett tillstånd som innebär att de har rättigheterna 

till att få sända ut ett tre minuter och fyrtiofem sekunder långt böneutrop varje fredag. Det som 

har iakttagits i detta fall har varit om det stör de ”allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Växjö kommun” och om ordningslagens grundprinciper och föreskrifter efterföljs. Avdi Islami, 

pressansvarig för stiftelsen Växjö muslimer anser att beskedet var väntat och att ansökan har 

skett i enlighet med ”lagens alla regler”.56 Klas Werme som är rättschef i polisregion syd 

 
52 Smålandsposten. 3 mars 2018. s.4 
53 Smålandsposten. 5 april 2018.   
54 Smålandsposten. 5 april 2018.  
55 Smålandsposten. 5 april 2018.  
56 Smålandsposten. 9 maj 2018.  



19 

 

upplever att debatten kring böneutrop har skenat iväg. Något som han själv inte vill svara 

ytterligare på, utan hänvisar vidare till de personer som tycker att böneutropet riskerar att bli 

skadligt eller påtvingat att lyssna på. Däremot konstaterar han att det hade varit svårt att inte 

godkänna böneutropet utifrån de lagmässiga förutsättningar som råder i Sverige. Där nämns 

bland annat tryckfrihetsförordningen, europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter, 

men också artikel nio och tio som handlar om religions- och yttrandefrihet.57 

Att frågan kring böneutrop skulle få så mycket uppmärksamhet har varit något som delat 

människors uppfattning kring hur viktigt det har varit. Muslimerna i Växjö har efter 

godkännandet kunnat i enlighet med ordningslagen genomföra sina böneutrop på fredagar. 

Frågan om böneutropet var frenetiskt debatterad fram till dess godkännande och genomförande. 

Godkännandet bemöts dessutom av en mängd överklaganden och besvikna röster, något som 

hade uppmanats från flera håll rent politiskt. Händelseprocessen beskrivs i en artikelserie i fyra 

delar och behandlar processen från det att ansökan kom in till att beslut fattades. Dessutom 

intervjuas återigen de som från början var huvudpersoner i frågan, Ismail Abuhelal och Anna 

Tenje. Ismail Abuhelal har funderat kring varför det blev en sådan uppståndelse över 

böneutropet och han beskriver sin version i frågan såhär  

Det handlar inte om böneutropet i sig utan om islam. Människor som går förbi här ser inte att det är 

en moské. Men böneutropet gör att vi hörs och det är det de inte gillar. Islam ska vara något privat 

man sysslar med hemma, inget som syns i samhället.58     

Han upplever dessutom att det inte enbart har handlat om en fientlig stämning som riktats mot 

både moskén och honom i egenskap av att vara muslim eller troende inom islam. Utan påstår 

också att frågan hade kunnat hållas på en rimlig nivå om man som van politiker hade varit tydlig 

med att det finns en myndighet som fattar beslut i frågan. Diskussionen parterna emellan hade 

kunnat genomföras utan att gå ut med sina åsikter i media och på så sätt bidra till att piska upp 

stämningen säger Ismail Abuhelal. En stämning som på flera sätt påminner Abuhelal om hur 

situationen såg ut 2003 när nazister demonstrerade mot planerna att bygga en ny moské. 

Samtidigt samlades 700 växjöbor och visade sitt stöd för religionsfriheten. 2018 upprepas 

kraven för att begränsa islam, men nu anförs religionsfriheten istället som ett argument för att 

inte godkänna böneutropet och hetsen mot muslimer sker idag i en annan skepnad avslutar 

han.59   

 
57 Smålandsposten. 9 maj 2018. 
58 Smålandsbladet. 22 oktober 2018. s.11 
59 Smålandsbladet. 22 oktober 2018. s.11  
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Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje ser tillbaka på turerna kring moskén i Växjö och 

anser att det hade kunnat lösas utan allt rabalder genom att tidigare haft en bättre och tydligare 

dialog. Dessutom anser hon att det har varit hennes ansvar att ta människors känslor på allvar 

och medla med imam Ismail Abuhelal. Tenje tycker sig också uppleva att det fanns och finns 

tydliga motsättningar mellan muslimer och icke-muslimer. Något som hon anser hade kunnat 

förhindras om man faktiskt lyssnat på vad hon hade att säga. Däremot påstår hon att det inte 

finns några egna värderingar i frågan, utan att det handlar om vad hon upplever att människor i 

Växjö generellt känner i frågan. Tenjes agerande i frågan tycks ligga i hennes uppfattning om 

att frågan skulle bidra till en tydlig polarisering. Som svar på detta bjöd hon in imam Abuhelal 

för att be Stiftelsen Växjö muslimers dra tillbaka sin ansökan om böneutrop. Islamforskaren 

Jonas Svensson, vid Linnéuniversitet, anser i likhet med imam Abuhelal att frågan utnyttjades 

politiskt. Där Tenje med sitt agerande bidrog till att piska upp stämningen på ett sätt som med 

facit i hand hade kunnat förhindras.60 

         

4.2 Aftonbladet 
 

Den politiske chefredaktören Anders Lindberg skriver i aftonbladets ledare den 1 april 2018 

om böneutropsdebatten, en debatt som blossade upp mer och mer på en nationell nivå. I sin 

ledare skriver Lindberg att det finns en väldigt stark symbolik och historia kring våra kyrkor 

och kyrkklockor i Sverige. En symbolik som kopplar samman en mängd olika händelser som 

sker genom livet, andra exempel skulle kunna vara barndop, giftermål, begravningar eller 

skolavslutningar på sommaren. Lindberg lyfter relativt tidigt i sin text en ståndpunkt som han 

anser är närvarande i 2018 års Sverige, och det beskriver han såhär: 

Vi må ha en sekulär stat i Sverige men vi har aldrig varit ett sekulärt samhälle. Våra gemensamma 

platser, vårt språk och våra stora ceremonier kanske på ytan inte verkar så religiösa. Men strax under 

finner vi något annat
61 

Resonemanget lutar sig här emot hur de frikyrkliga samfunden under 1800-talet förföljdes och 

diskriminerades. Diskrimineringen skulle komma att pågå fram tills 1951 innan lagen om 

religionsfrihet möjliggjorde en utgång ur Svenska kyrkan. Dåtidens debatt handlade snarare om 

synen på dopet och bibelstunder utan en prästs närvaro, frågor som splittrade ett samhälle och 

 
60 Smålandsbladet. 22 oktober 2018. s.12  
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kan ses som dåtidens böneutropsdebatt enligt Lindberg. Argumenten för att böneutrop ska 

godkännas diskuteras utifrån det faktum att det som förenar är det heliga, det vill säga att alla 

religiösa samfund har olika uttryck för hur religionen praktiseras både praktiskt och mentalt 

skriver Lindberg. Det är därför svårt för staten att med lagligt stöd behandla till exempel kristna 

och muslimer olika. Det blir problematiskt både utifrån religionsfriheten och principen om att 

alla står lika inför lagen, något som är grundläggande för den liberala demokratins 

värderingar.62  

Lösningen på problemet skulle kunna vara att släppa den politiska debatten kring frågan och 

istället ge ”den kommunala byråkratin och polismyndighetens kvarnar tid att mala”63. Där bör 

frågan istället lyftas och väga olika intressen mot varandra, rätten att utöva sin religion, grannars 

synpunkter, trafik, bullerfrågor och andra frågor. Det viktigaste i frågan anses ändå vara 

friheten, friheten att praktisera sin religion, och det låter såhär:  

Religionsfrihet är liksom yttrandefrihet i första hand ett skydd för minoriteten mot majoritetens 

godtycke. Att samma debattörer som vanligen påstår att ”åsiktskorridoren” begränsar deras 

yttrandefrihet vill inskränka religionsfriheten är onekligen ödets ironi
64 

Det slutliga resonemanget lutar mot att man inte bör göra några minuters böneutrop i Växjö till 

en större sak än vad det är. Där den snabbaste lösningen på problemet är att det bör lösas på 

plats av de människor som lokalt sett berörs av frågan, och inte användas för att generera snabba 

röster av politiker på nationell nivå, ”men det är så vi brukar göra saker i Sverige” avslutar 

Lindberg sin ledare.65 

Siri Steijer kommenterar dagen efter den utveckling som har skett i det politiska klimatet, där 

hon framförallt ställer sig frågande kring Ebba Busch Thor och Lars Adaktussons 

ställningstagande i frågan om böneutrop. Steijer anser att ett förbud indikerar både en bristande 

respekt för människors frihet och förmågan att själv välja var de vill bo. Enligt Steijer påstår 

flera partier att enda lösningen för att få ett mer integrerat samhälle är att muslimer och svenskar 

skiljs åt. Då debatten i mångt och mycket handlar om att människor inte ska behöva utsättas för 

störande ljud beskriver Seijer att det alltid är en svårighet att begränsa vad människor får, och 

inte får göra. Det är naturligt för människor att söka sig till och bosätta sig på platser som ligger 

i anslutning till saker som fyller ens liv med mening. Vare sig det gäller en skog, moské eller 

 
62 Aftonbladet, 1 april 2018. Ledare 
63 Aftonbladet. 1 april 2018. Ledare 
64 Aftonbladet. 1 april 2018. Ledare 
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ett köpcentrum. Seijer anser att det är upp till var och en, och att ”vill du inte höra ett böneutrop 

behöver du inte bo vid en moské…”.66 Detta till trots så ska naturligtvis ljudvolymen på utropen 

diskuteras fortsätter hon. Andra argument som lyfts fram är till exempel en parallell till de 

etniskt präglade stadsdelarna som finns i till exempel New York, så kallade chinatowns eller 

little Italy, där människor skapar egna sammanhang i vardagen. Detta bör kanske tas med en 

nypa salt när Seijer sedan nämner att en sådan utveckling även skulle kunna bidra till att 

liknande områden även får sätta sin egen prägel på den lokala ekonomin. Summeringen blir 

således att alla människor inte kan klämmas in i den folkhemstanke som myntades under Per-

Albin Hanssons regeringstid, vi är helt enkelt för olika och bör låtas så vara. Däremot ska 

religionsfriheten vara självklar eller som Seijer beskriver det ”rätten att tycka vad man vill, leva 

som man vill och välja bostadsort ska vara oantastligt”,67 något som olika sociala projekt eller 

integrationspolitik inte ska ha rätten att laborera med.  

De argument som lyfts av Seijer återkommer även i ett annat debattinlägg i Aftonbladet. Andrev 

Walden beskriver debatten kring böneutrop som en konstruktion skapad av politiker för att med 

rimliga (eller orimliga) argument stoppa böneutrop men behålla ringandet av kyrkklockor. 

Walden beskriver argumenten som lite ”rörande”, där de argument som snickrats ihop ofta lutar 

sig mot föreställningen att böneutrop ”kränker vårt religionsfria luftrum” medan kyrkklockorna 

ses som något långt mer oskyldigt.68 Walden håller med om att det inte är någon orimlig 

konstruktion av ett argument, problemet är snarare att det är just en konstruktion. Argumentet 

lutar sig mot föreställningen att böneutrop skulle bemötas annorlunda om det istället likt 

kyrkklockor enbart förmedlat en ordlös kallelse. Poängen är att oavsett hur argumenten 

konstrueras så utgår de från den kristna samhällsbilden som många av debattörerna i frågan 

verkar ha enligt Walden. Han tror snarare att det handlar om ett sätt att finna nya konflikter som 

i valtider kan ge bevis på vilka politiker och politiska partier som tar ställning i frågan. För ska 

man tro rapporterna rörande moskén i Fittja så har det inte kommit in ett enda klagomål till 

kommunen över fem års tid. Han uttrycker dessutom en större respekt för de ”opolerade 

kulturkrigare” som inte gömmer sig bakom att det skulle handla om ordval eller hur högt ljudet 

får vara, Walden beskriver det såhär: ”De som inte vänder ut och in på sig själva för att sälja 

magkänslor och nationalistisk kollektivism i rationellt och frihetligt fodral”.69           

 
66 Aftonbladet. 2 april 2018. s.5 
67 Aftonbladet. 2 april 2018. s.5 
68 Aftonbladet. 17 mars 2018. s.28 
69 Aftonbladet, 17 mars 2018. s.28 
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När Aftonbladet senare rapporterar från det första böneutropet i Växjö ligger fokus framförallt 

på hur omgivningen och kritikerna skulle komma att reagera. Själva böneutropet visar sig ha 

varit en glädjefylld och positiv upplevelse för de som närvarat. Både utifrån de som aktivt 

medverkade men också av de som var där av ren nyfikenhet. En av de boende i området 

intervjuas av Aftonbladet där hon svarar på frågan om hur hon uppfattar att det har stört henne 

eller inte. ”Jag bor alldeles bredvid och hade öppet fönster, men jag tyckte inte alls det hördes 

mycket”, svarade Esther Esenyei, som dessutom inte uppfattar frågan kring böneutrop som 

problematisk,70 att det har blivit en större fråga än vad det egentligen var. Där många människor 

har uppfattat det som något negativt och i högre utsträckning velat piska upp stämningen för att 

få henne och andra att ändra uppfattning. Ismail Abuhelal som är ordförande i Stiftelsen Växjö 

muslimer upplever det som en glädjens dag, en dag som skulle kunna varit ännu bättre om alla 

människor hade kunnat glädjas tillsammans med dem. Han anser dessutom att det är en positiv 

utveckling som berikar Växjös kulturliv och minskar segregeringen i området. Samtidigt som 

böneutropet genomfördes en manifestation arrangerad av det högerpopulistiska partiet 

Alternativ för Sverige (AFS) på det centrala torget i Växjö, en manifestation som ska ha 

genomförts som ett svar på att böneutrop godkänts. En manifestation som de till en början velat 

ha i anslutning till moskén, något som inte godkändes av polisen.   

Ledarskribenten Ingvar Persson skriver i samband med godkännandet av böneutrop i Växjö den 

9 maj att han finner det märkligt att man hetsar upp sig så mycket över en sådan sak. Persson 

menar att debatten har kommit att fokusera på fel saker där man valt att fokusera på att ”de 

korta minuterna av böneutrop både framställts som ett hot mot den svenska nationen och som 

det avgörande testet av religionsfrihet i vårt land”.71 Han anser att frågan inte hotar svensk 

kultur, svenska värderingar eller svenskars sätt att leva sina liv. Däremot påpekar han som flera 

andra debattörer i Aftonbladet att det handlar om en sanitär angelägenhet och att religionsfrihet 

är något som innefattar alla medborgare i Sverige, oavsett som de är muslimer, judar eller 

ateister.72  

Den efterföljande debatten kopplat till denna händelse i Växjö berörde andra samhälleliga 

instanser som framförallt debatterades utifrån frågan om vad religionsfrihet och sekularisering 

innebär. I ett debattinlägg av Daniel Färm, chef vid den socialdemokratiska tankesmedjan 

Tiden, diskuteras faran med de religiösa friskolorna. Här preciserar han sin teori över att skolan 
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är till för eleverna och inte för olika trossamfund som vill sprida sin religiösa övertygelse vidare 

till barn och ungdomar. Färm anser att de konfessionella inslagen i religiösa friskolor inskränker 

på elevernas religionsfrihet. Eleverna ska själva få välja eller välja bort vad de nu kan välja för 

att själva söka och hitta vad de tror eller inte tror på fortsätter han. Det finns tydliga direktiv 

från barnkonventionen att man inte får tvinga på sina barn en religiös tro, utan istället hjälpa 

dessa barn att utöva sin egen rätt att tro på vad de vill.73 Detta är ytterligare ett av argumenten 

för vad religionsfrihet och ett sekulariserat samhälle innebär, vilka går att sammankoppla med 

den debatt som uppstod i och med böneutropet i Växjö men också tillsammans med andra 

debatter som uppstått tillsammans med ett större missnöje mot religiösa utspel som inte har en 

tydlig anknytning till Sverige rent kulturellt.            

 

 

4.3 Dagens Nyheter  
 

En ledare i Dagens Nyheter med rubriken ”Sverige är inte Saudi – tillåt böneutrop i Växjö” 

diskuterade och sammanställde olika kommentarer till varför böneutrop inte skulle tillåtas. I 

skottgluggen står moderaternas Ann Heberlein som i Svenska Dagbladet några dagar tidigare 

skriver kritiskt kring tillåtandet av böneutrop. Hennes argument lutar sig framförallt emot 

böneutrop som en av flera ”konfliktytor” mellan religiösa gruppers önskemål och det sekulära 

Sverige. Diskussionen har fortskridit med exemplifieringen av andra religiösa inslag som, enligt 

Heberlein, den muslimska tron bygger på. Könsseparatism, månggifte, specialkost, 

barnäktenskap och könsstympning är argument mot att godkänna böneutrop som lyfts ur 

Heberleins artikel, något som i ledaren beskrivs som märkligt, och inte lämpligt att klumpa ihop 

under begreppet ”religionsutövning”. Ett argument som bemöter denna kritik är att den kan 

bidra till att ”förstärka motsättningarna mellan muslimer och icke-muslimer”, något som 

dessutom skulle bidra till att extremisterna får vatten på sin kvarn vad gäller de teorier kring att 

väst är direkt fientliga mot islam som religion och vad den står för. Skribenten i Dagens Nyheter 

menar att det är där vi i Sverige så skarpt skiljer oss från de teokratier som med järnhand styr 

sina länder i mellanöstern och att vi i de ”västerländska demokratierna” är stolta över 

religionsfriheten. Något som innebär ett visst mått av förståelse för andra och vad de tror på, i 

samma ledare den 11 mars 2018 lät det såhär:  
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I de västerländska demokratierna är vi stolta över religionsfriheten. Det betyder inte rätt att slippa se, höra och 

möta uttryck för gudstro, den innebär att staten ska vara sekulär och att människor har rätt att tro vad de vill
74     

Skribenten i Dagens Nyheter tycker snarare att de avgörande tankarna bör ligga kring vilka 

moskéer som ska få använda sig av böneutrop, hur hög volym det får vara och hur länge det får 

pågå. Det vill säga att inte enbart fokusera på det religiösa budskap som böneutropet innebär, 

utan att faktiskt se till vem och vilka som skulle störas av det eventuella godkännandet. En 

rimlig hållning skulle därför kunna vara att se på det som Lars Adaktusson gör i en intervju 

med Dagen, där han lyfter svårigheterna med frågan, att religionsfrihet ska vara långtgående 

och att han välkomnar en bredare diskussion i frågan.75  

I det avslutande stycket lyfts även en annan problematik, att det finns moskéer med mer radikala 

och fundamentalistiska inslag som är ett hot mot religionsfriheten. I dessa fall påstår skribenten 

att samhället bör vara på sin vakt för att kunna bjuda motstånd mot de mer ”suspekta 

moskéerna” och deras radikala idéer. Något som är en helt annan sak än att reflexmässigt säga 

nej till enstaka moskéers önskan att få framföra korta böneutrop på låg volym avslutar 

skribenten.76  

Det är inte heller bara moskén och böneutropet i Växjö som väcker oro och tankar. I en 

nyhetsartikel intervjuar en reporter på DN Fittja moskés föreståndare, Ismail Okur och Yusuf 

Aydin som är ordförande för Kristdemokraterna i Botkyrka. Intervjun handlar bland annat om 

hur tillåtandet av böneutrop har fungerat i Botkyrka sen 2013. Fredagsbönen besöks av omkring 

1000 besökare från hela Stockholmsområdet och har under sina fem år med tillstånd för 

böneutrop fungerat utan några klagomål understryker Okur. Däremot har debatten blossat upp 

på nytt i och med Ebba Busch Thors ställningstagande kring att helt förbjuda böneutrop i 

Sverige, ett förslag som Yusuf Aydin helt ställer sig bakom. Aydin anser att det inte enbart kan 

handla om en bullerfråga, utan att ansökan om böneutrop bör diskuteras utifrån religionsfrihet 

och därmed bör det vara en politisk fråga istället. Han anser inte heller att det är en inskränkning 

av religionsfriheten att förbjuda böneutrop, utan att det i en allmän miljö inte kan gå ut muntliga 

budskap till människor som inte tror på den aktuella religionen. Kyrkklockor är en neutral 

kallelse till bön och har inte ett direkt religiöst budskap som förmedlas, något som däremot 

finns i böneutrop anser Aydin. Möjligtvis har det inte varit störande då minareten är belägen 

vid ett industriområde, men hade den legat på en mer centralt belägen plats i staden skulle den 
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kunnat uppfattas som störande fortsätter han. Botkyrka som är ett område där en majoritet har 

invandrarbakgrund bemöter inte böneutropet med liknande kritik. Inte heller ser de på 

böneutropet som något främmande inslag.77 

Maria Schottenius skriver en intressant krönika i DN kultur den sjunde maj 2018 där hon 

diskuterar tanken kring att väderleksrapporten skulle kunna symbolisera svenskarnas alldeles 

egna böneutrop. Inlägget berör tanken kring att vi i Sverige har ett behov av att fylla det tomrum 

som uppstått efter att vi inte längre genomför vår morgonbön, bordsbön och aftonbön. Hon 

beskriver att frånvaron av religion rimligtvis skulle kunna vara en förklaring till det omåttliga 

begär vi har i Sverige efter att få veta hur vädret ska komma att se ut, en påminnelse om att 

nationen saknar något som människor kan knyta an till på ett mer spirituellt plan.78 Viljan av 

att höra väderleksrapporten verkar vara omättlig när den sänds ut fem minuter, fem gånger om 

dagen och ytterligare tio minuter på kvällen. Schottenius upplever att det inte finns någon 

specifik anledning till att människor så gärna vill lyssna på väderleksrapporten och kontaktar 

P1:s kanalchef Nina Glans för att ta reda på anledningen till att P1 sänder detta. Svaret blir att 

det inte alls handlar om en nödvändighet utan om en tradition där människor upplever en positiv 

känsla av väderleksrapporten. Det finns nämligen inget krav på att sända så mycket väder utan 

är snarare ”en tradition och ett upplevt behov”.79 Sveriges Radio har alltså kvar 

väderleksrapporten av mer poetiska skäl, och för att orden, namnen och platserna har tagit en 

plats i människors känslor. Det handlar alltså, precis som böneutropsdebatten, i stort om den 

traditionella anknytningen som människor finner i något som har blivit ett naturligt inslag i 

svenskarnas vardag. Paralleller går enligt mig att dra till det argument som lutar sig mot 

kyrkklockornas varande rent kulturellt och att det enligt en majoritet av svenskar är svårt att se 

på böneutropet på samma sätt.  

Mycket av böneutropets utrymme i dagstidningarna karaktäriseras av en politisk debatt där 

frågan blir en för flera partier viktig fråga att diskutera och ta ställning i inför det stundande 

riksdagsvalet 2018. Frågan är inte polariserande enbart genom att ämnet är omdebatterat utifrån 

hur mycket religion som ska kunna praktiseras i ett land, så som Sverige, som har en tydlig 

inriktning mot religionsfrihet och sekularisering. Niklas Orrenius skriver i en nyhetskrönika om 

det klimat som framförallt de som är muslimer får utstå. Nyhetskrönikan berör viktiga element 

kring hur debatten uppfattas hos kanske framförallt de mer konservativa partierna där man 
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tydligare tar ställning och talar om en ”islamisering” till följd av att alltmer tumma på 

”religionsfriheten”.80 Något som för många politiker och vanliga människor snarare innebär 

frihet från religion än friheten till att få utöva sin religion. Orrenius fortsätter med den retoriska 

frågan om det iså fall inte är okej att kritisera islam, med detta menar Orrenius om debatten har 

kommit att fridlysa muslimerna från kritik. Så är inte fallet, det finns flera exempel på när man 

noga studerat och granskat antidemokratiska delar i islam. Han menar att det finns IS-anhängare 

i Sverige, det finns ”skumma moskéer” och det finns förtryck som pågår islams namn. Däremot 

poängterar Orrenius att det är viktigt att komma ihåg att de flesta som går till moskéer är vanliga 

samhällsmedborgare som har en god inställning till religionsfrihet och vad den ger för rätt till 

människor att få praktisera och leva i enlighet med sin tro.81  

Även DN skriver i en kort artikel om tillåtandet av böneutrop i Växjö, likt de andra tidningarna 

lyfter man fram bullerfrågan som har kommit att bli den avgörande aspekten för om det ska 

godkännas eller ej. Stiftelsen Växjös muslimers presstalesperson Avdi Islami är nöjd och vittnar 

om att många muslimer är väldigt glada över beslutet och Islami uppmuntrar fler moskéer att 

ta efter deras initiativ.82   

DN lyfter, en dryg månad efter godkännandet av böneutropet i Växjö, i en av sina ledare fram 

oroväckande förändringar i det klimat som muslimer får stå ut med. Ledaren har ett viktigt 

budskap i att förklara att själva böneutropsdebatten är en del av något större, något som väcker 

en ilska och en illvilja hos svenska medborgare som på vissa håll saknar motstycke. 

Ledarskribenten ställer sig kritisk till utvecklingen då den massiva kritiken inte står i proportion 

till de förändringar böneutropet skulle innebära. Ett förbjudande av böneutropet skulle på så 

sätt kunna bidra till en tydlig inskränkning av den religiösa vardagen för muslimer och därmed 

också religionsfriheten. Ledarskribent Erik Helmersson kommenterar tankarna kring att det 

enligt vissa muslimkritiker handlar om en utveckling som påminner om ett sluttande plan och 

skriver såhär:  

Vad de inte tänker på är att den påstådda sluttningen kan gå åt två håll; om vi idag inskränker den 

religiösa vardagen för muslimer genom att inte ens tillåta böneutrop en dag i veckan – vad blir då 

nästa steg? Förbud mot religiös klädsel? Tvångsrakning? Utfall mot andra religiösa minoriteter, som 

judar och katoliker?
83 
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För på samma sätt som svenska politiker och medborgare ställer krav på att företrädare inom 

islam ska bekämpa odemokratiska värderingar, som inte möter de demokratiska lagar som finns 

i Sverige, så bör också samhället på samma sätt bära ett ansvar att låta ”vanliga muslimer” 

praktisera sin tro. ”Det ska dom kunna göra utifrån samma villkor och förutsättningar som 

andra” avslutar Helmerson.84  

Debattens omfattning minskade på ett naturligt sätt efter böneutropets godkännande, och kom 

istället nästan enbart att bli en del av vissa partiers valkampanjer. Ett parti som särskilt drev 

frågan var Kristdemokraterna med Ebba Busch Thor i spetsen. I en intervju med DN under 

Almedalsveckan förklarar hon de starka åsikterna kring böneutrop som ett svar på att hon och 

partiet alltid tagit religionsfriheten på allvar. Hon påstår att partiet står för att de ”bejakar 

religionens betydelse för ett samhälle och alla positiva delar”.85 Hon anser dessutom att det 

innebär att partiet kan känna sig trygga i att rikta skarp kritik där religionen har den motsatta 

effekten mot vad den borde ha. Böneutropet blir således en detalj som innebär att 

religionsfriheten riskeras genom att det finns en möjlighet för de mer radikala formerna av islam 

att basunera ut sina budskap när böneutrop praktiseras, enligt Bush Thor delas detta 

ställningstagande med flera troende muslimer runt om i landet.86  

Rapporteringen och debatten kring böneutropet i Växjö avtog alltmer efter riksdagsvalet och 

gjorde plats för en debatt som på många sätt liknar den tidigare men har ett mindre fokus kring 

framförallt Växjö. Debatten kommer istället att mer specifikt rikta in sig på vad religionsfrihet 

och sekularitet faktiskt innebär. I artikelserien Tro i Sverige får man möta personer från olika 

religioner som berättar om deras uppfattningar vad religion innebär utifrån ett sekulärt inriktat 

Sverige. Här lyfts uppfattningen om att vi i ett mer modernt utformat samhälle succesivt 

kommer att göra oss av med vår religiösa tro, något som tidigare varit ett sätt att söka 

kompensation för nöd, förtryck och existentiell osäkerhet skriver Fredrik Samuelsson i DN.87 

Däremot visar flera tydliga undersökningar på att stora delar av de ortodoxa, katolska och 

österländska kyrkornas samfund ökar i storlek och omfattning. Christer Sturmark, tidigare 

ordförande i Humanisterna, och Joel Halldorf, kristen kulturskribent och författare, vill lyfta 

vikten av att kunna föra en dialog även om man är oense kring vad religionsfrihet och sekularitet 

innebär. Sturmark anser till exempel att religionsfrihet måste underordnas övriga mänskliga 

rättigheter, och kan inte ha en särställning gentemot andra övertygelser, något som han anser är 
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extra viktigt när det handlar om barn. Halldorf anser däremot att det är viktigt att värna om 

människors samveten i frågor om liv och död. Han anser att religiösa traditioner har en tydlig 

förmåga till att fostra, och de har dessutom, på flera håll, visat sig vara bättre på att driva en 

skola än en kommun fortsätter han.88 Halldorf påpekar dessutom att religion är något vi måste 

förhålla oss till även utanför de högtider som påminner om dem starkast. En förutsättning för 

att få tro på det man själv vill beskrivs av Halldorf så här ”för mig ger tron inga enkla svar utan 

leder djupare in i mysteriet av att vara människa”. Humanisten Sturmark ger ett svar som vittnar 

om att även han förstår vikten av existentiella frågor: ”man missar mycket, tror jag, om man 

inte reflekterar över existentiella frågor… Vad innebär det att vara människa? Det har man 

anledning att fundera över hela livet”.89 

Uppfattningen kring vad religionsfrihet är och innebär lyfts i DN debatt med anledning av 

attacken mot en moské i Norge under sommaren 2019. Henrik Arnstad, fil mag. i historia, 

diskuterar den rasism som finns anknuten till denna typ av våldsdåd. Arnstad lyfter idén om att 

ett sekulärt samhälle helt skilt från religion och religiösa influenser är oförenligt med ett 

demokratiskt samhälle och enbart har existerat i totalitära diktaturer så som Sovjetunionen.90 

Det vill säga att ett demokratiskt samhälle som Sverige innebär att det råder just religionsfrihet, 

åsiktsfrihet och friheten att som medborgare manifestera sin världsuppfattning oavsett om det 

handlar om en ateistisk eller religiös uppfattning.91 Enligt Arnstad innefattar detta även rätten 

att få bära slöja, utföra böneutrop eller ha politiska åsikter som färgats av religiösa 

uppfattningar. När dessa praktiker fungerar så fungerar demokratin fortsätter Arnstad. Svaret 

kommer från det rasistiska ”bakgrundsbrus” som Arnstad anser ständigt utsätter svenska 

medborgare, en uppfattning som flera svenskar över tid har utvecklat, att det inte ska vara okej 

att offentligt visa sin tro eller religiösa identitet i det svenska samhället. Åsikten som därav 

framförs är att Sverige borde bli ett ”sekulärt samhälle” där framförallt muslimska 

manifestationer, böneutrop och slöjor ska förbjudas.92 

 

4.4 Dagen  
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Tidningen Dagen med beteckningen politiskt obunden på kristen grund har följt debatten kring 

böneutropet i Växjö sedan dess att ansökan publicerades på olika nyhetskanaler. I ett tidigt 

skede av debatten lyfter Elisabeth Sandlund i en ledare fram vikten av att stå upp för 

religionsfrihet oavsett om den handlar om sekulariserade svenskar eller människor med annan 

trosuppfattning. Vikten av att det är religionsfriheten som är nyckeln poängterar hon tidigt och 

tydligt, där frågan om moskébyggen och böneutrop framförallt ska beaktas utifrån principen 

om religionsfrihet.93 Istället fokuserar debattörer som har sin utgångspunkt i den kristna tron att 

det i muslimska länder inte fritt får uppföras kyrkor, något som Sandlund finner beklagligt både 

som argument men också som företeelse. Att använda sådana skäl anser hon ”drar undan 

mattan” för de ansträngningar som görs för att sprida religionsfrihetsprincipen i världen. 

Dessutom poängterar hon att det inte alls är fritt fram för muslimer att bygga moskéer eller 

genomföra böneutrop från högtalare var eller hur de vill. Det är något som myndigheter måste 

besluta utifrån de lagar och regler som gör sig gällande stadsplanering och miljöpåverkan.94 

Sandlund ställer sig dessutom bakom uppfattningen att om de, i egenskap av kristna, ställer sig 

bakom religionsfriheten och böneutropet också säkerställer sina egna möjligheter att sprida sitt 

glada budskap till alla svenskar. Oavsett om det handlar om människor med annan 

trosuppfattning eller sekulariserade svenskar.95  

Enbart några dagar senare kommer ett inlägg i debatten från Tomas Samuel, kristen apologet 

och före detta imam, som intagit en mer kritisk ställning i frågan. I sitt inlägg redogör Samuel 

för argument som framförallt ansluter sig till biskop Fredrik Modéus uttalande om att det finns 

en kunskapsbrist och hur den bristen kan vara orsaken till att ta beslut.96 Som ett svar på detta 

presenterar Samuel i sitt debattinlägg en förklaring till varför det finns böneutrop och vad det 

står för, något som möjligtvis kan hjälpa beslutsfattarna att ta rätt beslut fortsätter han. Efter att 

ha presenterat vad böneutropet står för beskriver Samuel att detta i hans mening ”bara är början” 

och att många andra moskéer kommer ha liknande begär. Jämförelse mellan kyrkklockor och 

böneutrop är också ett argument han ställer sig frågande i. De båda företeelserna går inte att 

jämföra och påstås enligt Samuel vara en ”falsk likvärdighet” som uppstått utifrån att en 

företeelse enbart ur en aspekt innebär att det är samma sak. Samuel anser att kyrkklockan inte 

är en bekännelse utan enbart ett musikaliskt ljud som inte är till för att visa på makt och kontroll 
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över landet, något som böneutropet framställs som när han i sin text presenterar dess olika inslag 

och betydelser.97 Inlägget avslutas på ett intressant sätt och det låter såhär:  

Var och en är fri att tro hur han vill. Vi bor i ett fritt land. Men din frihet tar slut där min börjar. En 

av de enklaste rättigheterna är att ingen ska bli tvingad att lyssna på trosbekännelse han inte tror 

på.98   

Enligt Samuel är det avgörande i frågan om det är ett budskap som har en negativ påverkan på 

andra människors frihet eller inte. Samuel anser alltså att man inte behöver lyssna på någon 

som proklamerar en trosbekännelse för något man inte själv tror på, och därför bör böneutrop 

vara problematiskt att godkänna.  

Tomas Samuels inlägg ska komma att bli starten på en längre debatt som tar sin plats i Dagens 

opinionsuppslag. Den tjugoåttonde februari svarar Kashif Virk, imam vid ahmadiyya 

församlingen i Stockholm, på Samuels inlägg. En del aspekter anser Virk att han håller med 

Samuel om, men upplever samtidigt att det finns vissa saker som ”fordrar ett bemötande och 

förtydligande”.99 Virk vill lyfta aspekterna i muslimernas böneutrop som han beskriver genom 

dess syfte i att förbereda muslimerna inför den centrala formen av dyrkan, Salat. Böneutropet 

handlar om att ge muslimer i området en invit till bönen, då det är svårt att ta till sig budskap 

som inte är självförklarande har man smyckat böneutropet med ord som påminner om 

”profetens profetskap och betydelsen av dyrkan och att verka för framgång och välstånd”.100 

Att man genom debatten väljer att tillskriva böneutropet politisk innebörd är enligt Virk något 

långsökt. Han upplever att problematiken i de argument som Samuel presenterar också går att 

applicera på de offentligt ljudande kyrkklockorna. Där ett av exemplen var att ”ingen ska bli 

tvingad att lyssna på en trosbekännelse han inte tror på”, en syn som Virk har svårt att 

sammanföra med den religionsfrihet som råder i Sverige. Han lyfter dessutom de 

bakomliggande motiv som biskop Fredrik Modéus presenterar, att ”bakom invändningarna som 

att böneutrop stör eller att religionen är en privatsak finns frågan om kristendomens kulturella 

särställning i det offentliga rummet”.101 Både Virk och Modéus menar dock att beskrivningen 

oftast presenteras utifrån att vi lever i en sekulär stat med religionsfrihet, där alla  traditioner 

med religiös bakgrund ska vara likställda. Det ska alltså inte gå att diskriminera mellan olika 

etablerade religioner utan att inskränka på religionsfriheten.102 Eli Göndör, fil. Dr. i 
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religionshistoria, ger i ett svar och vidare debattinlägg, förslag på hur frågan om böneutrop 

enklast bör lösas, men också vilka argument som har svårt att vinna någon kraft i debatten:  

Varje gång någon inleder en text om böneutropet med att berätta vad kyrkklockor inte är vet jag att 

den inte kommer att hålla hela vägen. Resonemanget går nämligen ut på att bestämma hur både den 

egna och andras signal ska förstås av mottagaren103   

Argument som enligt Göndör bygger på känslor som formats av att det man står ut med är bättre 

än det man inte står ut med. Där diskussionen istället handlar om vad folk vill och inte vill höra. 

En fråga i vilken de som bestämmer vad kyrkklockor är och inte är samtidigt inte sällan är 

väldigt bestämda kring andra frågor, exempelvis vad slöjan alltid symboliserar eller att inte 

skaka hand mellan könen betyder. Göndör är däremot inte speciellt förvånad över att ”den 

svenska religionsfientliga sekulära linjen mot böneutrop” har tagit kyrkklockorna i försvar på 

olika sätt. Det leder snarare till att diskutera varför kyrkklockor är bättre än böneutrop, något 

som motverkar en lösningsorienterad inriktning enligt Göndör. Istället borde fokus ligga på vad 

frågan egentligen beaktar, nämligen att ”En del muslimer vill ha böneutrop. En majoritet vill 

slippa höra det”.104 Att de muslimer som vill ha böneutrop vill ha det för att det är viktigt för 

dem och inte för att andra som inte vill höra det ska tvingas till det. Det vill säga att 

problemformuleringen enligt Göndör är att ”minoriteten muslimer vill ha böneutrop. 

Majoriteten i Sverige vill slippa höra det”.105 En problemformulering vars lösning är mycket 

enklare, exempelvis att tillåta böneutrop på vissa begränsade tider utan högtalare. 

Problemformuleringen presenteras även på andra sätt. Micael Grenholm, författare och 

evangelisationspastor, anser att den grundläggande tanken i debatten om böneutrop har kommit 

att handla om förbjudandet av själva budskapet. Något som enligt Grenholm är argument för 

statlig censur. Detta utifrån tanken om att man är för yttrandefrihet men vill samtidigt förbjuda 

muslimer att utföra sin trosbekännelse är en tydlig motsägelse. I ett samhälle där vissa 

människor får ropa ut sin åsikt men andra inte blir resultatet censurering fortsätter Grenholm, 

en censur som även han i egenskap av evangelist kommer att känna av i det långa loppet. För i 

ett förbjudande av böneutrop kommer också vissa former av offentlig förkunnelse av evangeliet 

att begränsas fortsätter Grenholm.106 Att det finns kristna som upplever det rimligt att begränsa 

islam genom förbud är en företeelse som påminner honom om en Konstantinsk syn på religion 

och samhälle. Det vill säga att så fort kyrkan försöker använda sig av statlig makt ”för att med 
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tvång utföra sin mission har vi slutat lyssna på den helige ande”, där en diskussion om böneutrop 

snarare skulle luta sig mot den redan existerande ordningslagen och utifrån vilka ramar 

offentliga budskap ska regleras. Kan det exempelvis vara acceptabelt att böneutrop får vara så 

högljudda som hundratio decibel? Och när övergår opinionsyttringar till störande av allmän 

ordning? Att samtala utifrån dessa frågor är mer rimligt anser Grenholm och inte att böneutrop 

ska förbjudas. Stefan Gustavsson, direktor och ledarskribent Världen Idag, skriver i en replik 

till Grenholm att det finns ytterligare ett argument att lyfta i debatten. Ett tredje argument är 

enligt Gustavsson det pragmatiska argumentet om hur vi bäst skapar ett samhälle där vi genom 

olikheter i religiösa, filosofiska och etiska frågor ändå hittar en väg att leva tillsammans. Ett 

exempel som Gustavsson lyfter är den grundlagsfästa friheten konstnärer har. Lars Vilks har 

genom den full rätt att ställa ut sina muhammedteckningar och Elisabeth Ohlson Wallin har full 

rätt att i sin utställning Ecce Homo ställa fram sina bilder. Vilks konst provocerar muslimer och 

Ohlson Wallins bilder provocerar kristna, något som inte ska begränsas eller censureras. Men 

ska denna form av konst vara fasta inslag i vår vardag? Synas i tunnelbanor och busshållplatser? 

Ska det permanent kunna visas över hela landet? Svaret på den frågan är nej enligt Gustavsson 

något han även överför till frågan om böneutrop. Han anser att muslimer har rätt att uttrycka, 

ordna och publicera offentliga möten kring böneutropet. Men att i förlängningen utöka detta till 

att innefatta fem böneutrop per dag är något som bidrar till en onödig polarisering i det 

offentliga rummet fortsätter Gustavsson.107 Gustavssons övertygade uppfattning är att vi i 

Sverige inte ska ha någon begränsning genom religiös censur eller begränsning av 

yttrandefrihet, men han ställer sig ändå frågande över hur man ska agera när det finns grupper 

som vill censurera andra. En företeelse som kopplas till nazisternas närvaro vid Almedalen eller 

bokmässan. Gustavsson poängterar däremot att en jämförelse mellan ”små fanatiska politiska 

grupperingar” och hundratusentals muslimer inte går att göra (men något han ändå gör). 

Frågeställningen är däremot relevant då det enligt Gustavsson finns icke-försumbara 

grupperingar inom islam som på sikt kan komma att önska ett samhälle utan öppenhet och 

frihet,108 en detalj som också bör vägas in i debatten. ”Det är faktiskt en möjlighet att i 

religionsfrihetens namn institutionalisera sådant som på sikt kan komma att undergräva just 

religionsfriheten” avslutar Gustavsson.109                           

Lars Adaktusson antyder i en intervju med Dagen den sjätte mars att han vill se ”en rejäl 

diskussion om böneutrop”. Detta efter att Ebba Busch Thor i ett tal betonat att Sverige bygger 
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på judisk-kristna värderingar, något hon menar att människor som kommer till Sverige måste 

anpassa sig efter. Det är en poängtering som Adaktusson ställer sig bakom efter att ha blivit 

tilldelad uppdraget som företrädare för partiets integreringsfrågor. På frågan ”hur går böneutrop 

ihop med de judisk-kristna värderingar som KD står för?” svarar Adaktusson att det är en svår 

fråga som i grunden handlar om religionsfrihet, en religionsfrihet som ska vara långtgående.110 

Däremot upplever han att böneutrop och jämförelsen med kyrkklockor inte är legitim och 

hänvisar till det debattinlägg som publicerats i Dagen (skrivet av Tomas Samuel) den 

tjugoandra februari. Att sprida religiösa budskap på det sättet upplever Adaktusson kräver en 

bredare diskussion, och är inte heller beredd att svara vare sig ja eller nej på frågan om 

böneutrop. Däremot är hans upplevelse att vi inte riktigt har förstått innebörden av vad 

böneutropet är och därav fortsätter att jämföra det med kyrkklockor. Adaktusson vill dessutom 

lyfta den anpassning som kristna förväntas göra när de kommer till muslimska länder. De kan 

fortsatt praktisera sin tro men det krävs fortfarande ett visst mått av anpassning, något som 

också borde krävas av de muslimer som kommer till Sverige. Vilket kan innebära att 

böneutropet inte kan fungera på exakt samma sätt som det gör i ”muslimska 

majoritetssamhällen”. Han lyfter samtidigt religionsfrihetens grundläggande inslag i Sverige 

och att alla måste få utöva sin religion.111  

Ett svar på detta resonemang kommer tio dagar senare i en ledare skriven av Joakim Hagerius. 

Han svarar på ställningstagandet av Kristdemokraterna, där de genom hänvisningar till det 

svenska kulturarvet vill förbjuda muslimska böneutrop. Ett signalpolitiskt utspel som enligt 

Hagerius lyfter principiellt viktiga frågor.112 Hagerius anser att flera av budskapen som Ebba 

Busch Thor förmedlar sänder tydliga signaler till dem som oroar sig för islam. Även om hon 

har rätt i sak upplever Hagerius att förbudsdirektiv är fel väg att gå för att komma till rätta i 

frågan. Även om det är riktigt att kyrkklockorna hör till det svenska landskapet rent traditionellt 

så är det obegripligt enligt Hagerius att reducera dess betydelse till en ”ofarlig kulturinrättning”. 

För även om kyrkklockorna inte förmedlar några ord är budskapet klart och tydligt.113 Kritiken 

blir svårsmält när det handlar om samma rörelse som en gång i tiden själva kämpat för samma 

form av frihet. Friheten att fira gudstjänster i ”egna bönehus och att missionera på stadens gator 

och torg – utan repressalier”. Dessutom presenteras i ledaren ett intressant resonemang som lät 

såhär:  

 
110 Dagen. 6 mars 2018. s.4  
111 Dagen. 6 mars 2018. s.4  
112 Dagen. 16 mars 2018. s.2  
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KD:s utspel riskerar att placera religionsfriheten på ett sluttande plan och tenderar att spä på 

en nyvaken och yrvaken religionsfientlighet. Finns det fler religiösa identitetspraktiker som 

ska förbjudas för att det inte hör till det svenska kulturarvet? Hör tungotalet dit? Och ska det 

vara möjligt för judiska pojkar att omskäras?114 

Det är alltså enligt Hagerius svårt att förstå resonemanget som fortlöper från 

Kristdemokraternas sida. Där de å ena sidan vill bevara en religionsfrihet som ska inkludera 

alla oavsett trosinriktning men å andra sidan förbjuda inslag av trosbekännelser som saknar 

grund i det svenska kulturarvet. 

Liknande inställning i frågan har även Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna 

råd (SKR), som anser att det för henne är ganska självklart att säga ja till böneutrop. Ett av 

argumenten är det som tidigare presenterats, att om kyrkan ska få ringa i sina kyrkklockor så 

bör moskén få ha böneutrop säger Wiborn. En sådan inställning ifrågasätts när man tycker att 

det är en tydlig skillnad i budskapet som förmedlas mellan kyrkklockor och böneutrop, något 

Wiborn däremot upplever är en marginell skillnad.115 Att det finns flera olika argument i frågan 

är något som Wiborn har förståelse för, att det på mindre orter exempelvis blir för dominerande 

med en moské som genomför böneutrop, att det kanske kan upplevas obekvämt. Däremot är 

det något man får acceptera om man i ett land som Sverige vill ha en religionsfrihet som gäller 

alla. Ett argument som Wiborn lyfter för att godkänna böneutrop utgår ifrån att om man gör 

religionen mer synlig i samhället kommer det även att gynna andra samfund som upplever sig 

begränsade. Detta är en fråga som Wiborn upplever hänger ihop med frågan om religiösa 

friskolor, där frågan blir hur mycket religion vi kan stå ut med i samhället, för religionen får 

inte helt förflyttas till den privata sfären enligt Wiborn.116 Wiborn avslutar med att ställa sig 

positivt till en sekulär stat, men att vi måste värja oss mot ett ”sekulärt samhälle” då religionen 

måste få synas i samhället. Summeringen blir att lagar och förordningar ska vara sekulära och 

samhället måste vara pluralistiskt.  

När Dagen rapporter från godkännandet av böneutrop i Växjö blir det de politiska utspelen som 

överröstar de positiva rösterna. Framförallt är det Ebba Busch Thor (KD) och Anna Tenje (M) 

som upplever det hela som olyckligt och ställer sig starkt kritiska till om beslutet kommer att 

bidra med något positivt för Växjö.117 Avdi Islami, pressansvarig för Stiftelsen Växjö muslimer, 

uttrycker en tacksamhet till polisen som gav dem grönt ljus för att genomföra böneutrop. Islamis 

 
114 Dagen. 16 mars 2018. s.2 
115 Dagen. 23 mars 2018. s.10 
116 Dagen. 23 mars 2018. s.10 
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upplevelse är att ”det känns självklart bra, att man kan lita på att samhällets processer är 

demokratiska”. Däremot går det inte att undantränga den dåliga eftersmak som debatten har 

gett. Att det är rimligt att folk diskuterar för och emot är inget Islami förringar. Däremot 

upplever han att frågan har fått alldeles för mycket uppmärksamhet nationellt då han i Växjö 

inte märkt av samma upprördhet. På frågan om han kan förstå människors oro över böneutrop 

svarar han:  

Ja det kan jag absolut förstå. Den här debatten har väckt mångas sinnen, och man har tvingats 

tänka efter var man står själv. – Många kanske tänker att de är för demokrati och mångfald, 

men när det väl gäller upptäcker de att de ändå inte är så mycket för religionsfrihet ändå.118   

            

Han blickar samtidigt framåt och önskar att fler moskéer i Sverige följer deras exempel om 

ansökningar för böneutrop. Ebba Busch Thor upplever i motsats till Avdi Islami inte någon 

optimism i frågan. Busch Thor anser snarare att beslutet i frågan kommer att innebära steg mot 

ett parallellsamhälle som ”vi inte accepterar” i ett svar till Dagen. Dessutom är hennes 

uppfattning att människor inte ska behöva höra ”Allahu akbar” ropas ut över deras trädgårdar 

och bostadsområden. Frågan borde ha lösts av politiker och inte av polisen anser Busch Thor. 

Växjöpolitiker är också kritiska efter beslutet och Anna Tenje (M) tror inte att böneutropet 

kommer vara det bidrag till integrationen som imam Ismail Abuhelal talar om. Hon tror snarare 

att det kommer bidra till ökade motsättningar och en större polarisering i framtiden. 

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt kommenterar turerna kring moskén i Växjö och 

framförallt Bush Thors uttalanden i frågan. Sjöstedt skriver ”denna unkna symbolpolitik, detta 

fega fiskande i grumligt vatten” och följer upp det med en kommentar som påpekar att det finns 

större frågor än den om böneutropets godkännande eller inte:  

Vi har sjuka som inte får sjukpenning, behövande som nekas assistans, gamla som inte kan leva på 

sin pension och akut bostadsbrist. Då går de igång på en högtalare i Växjö. Ynkedom.119  

Sjöstedts upplevelse är att frågan inte bör ha fått det utrymmet som det har givits och att den 

inte hör hemma på nationell politisk nivå.  

Två andra röster lyfter också frågan dagen efter böneutropets godkännande, Kerstin Oderhem, 

missionsföreståndare inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, och Lasse Svensson, kyrkoledare 

för Equmeniakyrkan. Oderhem upplever att det är olyckligt att Araby i Växjö får tillstånd att 

utföra böneutrop då det upplevs som ett område med en hög segregering. Hon anser att så länge 
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inte frågan om integration har lösts, eller så länge inte politikerna har ett bra svar på hur 

integrationen ska genomföras är Oderheim rädd att böneutrop förstärker segregationen,120 då 

resultatet kan bli att icke-muslimer flyttar bort från området. Ett av argumenten som upprepade 

gånger presenteras är att det också finns många människor i området som har förföljts på grund 

av sin kristna tro. Frågan är stor och problematisk utan några enkla svar, men trots detta måste 

vi stå upp för religionsfriheten fortsätter Oderheim. Svensson upplever däremot att debatten 

hotar att föra religionen till att enbart vara en privatsak, vilket enligt Svensson betyder att ett 

naturligt steg är att ställa sig positiv till godkännandet av böneutrop för att inte fortsatt göra 

religion till enbart en privatsak.121 Däremot instämmer även Svensson i att frågan är 

problematisk när det gäller de som flytt undan förtryck och förföljelse i ett muslimskt land och 

att det för dessa människor är en fråga som innebär mer problematik och smärta i framtiden, 

men att vi måste ”förhålla oss till den principiella frågan om religionsfrihet här” avslutar 

Svensson.122 

När det gäller premiären för böneutropet i Araby skriver Dagen en kortare artikel där man också 

intervjuar en av de som varit på plats som ”böneutropsturist”.123 Den intervjuade Jacob 

Rudenstrand, från svenska evangeliska alliansen, upplevde det hela som lugnt och utan någon 

större uppståndelse, men kommenterar kortfattat kring vad han upplever i frågan. Han upplever 

att det har funnits goda argument för att både tillåta och förbjuda böneutrop, men håller en låg 

och mer diplomatisk profil med vad han själv tycker. Rent teologiskt är däremot hans ställning 

kristallklar: ”jag vet att Jesus är större än Muhammed”.124 
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5 Analys & Diskussion 
Här presenteras analysen baserat på resultatet och analyseras med hjälp av mitt teoretiska 

ramverk, därefter en avslutande diskussion där egna tankar lyfts och slutsatsen framförs i en 

mer sammanfattad form.  

5.1 Analys  
 

Undersökningen visar att det framförallt finns två tydliga inriktningar i frågan om böneutropets 

godkännande, och det är föga förvånande för och emot. Dessutom finns en tydlig variation i 

argument till att man ska förbjuda eller godkänna böneutrop. De som är för ett godkännande av 

böneutrop beskriver ofta en bild av att det är avgörande för religionsfriheten att man godkänner 

böneutrop eller andra typer av religiösa inslag. De menar att det är viktigt, framförallt i ett 

symboliskt perspektiv, att staten bekräftar att religionsfriheten på så sätt används, att 

diskriminering inte sker, och att man håller en liberal inställning till olika trossamfund och deras 

religiösa praktiker. Flera av de röster som vill godkänna böneutropet gör det däremot inte 

utifrån att de upplever att islam och muslimer ska få bilda en tydlig och stark gruppering inom 

den religiösa sfären, utan upplever snarare att ett förbud också skulle begränsa fler företeelser 

med religiös anknytning. Det vill säga att man inte ifrågasätter det faktum att kristendomen har 

en särställning i det offentliga rummet och anser att det handlar om att följa lagen om positiv 

religionsfrihet, vilken betyder att medborgare har rätten att praktisera sin egen tro125 även ute i 

det offentliga.  

I enlighet med vad Habermas påvisar i en av sina teoretiska slutsatser, nämligen att det bör 

finnas en tolerans mellan olika religiösa grupperingar och att de i en viss utsträckning bör 

acceptera viss begränsning när det gäller den egna religiösa uppfattningens praktiska 

konsekvenser på det samhälle som den religiösa gruppen lever inom. Detta innebär att till 

exempel Stiftelsen Växjö muslimer, eller för den delen pingströrelsen (för att ta ett annat 

exempel), bör ha en förmåga att förhålla sig självreflexivt till sin egen tro, att se på sin tro 

utifrån med ett externt perspektiv och betrakta det som en trosuppfattning bland många andra. 

Utifrån en mer kontrafaktisk ingång, att böneutrop hade stridit mot svensk lag hade 

förutsättningarna sett annorlunda ut, då hade man enligt Habermas kunnat föra en offentlig 

debatt där man hävdade att böneutrop var moraliskt försvarbart men samtidigt fått acceptera en 

statlig lagstiftning som gör det möjligt för andra samhällsmedborgare att, med utgångspunkt i 
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andra livsåskådningar, förbjuda böneutrop. Det innebär däremot inte att de troende bör ge upp 

sitt anspråk på att deras uppfattning är den rätta, men de bör göra skillnad på vad Habermas 

beskriver som ”församlingsethos” och ”samhällsmoral”. Kort sagt innebär det att om böneutrop 

hade stridit mot svensk lagstiftning hade den religiösa gruppen fått acceptera 

spänningsförhållandet som utgörs av samhällets lagstiftning. En lagstiftning som bygger på 

moraliska uppfattningar som går i strid med den religiösa gruppens uppfattningar.126 Ett 

exempel som är mer verkligt förankrat är exempelvis abortfrågan.  

Undersökningen har visat att de som varit mer kritiskt inställda till godkännandet av böneutrop 

har generellt sett utgått från uppfattningen om en mer negativ religionsfrihet skulle innebär att 

man har rättigheten att slippa se eller påverkas av andra människors tro. Där man dessutom 

upplever att böneutrop har ett budskap som skulle kunna påverka människor negativt i det 

området där det skulle tillåtas. Det ställningstagande som får tydligast genomslag är tanken om 

ett sluttande plan, där flera inlägg visar på en oro hos skribenterna, att ett godkännande skulle 

kunna innebära en okontrollerad stegring av olika trossamfunds praktiker i samhället. Andra 

argument går ut på att belysa att religionsfriheten är absolut, men att den svenska kyrkans 

målsättning ändå måste vara att fler ska dela den kristna tron, detta utifrån flera skribenters 

uppfattning om att debatten berör viktiga frågor om Sveriges kultur, värderingar och traditioner. 

Debattörerna ger sken av att ett visst mått av sekularisering och religionsfrihet är bra, men inte 

när det blir för mycket och innebär ett hot mot det ”svenska kulturarvet”. Dessutom blir 

upplevelsen i undersökningen att debatten om böneutrop många gånger tenderar att bli mer 

fokuserad på mångkultur och utanförskap, där de politiska utspelen avlöser varandra.    

Argumentet om ett sluttande plan skulle kunna luta sig mot den teori som Habermas lyfter kring 

tanken av att religionen på flera håll är på väg tillbaka,127 att det finns en rädsla för att om man 

tillåter denna typ av religiös praktik kan det komma att i förlängningen innebär att även Sverige 

går i en omvänd inriktning än den sekulära med en tydlig religionsfrihet. Då det generellt sett i 

högre utsträckning är pentakostala, radikala och fundamentalistiska trossamfund som är på väg 

framåt128 kan det ge uppfattningen av att om böneutrop tillåts kan det vara startskottet på en 

förändring som svenska medborgare inte är känner sig bekväma eller trygga i. Resultatet kan 

enligt flera debattörer medföra att trossamfund som inte har en förankring i det svenska 
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kulturarvet blir mer och mer synliga och därmed hotar bilden av den sekulära staten och 

religionsfriheten.  

De flesta debattörerna anser sig ha en liberal och demokratisk hållning i frågan om böneutrop. 

Enligt deras inställning ska staten förhålla sig neutral ur en religiös aspekt genom att inte gynna 

religion som helhet och undgå att privilegiera en specifik trosinriktning.129 Denna lite 

motsägelsefulla inställning upplevs av mig löpa som en röd tråd i debatten, oavsett om man är 

för eller emot beslutet om att godkänna böneutrop. Dessutom har flera sekulariseringsteoretiker 

i hög grad betonat att andra faktorer än de religiösa skapar politisk eller social stabilitet i 

moderna samhällen, där man kan hävda att det i vår tid snarare är de materiella och funktionella 

resultateten av politiken som skapar politisk stabilitet. Att staten säkrar en gemensam religiös 

grund, där välfärd och tillväxt blir viktigare än att medborgarna har samma religiösa tro.130 José 

Casanova presenterar i en studie ytterligare en intressant ingång på företeelsen om en ”offentlig 

religions” inblandning i politik och samhällsfrågor. Han anser att en inblandning från offentliga 

religioner kan medföra att den offentliga debatten berikas genom deras normativa inlägg, där 

den offentlig religion representerar synen på vad det goda samhället är och bör vara,131 en 

tendens som också är närvarande i debatten kring böneutrop.  

 De större tidskrifterna Aftonbladet och Dagens Nyheter fokuserar i högre utsträckning på 

frågan om böneutrop som en politiskt utnyttjad fråga. De poängterar att det resonemang som 

förs kring ett eventuellt förbud skulle innebära en tydlig inskränkning på både yttrande- och 

religionsfriheten, en inskränkning som inte är försvarbar i ett land där liberala och demokratiska 

värderingar ska respekteras. Den genomgående uppfattningen hos dessa skribenter är således 

att böneutrop bör godkännas om Sverige fortsatt ska ha religions- och yttrandefrihet med sin 

utgångspunkt i en sekulär stat. Habermas hävdar att i det postsekulära samhället är religionen 

en privatsak i bemärkelsen att statsmaktens auktoritet inte motiveras utifrån religiösa termer. 

Däremot är det av vikt att statsmakten legitimeras på ett sätt som gör att religiösa grupper kan 

acceptera statens auktoritet, även utifrån sina egna specifikt religiösa preferenser.132 En sådan 

legitimering är således att bedöma frågan om böneutrop som en miljö- eller bullerfråga. Skulle 

man göra undantag för att genomföra ett förbud så skulle det leda inte bara till en inskränkning 

 
129 Catharina Stenqvist & Eberhard Hermann, Religionsfilosofisk introduktion – existens och samhälle. 2010. 
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130 Inger Furseth. 2005. s.115  
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i grundläggande friheter utan också i ett brustet förtroende från en viktig religiös gruppering, 

och kanske framförallt att svenska medborgares förtroenden till den sekulära staten urholkas.  

Casanova belyser att sekulariseringsteorierna har svårt att förklara de sprickor som uppstått i 

samhället efter att kyrkan skiljts från staten. Han menar att det har gett upphov till övertramp 

från båda sidor, de religiösa institutionerna har ofta svårt att hålla sig inom sin sfär, något som 

på vissa håll låter dem anta en framträdande offentlig roll, där religion och politik tillåts forma 

alla möjliga symbiotiska förhållanden. Detta är en företeelse som skapar förvirring kring om ett 

politiskt parti har antagit en religiös inriktning eller om det är en religiös rörelse som antagit 

politisk form,133 en teori som möjligtvis kan svara på varför argument mot böneutropet kan 

innebära övertramp på de frihetslagar som finns i Sverige. En uppfattning som presenteras 

oavsett om det är en positiv eller negativ inställning till ett eventuellt godkännande är just att 

debattörens eller skribentens argument värnar och bevarar religionsfriheten så som den ska ses 

på utifrån en sekulär inriktning. Där de som är villiga att förbjuda böneutrop påpekar att om det 

skulle godkännas skulle det innebära en inskränkning på religionsfriheten, detta genom att låta 

medborgare som inte tror på islam utstå upprepade böneutrop. Något som till en början handlar 

om en gång i veckan, men kan komma att eskalera och få liknande utrymme som det har i 

samhället i de länder där muslimer är i majoritet. Den andra sidan står däremot tydligt fast vid 

att alla måste stå lika inför lagen oavsett trosuppfattning och bör behandlas utifrån en positiv 

religionsfrihet och yttrandefrihet, två inställningar som nästan alltid leder till en kontroversiell 

debatt.134 I debatten återkommer jämförelser mellan kyrkklockor och böneutrop där man med 

bra och mindre bra jämförelser formulerar sina argument utifrån bilden av vad ett sekulärt 

samhälle bör göra i frågan. 

Undersökningen visar att uppfattningen om vad religionsfrihet och sekularisering innebär är 

tudelad, och går framförallt att tillskriva inställningen till huruvida positiv eller negativ 

religionsfrihet ska betonas eller främjas. Att de röster som har varit för ett förbud vill få det 

till att ett böneutrop överträder sina rättigheter är inte svårt att missa, då det enligt dessa röster 

handlar om att värna om den negativa religionsfriheten. Tillämpningen av den negativa 

religionsfriheten fungerar som ett skydd från statlig indoktrinering och tvång135 något som 

polisen anser inte är aktuellt i vare sig Sverige eller Växjö. Trots detta beslut blir 

uppfattningen enligt de mer kritiska rösterna att ett sekulärt samhälle som Sverige bör gå in 
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och begränsa böneutrop, framförallt utifrån att människor ska slippa höra eller se i detta fall 

Stiftelsen Växjö muslimers religionsutövning. En reglering baserad på i detta fall 

känsloargument är däremot inte något som statliga myndigheter kan ha som grund för att 

begränsa ett visst trossamfund då det strider mot både religionsfrihet och yttrandefrihet.  

Den andra argumentationen tar sin utgångspunkt i en positiv religionsfrihet där Sverige i 

egenskap av ett sekulärt samhälle måste tillåta böneutrop. Detta utifrån uppfattningen om att 

alla trossamfund ska ha samma förutsättningar att utöva sin religion, och man ska inte 

diskrimineras utifrån vad den religiösa praktiken innefattar eller inte. Enligt Habermas är det 

endast möjligt att garantera en sådan jämställd religionsfrihet under förutsättningarna att 

medborgarna inom en nation inte stänger in sig själva inom deras religiösa sfär och 

barrikaderar sig från andra grupperingar med annan trosuppfattning,136 en jämställdhet som 

ger medborgaren förutsättningen att inom, den privata sfären, bevara sin identitet i en kontext 

av deras egen kultur och världsbild.137     

 

5.2 Avslutande Diskussion 
 

Det här arbetets mest intressanta delar har i min mening bestått av både de teorier och de tankar 

som formulerats kring vad ett sekulärt samhälle innebär. Men arbetet har också gett en 

uppfattning om hur olika vi tolkar vad innebörden av religionsfrihet är och bör vara. Redan 

tidigt i arbetsprocessen upplevde jag att det fanns en tydlig närvaro av främlingsfientlighet och 

islamofobi. Denna uppfattning går inte att tillskriva någon empirisk validitet men är ändå något 

som enligt mig närvarar även i denna fråga. Då man ska vara väldigt försiktig med att anklaga 

andra människor för att vara islamofobiska eller främlingsfientliga vill jag poängtera att det jag 

upplever är högst personligt. Mitt ställningstagande baseras på en uppfattning om att frågan har 

kommit att uppmärksammas på ett kraftigare sätt i egenskap av att böneutropet är en ingrediens 

i islam och muslimers vardag, framförallt baserat på rapporten skriven av Otterbeck och 

Bevelander.138 Det vill säga att debatten hade haft ett helt annat klimat om det istället hade 

handlat om till exempel ifrågasättandet av tungotal. Tydliga indicier pekade på att ett förbud av 
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138 Otterbeck & Bevelander. 2006.  
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böneutrop vid moskén i Araby skulle komma bli svårt att godkänna enligt både polisen och 

Växjö kommuns miljönämnd.  

Flera debattörer drar paralleller till auktoritära stater i mellanöstern där religiösa minoriteter 

förtrycks, ett argument som jag ställer mig frågande kring. Innebär argumentet att en auktoritär 

stat ska agera förebild för Sverige eller handlar det om att kollektivt bestraffa de människor som 

har en mer positiv bild av böneutrop? Argument av den sorten skapar en förvirring kring vad 

frågan om böneutrop egentligen innebär och har en tendens att lyfta andra religiösa aspekter 

inom islam som man har svårt att acceptera utifrån en svensk kulturella grund. Liksom många 

andra anser jag att det mesta bör vara lika för alla, det vill säga att det blir svårt att göra skillnad 

på olika former av religiösa yttranden enbart utifrån argumenten ”det finns ett budskap i 

böneutropet”, ”böneutrop påverkar mig negativt och kommer leda till en islamisering” eller 

”böneutrop har aldrig tillhört och ska inte tillhöra det svenska samhället”.139 Samtidigt påstår 

jag inte att dessa argument bör passare obemärkt förbi, enligt mig finns det en viktig aspekt i 

formuleringen av sådana argument. Argumenteringen vävs på många plan in den kulturella och 

politiska sfären, något som på flera sätt berikar den men också i min mening leder in den på fel 

spår.  

Den negativa bilden av böneutrop och islam blir svår att ta sig igenom och skapar istället ett 

ställningstagande som karaktäriseras av en negativ inställning till mångkultur och 

religionsfrihet. Sociologen Hans Joas beskriver att en politisk mobilisering kan leda till 

retraditionalisering, det vill säga att sedvänjor och traditioner som har varit på väg att försvinna 

får nytt liv eller uppfinns på nytt. Politiska mobiliseringar av det slaget upplever jag blir tydliga 

i debatten om böneutropet, men de har också sina konsekvenser, en större risk för religiös 

exkludering.140 Här finns också viktiga paralleller till det både Jürgen Habermas och den 

amerikanska filosofen John Rawls understryker vikten av en fungerande kommunikation. 

Enligt Habermas utmärks goda diskussioner av ömsesidighet, erkännande av andra deltagare 

som likvärdiga och att man inte bara kan hävda sin åsikt just för att det är ens egen åsikt. Det 

vill säga att på samma sätt som man ställer kritiska frågor till sin meningsmotståndare måste 

man också vara redo att försvara sitt ställningstagande. Även Rawls påpekar vikten av att 

argumentdrivna samtal kräver en delad plattform, som alla människor kan godta oavsett om de 

är muslimer, humanister eller ateister.141 Debatten har naturligtvis inte varit rakt igenom 

 
139 Smålandsposten. Fredag 12 oktober 2018. s.13 
140 Hans Joas. Tro som alternativ. 2012. s.31  
141 Catharina Stenqvist & Eberhard Hermann [red.]. 2010. S.133–134 
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respektlös, men min upplevelse är att man uttrycker sin åsikt utan att vara beredd på att lyssna 

på andras åsikter.  

Dessutom går det att belysa den ingång som religiösa och icke-religiösa ideologier formuleras 

utefter, där de personliga, ideologiska ställningstagandena formuleras utifrån den kultur man 

växt upp inom. Religionen agerar då som en växelverkan mellan de upplevelser vi ser på av 

värde och mening, vilket ofta blir en ofrånkomlig del av det mänskliga livet och den helhet vi 

försöker pass in i142. För om relationerna mellan religiösa och icke-religiösa istället kommer till 

det offentliga samtalet utan några klara svar på hur till exempel böneutropsdebatten ska lösas, 

och svaret istället kan ta form i en diskussion parterna emellan och därmed återverka på våra 

skilda uppfattningar om hur religiösa traditioner och ideologier får praktiseras.143 

Under arbetsprocessen har det framkommit en uppfattning, framförallt presenterad i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, om att debatten på flera sätt har kommit att skrida över till 

att bli ett mer politiskt missbrukat ämne. Detta utifrån synen på att religiösa budskap ska, i en 

nation med en sekulär stat, hanteras utifrån ställningstaganden baserade på vad religionsfriheten 

innebär. Därav har jag synliggjort de ideologiska argument som olika grupperingar och 

individer i samhället baserat sina ställningstaganden på. Detta har framförallt gjorts genom att 

belysa hur skilda uppfattningarna har varit kring hur religionsfrihet ska användas eller ses på 

vid godkännandet av böneutrop i Växjö. Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta det argument som 

Eli Göndör gör i debatten. Han upplever att argumenten som presenteras för att förbjuda 

böneutrop nästan uteslutande är baserade på känslor. Känslor som baserats på ”att det man står 

ut med är bättre än det man inte står ut med”,144 något som istället leder in debatten till att 

handla om vad folk vill och inte vill höra.  

Slutsatsen i mitt arbete blir att de ideologiska argumenten som presenterats framförallt har lutat 

sig mot liberala och demokratiska värderingar, men de huvudsakliga argumenten som lyfts ur 

dessa värderingar varierar mellan förespråkare och motståndare. På ena sidan tanken om allas 

lika värde, vikten av yttrande- och religionsfrihet och att mångkultur berikar samhället, och på 

andra sidan bevarandet av det svenska kulturarvet, den kristna tron, dess framtidsutsikter och 

en mer effektiv integrering. Ställningstaganden som motiverar ett förbud mot böneutrop har 

varit problematiska då de framförallt konstruerats på känsloargument, det vill säga att de vill 

förbjuda böneutrop för att de tror att det kommer bli problematiskt utifrån deras uppfattning om 

 
142 Stenqvist & Herrmann. 2010. s.139 
143 Stenqvist & Herrmann. 2010. s.140 
144 Dagen. 13 mars 2018. s.3 
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religionsfrihetens betydelse. Svensk lagstiftning gör det svårt att förbjuda bönutrop enbart 

utifrån känslan och upplevelsen om att det är störande, och att moskéer ”basunerar ut ett 

institutionaliserande religiöst budskap”.145 Den sekulära staten bör således agera utifrån att 

böneutrop inte strider mot religionsfrihetslagen och i enlighet med den positiva 

religionsfrihetslagen och yttrandefriheten godkänna böneutropet så länge det inte överskrider 

buller- eller miljökraven i det aktuella området.  
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Bilagor 
  

Ur Europeiska Konventionen om Skydd för de Mänskliga Rättigheterna 

ARTIKEL 9  

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet  

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar 

frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt 

eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och 

ritualer.  

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den 

allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra 

personers fri- och rättigheter 

 


