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Abstract  
Syftet med denna uppsats är att belysa hur individer med muslimsk tro ser på sin egen 

livssituation i det svenska samhället, utifrån religionsutövning, familj, synen på heder, det 

egna ansvaret och kontroll. I kapitlet om tidigare forskning belyses faktorer som islam i 

Sverige och islamofobi för att skapa en förståelse för informanternas situation i det svenska 

samhället. Studiens empiriska material har samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

sammanlagt tretton individer som är aktiva i och regelbundet besöker muslimska samfund.  

Materialet har samlats in genom gruppintervjuer. Då studien ämnar belysa individernas egna 

upplevelser har metod och teori förankrats i det fenomenologiska perspektivet. I 

analysavsnittet framkommer att informanterna upplevde ett visst utanförskap och att islam 

som religion ofta missförstås i det svenska samhället. Vidare framkom även att det finns 

tydliga motsättningar mellan muslimska normer och svenska sekulariserade normer och att 

det ofta är i dessa situationer som informanterna anser sig ifrågasatta.  

Nyckelord: islam, heder, fenomenologi, utanförskap, svenska samhället 

 

Abstract 
The aim of this essay is to show how individuals with Muslim belief see their own life 

situations in the Swedish society. Another aim is to illustrate how these individuals reason 

about their life according to family, religion, honor, control and personal responsibility. In the 

chapter regarding previous research factors such as ”Islam in Sweden” and islamophobia are 

illustrated to be able to further understand the informants situation and point of view in the 

Swedish society. The empirical material of the study has been collected by qualitative 

interviews with in total thirteen individuals who are active in, and frequently visit Muslim 

communities. The material has been collected via group-interviews. Since this study aims to 

illuminate the individuals own opinions, sections such as method and theory have been deeply 

rooted in the phenomenological perspective. The results show that informants felt excluded 

and that the Swedish community often misunderstod Islam as a religion. The results also 

indicate the obvious oppositions between ”Muslim values” and Swedish secularized values. 

The study also confirms that these types of situations are when the informants felt the most 

questioned. 

Keywords: Islam, honor, phenomenology, alienation, Swedish society  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sverige är idag en del i en allt mer globaliserad värld, där individer rör sig över lands-, 

religions- och traditionsgränserna. Detta är en utveckling som inte har skett helt utan motstånd 

eller problem och högerextrema idéer växer sig allt starkare på flera håll i Europa och inom 

Sverige. Mot bakgrund av detta har ett intresse för att belysa en minoritets syn på kulturellt 

specifika fenomen vuxit fram och utformats.  

Ett exempel på den högerextremism som finns i Sverige är de flertalet angrepp mot muslimer 

som anmälts till polisen och rapporterats om i media under sommaren och hösten 2013. I 

augusti överfölls en höggravid kvinna, den ensamma gärningsmannen slet av henne slöjan och 

slog henne sedan medvetslös. Kvinnan, som själv anmälde händelsen till polisen, uppger att 

hon tror att det var hennes religiösa klädsel som orsakade överfallet (DN 2013-08-17). En 

vecka senare överfölls samma kvinna och misshandlades av flera män för att förmå henne ta 

tillbaka den tidigare anmälan (DN 2013-08-23). Dessa två överfall blev starten till det så 

kallade slöjuppropet/hijabuppropet,(DN 2013-08-19, 2013-08-20) en solidaritetshandling där 

såväl religiösa som icke-religiösa kvinnor bar slöja av något slag för att vis sin sympati med 

den överfallna kvinnan. 

Enligt religionshistorikern Mattias Gardell har Sverige länge setts som och framför allt velat 

framstå som ett homogent land där alla invånare anses ha gemensamma värderingar. Sverige 

ses således som ett enat land som helt nyligen har genomgått en ”omvandling”, vilket enligt 

Gardell inte stämmer (Gardell, 2011:23). Vid årsskiftet 2012-2013 var 1,5 miljoner av de 

personer som var bosatta i Sverige födda utomlands (SEB 2013-08-21). Sverige är idag ett 

mångkulturellt land där flertalet religioner och kulturer samverkar. Men enligt Gardell finns i 

dag en negativ bild av den typiska muslimen, en bild som skapades långt innan den 

muslimska invandringen hade börjat i Sverige (Gardell, 2011:75–91). Denna växande, men 

uppenbarligen inte nya islamofobin är inget unikt i Sverige, Gardell drar flera paralleller till 

USA och landets kamp mot terrorism. Att fördomarna och i vissa fall rädslan för muslimer 

inte är något nytt visar Gardell med exempel från medeltiden och korstågen, dock har 

problemen aktualiserats då den muslimska immigrationen till Sverige ökat (Gardell, 2011:45).  
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1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med muslimsk tro upplever den egna 

situationen i det svenska samhället. Detta kommer belysas i förhållande till vissa specifika 

fenomen som antas vara centrala i informanternas liv  

De frågor som studien ämnar undersöka är 

 Hur ser individer med muslimsk trosuppfattning på den egna livssituationen i det 

svenska samhället? 

 Hur upplever dessa individer den egna livssituationen i förhållande till, 

religionsutövning, familj, synen på heder, det egna ansvaret och kontroll?   

 

1.3. Disposition 
Detta arbete innehåller flera delar varav det första kapitlet berör tidigare forskning. I det 

kapitlet kommer tidigare forskning om islam i Sverige och islamofobi att belysas, detta för att 

skapa en förståelse för den situation som studiens informanter befinner sig i. Vidare 

presenteras forskning om heder, hederskultur och hedersvåld för att skapa en grundförståelse 

för vad dessa ämnen innebär och hur de kan kopplas samman. I nästkommande kapitel 

presenteras den teoretiska ansats som ligger till grund för arbetet. Vidare presenteras de 

teorier och begrepp som valts ut för att senare kunna tolka det empiriska materialet. Det 

följande metodavsnittet behandlar den metod som valts ut, arbetets tillvägagångssätt, 

reliabilitet och validitet samt de forskningsetiska principer som studien följt. I det 

efterkommande kapitlet presenteras en sammanställning av det empiriska materialet samt hur 

detta har analyserats och tolkats utifrån de teorier som valts ut. Till stor del kommer 

tolkningen ske utifrån teorierna, men i vissa teman sker en anknytning till tidigare forskning. 

Dock kopplas det empiriska materialet ihop med tidigare forskning i större utsträckning i det 

avslutande kapitlet. Där diskuteras även de svar studien genererat och eventuella möjlighet till 

vidare forskning. 

 

1.4. Definitioner 
Då det i studien kommer göras jämförelser mellan hur individer med muslimsk tro upplever 

vissa fenomen och hur de upplever att dessa fenomen är i det svenska samhället anses vissa 

typifieringar nödvändiga att göra. När begreppet svenskar används i texten kommer detta 

innebära en schablonbild av svensken som bygger på informanternas uppfattningar av hur 
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svenskar är. Denna schablonbild kommer innefatta föreställningar som att personen lever efter 

svensk kultur och tradition vilket i viss mån innefattar kristendom eller kristna traditioner, 

exempelvis att fira jul. Utifrån informanterna åsikter innebär det även en individ som är 

sekulariserad, har liberala åsikter gällande sex, äktenskap, familj, homosexualitet och alkohol.  

När begreppet invandrare används kommer detta syfta till en individ som under den egna 

livstiden har emigrerat eller flytt från ett annat land till Sverige. Svenskar som har muslimsk 

trosuppfattning eller en annan kulturell bakgrund än den svenska schablonen som beskrivits 

ovan kommer att beskrivas utifrån den trosuppfattning eller den kultur de praktiserar om detta 

anses relevant. 

Definitionerna av islamofobi, heder, hederskultur och hedersrelaterat våld som presenteras 

nedan är tagna från tidigare forskning.  

 

1.4.1. ”Islamofobi, rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att 

islam är en religion som leder till negativa beteenden och att 

muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara.” 

(Nationalencyklopedin 2013) 

 

1.4.2. ”Heder bygger på strukturella normer och patriarkala värderingar i 

ett gruppcentrerat samhälle där mannens heder är beroende av 

bland annat kvinnans kyskhet och där hennes handlingar kan skada 

hans och familjens heder och ära i ett socialt sammanhang. 

Oskrivna lagar komplitterar de skrivna för att absolut ordning ska 

uppnås.” (Güngör & Dervish, 2009:22)  

 

1.4.3. Hedersrelaterat våld har än i dag inte en enad definition, även då 

begreppet använts inom politik, forskning och media under drygt ett 

decennium. Exempel på hedersrelaterat våld är fysiskt och psykiskt 

misshandel, tvångsgiftemål och frihetsberövande. Den definition 

som valt ut i detta arbete är ”Hedersrelaterat våld utmärker sig 

genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det 

inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, 
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att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och 

män kan utsättas.”(Nationellt center för kvinnofrid, 2013-10-17) 

 

1.4.4. Hederskultur anses existera över hela världen dock finns en större acceptans i vissa 

geografiska områden. Centralt inom hederskulturer är klasstillhörighet och 

utbildningsnivå. Faktorer som anses påverka hederskultur är fattigdom/avsaknad 

av välfärd, patriarkat, religion och frånvaro av upplysning (Güngör & Dervish 

2009:29). 

 

Definitionerna kommer användas i arbetet med att samla in det empiriska materialet, för att 

kunna säkerhetsställa att alla inblandade i så stor utsträckning som möjligt utgår från samma 

definition av begreppen. För att undvika att definitionerna skulle bli svårbegripliga för 

informanterna har två av definitionerna formulerats utifrån en mer populärvetenskaplig källa. 

Definitionerna kommer i viss mån att återkopplas till i kapitlet där det empiriska materialet 

presenteras.  



9 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som finns inom fältet att presenteras. Först 

kommer forskning rörande islam i Sverige och islamofobi att presenteras. Efter det kommer 

forskningen om heder, hederskultur och hedersrelaterat våld att introduceras.  

Den forskning som finns inom dessa områden är relativt ny. Forskning rörande islam i 

Sverige är något äldre och det är tydligt att utvecklingen har gått fort framåt. Den forskning 

och litteratur som finns att tillgå rörande hedersrelaterat våld är ännu nyare, det mesta har 

publicerats under de senaste tio åren. Den forskning som har valts ut är i första hand svensk 

med viss spridning till andra nordiska länder.  

2.1. Islam i Sverige och islamofobi 
En majoritet av de muslimer som har flytt till Sverige har lämnat svåra förhållanden bakom 

sig. Dessa förhållanden kan vara på grund av krig, oroligheter, materiell nöd, djup fattigdom 

eller förföljelse (Samuelsson, 1999:31). Den muslimska gruppen i Sverige bör ändå ses som 

heterogen då situationen i ursprungslandet kan variera stort vilket i sin tur påverkar faktorer 

som bland annat utbildning, ekonomiskstandard och religiös övertygelse.  

Det islamiska rättssystemet är uppdelat i två olika perspektiv. Ibadat berör förhållandet 

mellan Gud och människan. Inom ibadat sker det privata religiösa systemet med bön och 

fasta. Den andra delen benämns mu’amalat och berör den mellanmänskliga relationen. Det är 

inom mu’amalat som den stora förändringen sker när en individ flyttar till ett nytt samhälle. 

Det är inom det sociala systemet som förändringarna kommer ske och det är här eventuella 

påfrestningar kan uppstå. (Roald, 2009:18) 

Inom den islamska religionen men även inom det traditionella rättsystemet av islam ses 

kvinnans roll som mor, hustru och husmor. Detta synsätt har sitt ursprung från några få och 

obestämda profettraditioner men även från en Koranvers där det beskrivs att profetens hustrur 

beordras att stanna i sitt hem (Roald, 2009:18). Dock har det skett vissa förändringar inom 

dessa förhållanden i den muslimska världen. En av dessa förändringar är kvinnors ökade 

tillgång till utbildning vilket påverkar deras ekonomiska självständighet och präglar 

samhällets syn på kvinnan.  

I och med migration sker stora förändringar inom den sociala ordningen, familjestrukturen 

ändras genom att försörjningsstrukturen i det nya samhället är annorlunda. Mannen betraktas 
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ofta i hemlandet som familjens huvudförsörjare, medan i det nya landet/samhället kan det 

vara kvinnan som försörjer familjen om mannen till exempel är arbetslös (Roald, 2009:19). 

En annan aspekt som sker vid migration till ett liberalt västerländskt samhälle är att 

föräldrarna har mindre kontroll över barnens uppfostran och levnadsätt. En orsak till detta 

anses vara att förstagenerationens invandrare inte har tillräcklig kunskap om det nya 

samhällets språk och samhällssystem och att det leder till att relationen mellan barn och 

föräldrar förändras (Roald, 2009:19). Vidare visar det sig att bland andra generationens 

muslimska invandrare, som påbörjar och går igenom det officiella skolsystemet i Sverige, 

internaliserar andra värderingar och uppfattningar än de som deras föräldrar lever efter. Detta 

är något som anses intressant utifrån de teorier som ligger tillgrund för arbetet och är något 

som kommer kopplas samman med legitimering under teorikapitlet. Utanförskap och 

integration är två aspekter som anses problematiska för muslimer. I boken Blågul islam? 

presenteras en undersökning som belyser de problem som upplevs svårast för muslimer i det 

svenska samhället. Utifrån den genomförda undersökningen är de största problemen hög 

arbetslöshet med dess påföljd av sociala problem och segregationen på bostadsmarknaden och 

i skolan. Dessutom är religionsfrihetsproblemen något som ska lyftas fram i detta 

sammanhang, det anses finnas hinder i det svenska samhället som leder till att muslimer inte 

kan utöva sin religion helt fritt, vilket vissa muslimska individer upplever som problematiskt 

(Svanberg & Westerlund, 1999:146–147). De ovan nämnda aspekter är grunden till den större 

problematiken som innebär att islam ännu inte är en helt accepterad och etablerad religion i 

det svenska samhället.  

Skolan anses vara ett av de områden där den praktiska religionsfriheten prövas. Många 

muslimer upplever att flera skolämnen motsäger den muslimska tron. Att det i svensk 

skolundervisning ingår sex-och samlevnad är något ovanligt för muslimska föräldrar 

(Svanberg & Westerlund, 1999:149–150). Detta är något som muslimska föräldrar kan ställa 

sig kritiska till samtidigt som kritik har lyfts fram även från andra religiösa grupper. Idrotts- 

och simlektioner anses också vara problematiskt, då pojkar och flickor anses ha ”närkontakt” 

med varandra och vara allt för ”lättklädda”, vilket anses oacceptabelt utifrån islam. Flera 

skolor har försökt lösa detta problem och tillmötesgå de religiösa kraven genom att erbjuda 

undervisning i exempelvis simning separat för killar och tjejer.  

Begreppet islamofobi innebär en negativ uppfattning av islam och muslimer. Mattias Gardell 

beskriver i boken Islamofobi hur bilden av muslimer skapas och hur människor bygger upp 
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sina idéer om muslimer utefter dessa bilder. Den ”islamofobiska kunskapsregimen” (Gardell, 

2011:96) skapar en skillnad mellan öst och väst, mellan kristendom och islam och mellan vi 

och dem. Mycket av den information som idag finns i Sverige rörande islam och muslimska 

traditioner och seder är skapade utefter det som Gardell kallar den islamofobiska 

kunskapsregimen. I skolböcker har bilden av islam utvecklats, i början av 1960-talet ansågs 

islam vara kristendomens motpol och Mohammed såg som en sämre profet. Utvecklingen 

skred sedan mot en allt mer exotisk bild av muslimer och under 1980-talet kom fokus att ligga 

på det tänkta förtrycket av muslimska kvinnor, något som i religionslitteraturen inte 

diskuterades i samband med att de andra religionerna presenterade. (Gardell, 2011:101–102) 

Gardell lyfter fram att mediaforskning visar att nio utav tio nyhetsinslag relaterade till islam 

är negativa. Han framhåller även att innebörden av en nyhet är att det ovanliga rapporteras, 

men då det i väst nästintill aldrig rapporteras om andra saker så som ekonomi och sport från 

muslimska länder blir bilden skev. Rapporteringen upplevs som att det är vanligt med 

självmordsbombare, terrorism och stening som straff. Då det i dagens Sverige finns för få 

personliga referenser till muslimer kan individen inte nyansera bilderna själva. Gardell tar 

som exempel upp att en amerikansk domedagspredikant inte skulle kopplas samman med alla 

amerikaner eller alla kristna på samma vis som muslimska fundamentalisters utspel gör.  

Från populärkulturen lyfter Gardell fram flera exempel på hur muslimen får symbolisera 

fienden, terroristen. Gardell refererar till en analys av tv-serien 24 som visar att muslimska 

karaktärerna alltid pratar engelska även sinsemellan förutom då något dramatiskt, farligt eller 

kaotiskt inträffar då karaktären plötsligt övergår till att uttrycka sig på arabiska. (Gardell, 

2011:97) Även vid översättningar inom media, utesluts vissa ord, exempelvis översätts inte 

ordet Allah till Gud. Detta skapar känslan av att muslimer har en annan Gud, detta blir väldigt 

tydligt i översättningen av den muslimska trosbekännelsen ”Det finns ingen Gud utom Gud” 

som ofta översätts till ”Det finns ingen Gud utom Allah”. (Gardell, 2011:96.) 

 

2.2. Heder, hederskultur och hedersrelaterat våld 
2.2.1. Heder 

Unni Wikan belyser i sin bok Om heder hederns positiva sidor, sidor som självrespekt och 

social respekt. Denna typ av heder ser ungefär likadan ut i alla samhällen, även då det som 

krävs för att uppnå hedern varierar mellan olika kulturer och samhällen. Vidare belyser Wikan 
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att hedern alltid haft en negativ sida, då både välgärningar och ogärningar genom tiderna har 

begåtts i hederns namn (Wikan, 2009:9,15). I svenskan finns bara ett ord för heder, medan det 

i flera andra språk finns två eller flera ord som har varierande innebörd. Wikan nämner 

begreppen namus som kan förstås som något absolut, det förekommer inte i grader utan är 

antingen eller. Shirif är det andra begreppen och bör mer förstås som något en individ kan ha 

mer eller mindre av, som rang eller prestige (Wikan 2009:11–12). Sett utifrån kulturer där 

hedern idag inte är lika central kan handlingar relaterade till heder ses som vansinniga och 

irrationella. Dock anser Wikan att en viss förståelse för den logik som faktiskt finns inom 

hedern måste accepteras för att kunna skapa en förståelse för de mönster som påverkas av 

heder (Wikan 2009:14). 

Wikan belyser även att heder kan ses som ett könat begrepp. Då männen under lång tid har 

haft en mer framträdande roll i det offentliga livet har deras chans att ta åt sig ära varit mycket 

större än kvinnors. Dock är mannens heder i mångt och mycket beroende av kvinnan. Kvinnor 

ingår i männens heder, om det så handlar om en äkta make, en far, bror eller farbror så beror 

deras heder på kvinnans beteende. (Wikan, 2009:9–10) Wikan refererar till begreppet 

sexheder (Wikan, 2009:17) då kvinnans kyskhet, hennes sexualitet är central för mannens 

heder. Kvinnans sexualitet har en så pass central roll för hedern då kvinnan ses som familjens 

egendom. Wikan menar att västerländska samhällen inte har denna kollektiva syn på kvinnan 

och hennes kyskhet. Men som mycket annan forskning visar har kvinnans sexualitet även i 

dessa kulturer en större anknytning till heder än männens sexualitet.  En kvinna bör vara 

”lagom” sexuellt intresserad och aktiv. (Forsberg, 2007:78). 

2.2.2. Hederskultur 

I dagens globala samhälle existerar hederskulturen över hela världen, men har en större 

acceptans i vissa områden. Hedern är viktig i samhällen med svag stat, där staten inte kan 

säkra individens intressen och välmående. Hedern försvarar familjen och släkten samtidigt 

som det visar på att familjen är bra för äktenskap och affärer. Hederskulturer definieras av 

kollektivets ansvar och makt, där kollektivet står över individen. Individen blir i dessa 

samhällen starkt beroende av kollektivet. (Wikan, 2009:10–11, 18-19) FN:s konvention för 

mänskliga rättigheter handlar om att individen inte ska dömas utifrån den grupp hon tillhör, så 

som etnicitet, nationalitet eller religion. I starkt kollektivistiska samhällen uppstår svårigheter 

då konventionen ska införlivas eftersom individen är beroende av kollektivet. FN:s 

konvention kan ses utgå från ett västerländskt samhälle där staten är tillräckligt stark för att 

klara av att tillgodo se varje individs behov och rättigheter (Güngör & Dervish, 2009:29). 
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2.2.3. Hedersrelaterat våld 

Hedersrelaterat våld är ett nytt begrepp som idag används flitigt inom politik, media och 

forskning. Den forskning som idag bedrivs om hedersrelaterat våld kan delas in i tre olika 

inriktningar, det kulturella perspektivet tolkar våldet utifrån kulturella och värdemässiga 

förhållanden. Det andra perspektivet benämns som könsperspektivet och fokuserar på 

kvinnors utsatthet för våld och mannens globala och strukturella överordning, det tredje 

perspektivet belyser intersektionalitet och sammankopplar faktorer som kön, etnicitet/ras och 

klass (NCK-rapport, 2010:9-10). Dessa tre inriktningar kan i viss mån anses motstrida 

varandra. Wikan anser att hedersrelaterat våld bör ses utifrån det kulturella perspektivet, då 

problematiken inte kan förstå utan en förståelse för den kontext där den existerar. I 

avhandlingen Mellan tystnad och tal av Maria Carbin (Carbin, 2010:14) belyser hon de 

oenigheter som finns inom forskningsfältet, då flertalet forskare motsätter sig bland annat 

Wikan och det kulturella perspektivet. De forskare som är kritiska mot det kulturella 

perspektivet anser att det bidrar till att frikoppla svenska mäns våld mot kvinnor från den 

svenska kulturen. Våld utfört av svenska män framställs som något som avviker från kulturen, 

medan invandrarkulturer framställs som patriarkala och våldsamma.  

Generellt handlar hedersrelaterat våld om våld som oftast utförs av män mot kvinnor med ett 

avseende på ett upprätthållande eller återupprättande av familjens heder. Dock finns det 

ingenting som utesluter att även pojkar och män kan hamna i en position som offer eller att 

kvinnor kan vara förövare (Lorentzen, 2008:77). Det som skiljer hedersrelaterat våld från 

exempelvis svartsjukedåd, där det ofta är en man skadar eller dödar sin flickvän eller fru är 

det ärofyllda som finns i hedersbrotten. Genom att utföra ett hedersmord återupprättas 

familjens heder i omgivningen syn och kan därför ses som något positivt (Wikan, 2009:15). 

Mycket av den tidigare forskningen som har presenterats ämnar ge en bild av vad studien 

avser med heder, hederskulturer och hedersrelaterat våld och vad detta innebär. Delarna 

rörande islam i Sverige och islamofobi presenteras för att visa på den situation och det 

samhälle som informanterna befinner sig i och förhåller sig till.   
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer arbetets teoretiska ansats att presenteras för att sedan återkopplas till i 

resultatdelen då det empiriska materialet kommer att kopplas till de presenterade teorierna. I 

arbetet kommer en fenomenologisk ansats att användas då studien ämnar undersöka 

informanternas upplevelse av vissa fenomen. De utvalda teorierna och begreppen kommer 

därför att i så stor utsträckning som möjligt väljas utifrån det fenomenologiska perspektivet.  

Fenomenologin har rötter inom filosofin, dess moderna uttryck anses ha grundats av den tyske 

filosofen Edmund Husserl (1859-1938). Fenomenologin söker komma tillbaka till det 

konkreta och gå bort från abstrakta teorier. Fokus riktas mot den verklighet som människan 

anser sig uppleva, så som människan erfar och beskriver sin värld. När fenomenologi används 

i undersökningar ämnar den inte stärka eller förkasta en hypotes, detta ansågs passande i 

denna studie då uppsatsens ämne skulle kunna upplevas känsligt eller till och med 

kontroversiellt.  För att göra studiens ämne något mindre laddat valdes individers synpunkter 

att belysas och studien söker därför inte hitta rätt eller fel eller presentera ett svar.  

3.4. Institutionalisering 
I Kunskapssociologi, hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (1979) 

presenterar Peter L. Berger och Thomas Luckmann en sociologisk fenomenologisk teori kring 

hur människan genom sina vardagliga handlingar och samspel med andra individer 

kontinuerligt skapar och återskapar den sociala verkligheten. Berger och Luckmann menar att 

allt mänskligt handlande tenderar att bli vanemässigt. En handling som upprepas tillräckligt 

ofta blir en vana, denna vanemässighet medför att antalet val minimeras och på så sätt skapas 

en trygghet och en objektiv social grund för individens handlande.  Ett av de centrala 

begreppen i denna teori är institutionalisering.  

Institutionalisering är föreskrivna och förgivet tagna regler som individen anses anpassa sig 

efter i specifika situationer. Enligt Berger och Luckmann är samhälleliga institutioner så som 

kön, familj, etnicitet och heder grundade i den ovan beskrivna vanemässighet. 

Institutionalisering bygger på att människor ingår i kollektiva meningsskapnaden och 

frambringar gemensamma definitioner, som benämns som typifieringar, av det vanemässiga 

handlandet. För att typifieringarna ska utgöra en institution måste de vara gemensamma, 

tillgängliga för alla inom en viss social grupp (Berger & Luckmann 1979:70–71). För Berger 

och Luckmann, liksom för Alfred Schutzs, en annan viktig sociologisk fenomenolog, utgör 

typifieringarna en viktig del av människans livsvärld, scheman som möjliggör igenkänning av 
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individens vardagsvärld. Även i detta fall handlar det om att skapa trygghet för individen, 

samt att minimera antalet beslut i en vardaglig situation och där genom effektivisera 

individens vardag.  

Institutionen i sig kontrollerar det mänskliga handlandet genom att definiera 

handlingsmönster som styr individens handlingar i en viss riktning. Ett tydligt exempel på 

institution enligt Berger och Luckmann är kärnfamiljen. Kärnfamiljen som institution 

fastställer olika roller, avsedda för olika individer, dessa olika roller har olika 

handlingsmönster och olika status. De osynliga reglerna inom kärnfamiljen har synliggjorts 

och ifrågasatts i allt större utsträckning i det svenska samhället i modern tid, till stor del 

genom att kvinnans roll har ifrågasatts (Berger & Luckmann, 1979:71, 75). Institutioner 

bygger på normer och oskrivna regler som ska efterföljas för att skapa just ordning och 

undvika kaos i vardagliga situationer. Berger och Luckmann lyfter fram institutionens 

förmåga att kontrollera genom att föreskriva önskat beteende i en viss kontext, utan de 

sanktioner som sedan tillkommer för att stödja institutionen. (Berger & Luckmann, 1979:71)  

Om institutionens regler bryts kan individen drabbas av sanktioner, sociala straff, även om 

sanktionerna inte behöver ha en direkt koppling till juridisk straffbarhet. Kärnfamiljen är ett 

tydligt exempel och kommer belysas ytterligare i redovisningen av det empiriska materialet. 

Ett exempel på sanktioner är att ett homosexuellt par inte anses ha samma rättigheter till 

familjelivet, då homosexualiteten upplevs som något avvikande. Att ett homosexuellt par i 

större utsträckning behöver bevisa sin kapacitet som föräldrar för att accepteras är en vanlig 

sanktion mot homosexualitet. Sanktioner finns för att kunna ”tvinga” individer att följa regler, 

så som straff finns för att tvinga människor att leva efter utsatta lagar.  

För att institutionerna ska fortleva i flera generationer behöver den kontinuerligt legitimeras, 

förklaras och rättfärdigas. Legitimeringen ska förklara och föra vidare det som under 

institutionaliseringen skett automatiskt. Om institutionaliseringen kan ses som en horisontell 

integreringsprocess kan legitimering ses som en vertikal process. Det är inlärning uppifrån 

och ned, i flera generationsled. Legitimering sker på flera nivåer, den första kallas förteoretisk 

och överför de ”självklara kunskaperna” som bildar grunden för de följande teorierna. Nästa 

nivå kallas rudimentär och uttrycker regler och normer genom sagor, sånger, myter, ordspråk 

och liknande. Individen lär sig hur den bör uppträda i ett visst sammanhang och hur den bör 

förhålla sig till vissa fenomen och andra individer genom dessa. Genom enkla 

förklaringsmodeller lär sig individen att relatera olika betydelseoråden till varandra, 
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exempelvis – Gå och lägg dig nu, så att du är utvilad i morgon. Legitimeringsnivån är den 

tredje nivån och tillhandahåller individen teoretiska förklaringar inom en institution. Då detta 

är en relativ komplex informationsöverlämning sker det av experter inom det specifika 

området. Enligt Berger och Luckmann sker det genom olika typer av invigningsritualer 

(Berger & Luckmann, 1979:111–118) vilket i ett modernare samhälle skulle kunna översättas 

till bland annat utbildningsexamen. Individen har till exempel fått inblick i den kunskapsvärld 

som finns om barn och utbildning när den har klarat av sin utbildning till förskollärare. Den 

sista nivån är symboliska universum och är en sammanfattad teoretisk nivå där individen ska 

ges en sammanhängande bild över världen och samhället. Symboliskt universum knyter 

samman en kulturs förståelse av den egna tiden och platsen i samhället. Den relaterar olika 

betydelsefält till varandra och samlar dem i en totalitet. Symboliskt universum kan ses 

förklara och rättfärdiga varför saker ska vara som de är. På denna nivå förklaras fenomen 

utifrån naturvetenskapliga, teologiska och mytologiska perspektiv, förklaringar som inte finns 

inom individens vardagsvärld. Symboliskt universum kan kopplas samman med 

informanternas religiösa trosuppfattning, då islam kan ses som deras symboliska universum. 

Symbolisk universum antas vara relevant för denna studie då informanternas religiösa 

universum kan antas krocka med det svenska sekulariserade universumet, detta kommer att 

återkopplas till under redovisning av det empiriska materialet.   

3.5. Linjer  

I Sara Ahmeds teori Queer Phenomenology (2006) kopplas studier om queer till forskning 

inom fenomenologi. Ahmed belyser hur individer påverkas och styrs av olika faktorer så som 

kön, klass och etnicitet och att det kommer att påverka hur individen ser och upplever sig 

själv, den egna rollen och samhället hon lever i. Ahmed använder begreppet orientering vilket 

visar att individen har ett specifikt rörelsemönster i det sociala sammanhanget. Orienteringen 

påverkas av individens bakgrund, genom faktorer så som kultur, klass, ras, kön och sexualitet. 

Orienteringen sker, enligt Ahmed, utefter specifika linjer, som kontrollerar och riktar 

individen i vardagen. Dessa linjer är socialt skapade regler och normer, som individen 

förväntas följa. Ahmed poängterar att individen ofta själv skapar dessa linjer för att skapa en 

trygghet i vardagen, på samma sätt som Berger och Luckmann belyser institutionens 

psykologiska trygghetsaspekt.  Linjerna möjliggör olika former av socialt handlande, som 

skulle kunna ses som ett skyddsnät, en trygghet för individen att följa. Men de är samtidigt 

begränsningar för individens rörelseutrymme och styr henne till vissa accepterade mål. Ett 

mål som är beroende av vilken grupp hon tillhör, linjerna är beroende av vad individen har för 
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utgångspunkt, individens bakgrund. Beroende på ens bakgrund har individen olika 

utgångspunkter och utifrån dessa kommer olika linjer att finnas tillgängliga att följa.  

Ahmed knyter genom sina begrepp an till familjens roll på flera vis. De linjer som sätts upp 

för en individ är, som tidigare nämnts, beroende av individens bakgrund, vilket innefattar 

hennes familj. Ahmed refererar till Sigmund Freuds verk The psychogenesis of a case of 

homosexuality in a woman, där Freud ser kvinnan som något som tillhör hennes familj 

(Ahmed, 2006: 72-74). Freuds tankar och verk kan idag anses något kontroversiella, men det 

faktum att de fortfarande nämns i aktuella forskningsdiskussioner visar att de fortfarande har 

relevans. I exemplet med den homosexuella kvinnan beskrivs hennes handlingar som ett svek 

mot familjen och främst hennes pappa.  Detta kan ses ha tydliga kopplingar till regler och 

traditioner inom hederskulturen, den homosexuella kvinnan bryter mot de patriarkala linjerna 

som strukturerar familjeinstitutionen. Kvinnan anses sätta sitt eget intresse före familjens, 

vilket inte accepteras. Utifrån Ahmeds begrepp kan den homosexuella kvinnan ansetts gått off 

line. Den avvikande handlingen är den som syns och uppmärksammas, en handling som tar 

individen off line kan komma att bestraffas eller försökas neutraliseras. Att gå off line kan 

alltså bestraffas genom det som Berger och Luckmann kallar sanktioner(Ahmed, 2006:12–

21).  

Beroende på individens utgångspunkt så ökar eller minskar individens rörelseutrymme.  

Ahmed tar upp begreppen passing och stopping, med detta syftar hon på den givna 

rörelsefrihet som vissa individer besitter utifrån klass, kön och ras (Ahmed, 2006:139–140). 

Då majoriteten och de normativa ges full frihet innebär det en avgränsning gentemot andra. 

Den enas frihet inkräktar på den andres utrymme. Då Ahmed lyfter fram att det är flertalet 

olika faktorer som påverkar individens utrymme och mönster kan ett intersektionellt 

perspektiv belysas. Vissa av de faktorer som Ahmed tar upp kommer således att stärka 

varandra, som exempel kan en vit, heterosexuell medelålders man från majoritetsreligionen 

tros ha ett stort rörelseutrymme då de olika faktorerna stärker varandra. Således kan den 

person som har minst rörelsefrihet antas ha flera faktorer som tillsammans påverkar individen 

negativt.     

3.6. Socialisering 
Begreppet socialisation kan delas in i primär och sekundär, samt lyckad och misslyckad. I 

arbetet är det främst den misslyckade socialisationen som kommer att jämföras med det 

empiriska materialet i senare kapitel. Under den primära socialisationen övertar barnet 
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kunskap från den signifikante andre (ofta barnets föräldrar). Detta sker direkt från födseln och 

det är genom denna socialisation som barnet blir en del av samhället. Den primära 

socialisationen sker okritiskt och barnet kan inte uppfatta sig själv som en avskild enhet. 

Barnet kommer överta den signifikante andres värderingar, roller och attityder, barnet 

internaliserar alltså den andres roll, vilket innebär att individen införlivar andra individers 

tankar och åsikter hos sig själv. (Berger & Luckmann, 1979: 153-162) 

Under den sekundära socialisationen blir barnet medvetet om sin egen roll i världen och 

försöker finna sin egen plats i samhället. Barnet får förståelse för sammanhanget, och får 

igenom det en förståelse för sitt eget handlande i ett sammanhang och kan också se 

konsekvenserna av sitt handlande. Sekundära socialisationen handlar om att skapa förståelse 

och kunskap om de ”undervärldar” som finns. Den sekundära socialisationen kräver att 

individen lär sig rollspecifika ord och termer samt de strukturer och tysta regler som gäller 

inom det specifika fältet (Berger & Luckmann,1979: 162-171) . 

Misslyckad socialisation kan uppstå av flera anledningar, men grundar sig i att individens 

subjektiva bild inte överensstämmer med den objektiva bilden. Detta kan bero på att den 

signifikante andre inte har tillgodosett barnets behov, det kan vara det känslomässiga bandet 

som anses behövas som inte är tillräckligt, eller att det inte funnits en signifikant andre i 

barnets närhet. Det är även en större risk för misslyckad socialisation i ett samhälle med högre 

kunskapsfördelning, ett samhälle där individer antas följa olika rollspecifika 

handlingsmönster beroende på den egna rollen. En liten pojke antas internalisera pappan för 

att få en lyckad socialisation, om en pojke således lever ensam med sin mamma utan andra 

manliga förebilder tros pojken kunna internalisera sin mamma istället, vilket leder till en 

misslyckad socialisering av manlighet. Ett barn som får flera olika sociala världar 

presenterade för sig kommer också kunna uppleva en misslyckad socialisation, då hennes 

världar inte överens stämmer. Ett exempel på detta kan vara ett barn som lever med föräldrar 

som har olika kulturella bakgrunder. Föräldrarna kommer således internalisera olika 

världsbilder till sitt barn, som i sin tur kommer få svårt att sammanlänka dessa (Berger & 

Luckmann, 1979:190–191). Här skulle, enligt Berger och Luckmann, ett barn kunna utveckla 

en asymmetri mellan ”offentlig” och ”privat” självbild, då barnet kan utveckla en dold 

identitet (Berger & Luckmann, 1979:197). Om barnet upplever att hon inte internaliserats fullt 

i samhället kan hon komma att skapa en mot-verklighet. Detta förutsatt att det finns flera 

individer som upplevt samma diskrepans av sin egen roll och samhällets institution. Berger 

och Luckmann exemplifierar detta i sin text utifrån en spetälskekoloni, där individerna skapar 
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mot-definitioner av verkligheten och deras egna öden (Berger & Luckmann, 1979:193).  En 

misslyckad socialisation kan även uppstå då den primära och sekundära socialisationen inte 

överens stämmer. Det som individen har tagit till sig under den primära socialisationen finns 

kvar, men utmanas av alternativa verkligheter under den sekundära. Ett exempel på detta kan 

vara ett barn som växer upp i en starkt religiös familj, när barnet sedan börjar förskolan 

kommer barnets värld från den primära socialisationen att ifrågasättas och utmanas av nya 

idéer. Detta tros kunna förekomma hos de informanter som valts ut för detta arbete då deras 

muslimska världsbild utmanas av det sekulariserade svenska samhället under den sekundära 

socialisationen.  

Om individen upplever motsägelser inom den sekundär socialisation betyder detta inte ett 

problem på samma sätt som tidigare. Här kan individen istället välja mellan olika 

verkligheter, istället för att fullt ut behöva identifiera sig med dem. Detta då det 

känslomässiga band som finns till den signifikante andre under den primära socialisationen 

inte påverkar individen under sekundär socialisation. Detta kan kopplas till Ahmeds begrepp 

mixed-orientations där hon refererar till den dubbelhet som människor kan uppleva. Ahmed 

exemplifierar detta med sin egen önskan som barn, att bli av med sin pappa för att fullt ut 

kunna ses som vit (Ahmed, 2006:144). Denna vilja om att uppnå enighet och att fullt ut kunna 

höra hemma inom den normativa majoritetsgruppen upplevs av dem som inte är en del av 

majoriteten.  

Det kan vara viktigt att poängterar att en lyckad socialisation inte nödvändigtvis betyder en 

lycklig individ. Då de förutsatta institutionerna, linjer och normer som finns inte alltid passar 

alla.  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer valet av metod till studien att presenteras och motiveras, hur studien 

har utförts, vilka avgränsningar som har ansetts nödvändiga och hur studiens reliabilitet och 

validitet har säkerställts. En presentation av hur de forskningsetiska övervägandena 

tillgodosetts kommer också att presenteras.  

4.1. Val av metod 
Den metod som har använts i studien är kvalitativa intervjuer. Detta val av metod har gjorts 

med tanke på och i anknytning till det teoretiskta perspektivet, samt till den aktuella 

frågeställningen (Trost, 2005:9). Under kvalitativ forskning önskar forskaren se mönster av 

fenomen som kan finnas företrädda i samhället, försök att se den sociala föreställningsvärld 

som den enskilda människan lever i. 

Avsikten med etnografisk forskning är att forskaren ska skapa en förklaring som både 

kommunicerar med teori och meningen i det som observeras (Aspers, 2011:13). Ansatsen 

valdes med tanke på forskningsfrågan och att denna bäst antogs kunna besvara genom ett 

kvalitativt grepp. Detta för att som intervjuare sätta sig in i informantens värld och den värld 

hon lever i. Om forskaren är intresserad av att till exempel försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, samt att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en 

kvalitativ studie ett rimligt alternativ (Trost, 2005:14).  

 

4.2. Urval och material 
Då individers religion idag inte är något som officiellt registreras i Sverige har muslimska 

samfund fokuserats som urvalsram, då det kan anses trolig att de som aktivt besöker 

muslimska samfund är aktivt troende. Således har muslimska samfund kontaktats för att där 

kunna finna de informanter som eftertraktades till studien.  

I det inledande skedet då informanter söktes via mejl uppkom svårigheter med att nå och hitta 

intresserade informanter. Informanterna har istället nåtts direkt på plats vid muslimska 

samfund, vilket kan ses ha påverkat urvalet av informanter. I Etnografiska metoder av Patrik 

Aspers omnämns snöbollsselektion, vilket är den selektionsmodell som har använts i studien. 

(Aspers, 2011:95). Snöbollsselektionen innebär att informanter blivit rekryterade av andra 

informanter vilket gör att författarna till studien inte direkt har kunnat påverka 

informantgruppens utformande, samt att urvalet inte varit slumpmässigt och därför inte kan 

anses vara representativt för en större grupp. Då den informationsansvarige vid samfundet var 
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man och var den första informanten som blev tillfrågad kom enbart män med i 

informantgruppen, då män och kvinnor är separerade i muslimska samfund och 

snöbollsselektionen användes. Detta hade kunnat avhjälpas om en informant inom varje 

könsgrupp hade tillfrågats och snöbollsselektionen sedan använts då det ansågs relevant att 

belysa båda könsgruppernas åsikter då det antogs att dessa skulle kunna komma att skilja sig 

åt. Kvinnorna blev således tillfrågade vid ett senare tillfälle, och hade svårare att ta sig tid, 

vilket har påverkat antalet intervjutillfällen. De avböjde även att bli intervjuade av en man, 

vilket kunde tillgodoses genom att endast en av författarna till studien gjorde intervjun.  

4.3. Kodning och analysmetod 
I planeringsskedet av arbetet diskuterades ämnets känslighet, de försök till att göra ämnet 

mindre laddat för informanterna beskrevs under kapitlet teori, då den fenomenologiska 

ansatsen presenterades. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide som författarna skulle 

kunna förhålla sig till under intervjuerna även då informanternas svar till stor del skulle få 

leda diskussionen. Som presenterats under inledningen utformades även definitioner för 

heder, hederskultur och hedersrelaterat våld som planerades ligga som gemensam förståelse i 

diskussionerna under intervjuerna och i arbetet med denna uppsats. Totalt har fyra intervjuer 

genomförts, tre med män och en med kvinnor. Antalet informanter har varierat mellan tre och 

sju deltagare vid de olika intervjutillfällena, sammanlagt deltog tretton informanter i de olika 

intervjuerna.  

Under intervju två med männen, fick informanterna se en kort informationsfilm som gjort i 

samarbete mellan polisen och länsstyrelsen i Östergötland. Filmen riktar sig till personal i 

skolan och avser ge dem redskap för att uppmärksamma och hjälpa ungdomar som tros vara 

utsatta för hedersförtryck eller hedersrelaterat våld. Filmen visar hur en individ som är utsatt 

för hedersförtryck kan agera, med exempel som att hon gärna stannar kvar i skolan efter 

avslutad undervisningstid, inte deltar i alla skolämnen och sällan eller aldrig får delta i 

aktiviteter utanför skolan. I filmen presenteras tydligt vad det är som det svenska samhället 

anser vara hedersförtryck och vad som anses inskränka på individens frihet. Filmen visades 

för informanterna då den ansågs ge en tydlig bild över hur det svenska samhället ser på frågor 

rörande, heder, kontroll och frihet.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt. Det transkriberade materialet kodades 

utifrån den så kallade marginalmetoden (Aspers, 2011:185). Marginalmetoden valdes ut då 

det insamlade materialet är förhållandevis litet och kodning med hjälp av dataprogram inte 
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ansågs nödvändigt. Aspers förstärker även detta då han rekommenderar marginalmetoden till 

arbeten i storlek med uppsatser på grundnivå (Aspers, 2011:184). Detta tillvägagångssätt 

innebär att koder skrivs förhand i marginalen på en utskriven kopia av materialet. Enligt 

Aspers börjar arbetet med att skapa det han kallar grundkoder vilka sedan är genomgående för 

hela intervjun (Aspers, 2001:185). Dessa koder kan till exempel vara könet på den intervjuade 

och skrivs på sidans huvud då de gäller för hela intervjun. Aspers lyfter fram 

kodningsprocessen som en sorteringsprocess där materialet samlas under olika rubriker, 

kodning som sorteringsprocess behöver således inte leda till speciellt mycket tolkning 

(Aspers, 2011:193)   

Enligt Aspers blir kodningen mest lyckad då den utgår från studiens utvalda teori, teorin och 

frågeställningen ska styra kodningen för att bäst uppnå resultat (Aspers, 2011:165). Koderna i 

arbetet skapades både induktivt genom att koder har formats utifrån det empiriska materialet 

och deduktivt då materialet har kategoriserats efter koder som skapats utifrån de teorier som 

använts i studien. De koder som använts i arbetet är Att vara en äkta muslim, Omoraliskt 

beteende - regelverk, Individens ansvar - familj och föräldraskap, Heder, Frihet och kontroll, 

Gud-man-kvinna, Missförstådd i Sverige. Materialet sorterades utefter temana och 

bearbetades sedan i förhållande till de uppsatta frågeställningarna som studien syftar till att 

besvara.   

4.4. Reliabilitet, validitet och avgränsning 
Då frågeställningen berör hur individer med muslimsk trosuppfattning upplever fenomen 

inom det svenska samhället har antalet informanter inte varit av speciellt stor vikt. Då det är 

individens egen åsikt som undersökts kan ändå inga slutsatser rörande gruppen muslimer dras. 

Fler informanter och informanter som inte kände varandra privat skulle dock kunnat belysa 

den bredd av individuella åsikter som finns inom gruppen. Fler intervjuer med kvinnor hade 

även kunna tydliggöra olika åsikter inom respektive könsgrupp, vilket skulle kunnat påvisa en 

eventuell skillnad som utifrån det tillgängliga materialet inte kan utläsas. Dock är antalet 

informanter för litet för att kunna uttala något generellt om respektive könsgrupp och den 

teoretiska ansats som ligger till grund för studien ämnar heller inte ge övergripande och 

generella svar. Studiens reliabilitet, tillförlitlighet, kan således anses trovärdig då det 

empiriska materialet kommer att kunna belysa individernas åsikter och detta ligger i linje med 

den ansats som arbetet grundar sig i.  
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Då det är individens egen uppfattning av ett fenomen som undersöks och sedan tolkas av 

författarna till studien är det väldigt svårt att säga något om vad en upprepad studie skulle ge 

för resultat. För att undvika allt för stor påverkan på materialet under tolkning och bearbetning 

krävs en ständig medvetenhet och reflektion kring den förförståelse som finns hos författarna. 

Då arbetet har utförts i par och författarna kan antas ha olika förförståelse kan det ses som en 

chans att bredda den gemensamma förförståelsen samtidigt som den egna förståelsen kan 

komma att bli ifrågasatt av medförfattaren. Validiteten i en studie avser om studien faktiskt 

mäter det som avses mätas. För att säkerställa validiteten i denna undersökning valdes den 

fenomenologiska ansatsen med syfte att kunna belysa hur individer uppfattade ett visst 

fenomen. Genom att använda de fenomenologiska teorier som har presenterat har utrymmet 

för individernas egna uppfattningar skapats och kunnat undersökas (Trost, 2005:113). 

Studiens generaliserbarhet kan anses låg då frågeställningen berört individers egen 

uppfattning, vilket gör det omöjligt att säga vad en liknande undersökning med andra 

individer skulle ge för resultat. Som tidigare nämnts har samtliga informanter som intervjuats 

kunna antas känna eller veta om varandra då de tillhör samma muslimska samfund, vilket 

ytterligare skulle kunna försvårar eventuell generaliserbarhet då informanternas uppfattningar 

kan ha kommit att påverka varandra inom gruppen.  

De avgränsningar som har gjorts har grundat sig i att individen ska ha muslimsk tro. I övrigt 

har inga avgränsningar ansetts nödvändiga då det är individens åsikter som ämnats belysas.  

4.5. Etiska överväganden 
Informanterna informerades innan intervjun om att datamaterialet skulle behandlas 

konfidentiellt och att arbetet följde de fyra forskningsetiska principerna som är gällande enligt 

vetenskapsrådet. Dessa har haft en central roll genom hela uppsatsarbetet och varit tongivande 

under intervjuerna som utförts. De fyra huvudkrav som vetenskapsrådet lyfter fram är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(”Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning”).  

I den första förfrågan om informanters deltagande, som mejlades ut, beskrevs studiens syfte 

och att allt deltagande var frivilligt och anonymt. Då arbetet ska publiceras på internet kan 

viss problematik med konfidentialitetskravet uppstå då det inte är möjligt att kontrollera vilka 

som tar del av arbetet. För att kompensera för detta har intervjuerna numrerats utan datum 

eller platsangivelse samt att inga namn på personer, städer eller platser transkriberats. Senare 

har informanterna vid varje intervjutillfälle fått information om studiens syfte och hur 
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materialet ska användas, detta för att tillgodose informationskravet och nyttjandekravet. De 

har även blivit påminda om att deras deltagande är frivilligt och när som kan avbrytas eller 

avsluta sitt deltagande, detta i linje med samtyckeskravet. Vidare blev informanterna erbjudna 

att läsa det transkriberade materialet innan det skulle användas för att undvika att någon skulle 

känna sig felciterad, detta erbjudande tackade informanterna dock nej till. Erbjudande om att 

få ta del av arbetet när det är färdigt har också delgivits informanterna.   
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5. Redovisning och analys av material 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras och analyseras utifrån sju 

teman som har formulerats med utgångspunkt i teori och frågeställning. De teman som har 

framkommit vid sammanställningen av det empiriska materialet är: Att vara en äkta muslim, 

Omoraliskt beteende - regelverk, Individens ansvar - familj och föräldraskap, Heder, Frihet 

och kontroll, Gud-man-kvinna, Missförstådd i Sverige. 

5.1. Att vara en äkta muslim 

Samtliga informanter framhåller vid flertalet tillfällen under intervjuerna att det finns tydliga 

regler för en muslim. Informanterna menade att det inom islam finns regler om vad som är 

tillåtet och inte, reglerna kan vara mellan individen och Gud, men även mellan individen och 

andra människor eller individen och samhället. Informanterna var noga med att påpeka att 

religionen är det viktigaste och det som står över andra regler. Dessa regler ansågs kunna leda 

till vissa begräsningar för vad en muslim bör tycka är acceptabelt och vad hon inte kan 

godkänna. Om religionens regler skulle tas bort, skulle det inte finnas någonting som talar om 

för individen vad som är rätt och fel. 

”/…/sen beror detta helt och hållet på hur var och en av muslimer följer det här. 

Det är något som är mellan den personen och Gud. Det finns de som är väldigt 

strikta mot sig själva och de som är mindre strikta. Men så länge man tror på det 

så är man en troende muslim. Vilket lägger upp en viss begränsning för vad du kan 

tycka är acceptabelt och vad du inte kan tycka är acceptabelt” (Intervju 2, män) 

 

Från det empiriska materialet är det svårt att utläsa exakt vart informanterna sätter gränserna 

mellan en strikt troende muslim och någon som inte följer religionen lika noggrant, men det är 

tydligt att de anser att det finns ideal men att vissa nyanseringar kan accepteras. 

Informanternas fokus ligger istället på det faktum att en individ som själv anser och säger sig 

vara muslim måste leva upp till en viss standard. Utifrån det empiriska materialet tolkas 

informanterna anse sig själva vara strikt troende då de ofta poängterar hur de anpassat sina liv 

efter islams regelverk. Genomgående i alla intervjuer ses en vilja hos informanterna att 

skydda den egna religionen från dåliga rykten och missförstånd. Flera gånger påpekar de 

individens roll och ansvar för att förskona religionens rykte. Mycket ansvar för våld anses 

höra till kulturella mönster, men individen tar själv på sig skulden eller ansvaret hellre än att 

påstå att problematiken skulle vara något accepterat av religionen.  

”Jag har ingen rätt att säga till min fru, vad har du gjort? [Gör ett ljud för att 

imitera ett slag -kommentar skriven vid transkribering.] Om jag skulle jag göra det 
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skulle det vara av egen natur. Men det betyder inte att jag får säga att islam tillåter 

det, jag får säga att det var utifrån min aggression eller mina värderingar.” 

(Intervju 3, män) 

Detta skulle kunna tolkas som att individen är beredd att offra sig själv för att upprätthålla 

institutionens rykte. Utifrån Berger och Luckmann (1979) skulle detta kunna förklaras med att 

individen är väl medveten om institutionens sanktioner och att de kommer drabba den individ 

som gör fel. I diskussioner rörande hedersrelaterat våld är en vanlig sanktion att individen 

utesluts ur gemenskapen och eventuellt förvisas till en annan plats. Även om detta inte är 

något informanterna vill höra talas om eller kännas vid, kan paralleller dras mellan de 

liknande sanktionerna.  

På grund av de ibland motstridiga normerna mellan det svenska samhället och islam upplevde 

både manliga och kvinnliga informanter att de stod inför en utmaning gällande hur de som 

muslimer ska agera i det svenska samhället, för att kunna förhålla sig till de svenska normerna 

utan att bryta mot religionens regler. Vilket innebär ett dilemma rörande hur de ska kunna 

leva som äkta gudstrogna muslimer i ett sekulariserat samhälle. Detta resonemang kan också 

tolkas utifrån Berger och Luckmanns (1979) teori och ses som individens försök att 

upprätthålla den egna institutionen och den symboliska universum där individen ingår. Det 

som informanterna ser som omoraliska beteenden i det svenska samhället kan här anses 

utgöra ”nattsidan”, det vansinniga som ifrågasätter den verklighet som råder inom det 

symboliska universumet. Det muslimska symboliska universumet måste därför lyckas förklara 

svenska normer utifrån de rådande normer och förklaringar som finns inom den muslimska 

verkligheten för att kunna motarbeta nattsidan. En av informanterna försvarar de muslimska 

regelverken genom religionens ord och försvarar därigenom det muslimska symboliska 

universumet med Koranen som legitimitet. 

”Allah har inte förbjudit något som är bra för oss. Det som är förbjudet är det som 

är dåligt, alkohol är ingen som kan säga att det är bra, det är skadligt vi får inte 

dricka.” (Intervju 3, män) 

Enligt de manliga informanterna kommer en muslim som begår misstag alltid att bli förlåten. 

”Men du kommer göra brister och du kommer bli förlåten, alltid, insha’Allah.” (Intervju 3, 

män) Informanterna resonerade kring det faktum att det är mänskligt att göra fel men så länge 

individen förhåller sig till religionen kommer hon bli förlåten. Eventuella motgångar som 

drabbar individen, bör enligt informanterna ses med självkritik, då informanterna ansåg att 

Allah i Koranen sagt att problem inte kommer drabba de som är troende om problemen inte är 

orsakade av individens eget handlande. Även detta resonemang kan ses som ett försök till 
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legitimering av det symboliska universum som individen lever i. Eftersom informanterna tror 

på en Gud som har lovat dem evig lycka och välgång måste eventuella motgångar och 

missöden kunna förklaras inom det symboliska universumet. 

I likhet med många andra religioner ansåg informanterna att deras Gud var förlåtande, som 

beskrivs ovan, men även att Gud är den enda som har rätt att döma. Utifrån det empiriska 

materialet är det tydligt att informanterna ansåg att en person med muslimsk tro och som 

följer Koranen inte har något utrymme att ta lagen i egna händer. Informanterna visar således 

på stora skillnader mellan individens eget ansvar att följa religionens regler och det felaktiga 

och otillåtna i att döma någon annan som begått fel och misstag. Det framgår att 

informanterna inte ansåg att det fanns något belägg för våld, med eller utan heder som 

förklaring, i religionen.  

5.2. Omoraliskt beteende och regelverk 
I det empiriska materialet framkom att de manliga informanterna ansåg att det fanns normer 

inom islam och att frångå dessa ansågs vara ”omoraliskt beteende”. Ett exempel på detta 

resonemang var att om något av könen skulle inleda ett äktenskap utan att fått föräldrarnas 

godkännanden, anses det att hon syndar mot Guds vilja, bryter mot de religiösa reglerna och 

att detta till sist skulle drabba hennes familj. Lika så menade informanterna att det aldrig är 

acceptabelt att ha en sexuellrelation utom i äktenskapet. Ett annat exempel på detta 

”omoraliska beteende” var att det enligt den svenska lagstiftningen är accepterat för den som 

fyllt 18 år att köpa alkohol. En troende muslim bör dock aldrig dricka alkohol, då det är 

förbjudet enligt Koranen, ansåg informanterna. En annan problematik ansågs vara den 

öppenhet som finns mellan män och kvinnor i det svenska samhället. Enligt informanterna får 

kvinnor och män inte umgås obehindrat så som de kan göra i det svenska samhället. I likhet 

med Ahmeds (2006) teori om linjer anser informanterna att det är en muslims eget ansvar att 

leva upp till de förväntningar som religionen sätter, för att undvika och hamn off line och för 

att undvika att smutskasta religionens namn. Vidare konstaterade informanterna att enligt 

religionen skulle en man eller en kvinna bestraffas lika för att frångå linjerna, men då det 

framgår i materialet att könsrollerna är olika i kulturen kan de kulturella sanktionerna således 

utfalla olika för män och kvinnor. 

Informanterna betonade i det empiriska materialet att individen inte har rätt att döma eller 

skada någon annan för att individen har brutit mot religionens regler. Informanterna ansåg att 
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islam införde regler så att människor inte skulle kunna behandla varandra med våld eller agera 

utifrån eget tycke.  

”Det finns regler och det gäller att följa dem punkt slut./…/ Lagarna är de samma 

oavsett vem. Så länge du är muslim, du följer, punkt.”(Intervju 2, män) 

Citatet ovan kan tolkas utifrån Berger och Luckmanns (1979) teori om institutioner och 

sanktioner. Utifrån informanternas sätt att diskutera detta ses islams regler som de yttersta 

lagarna, men från ett teoretiskt perspektiv kan de istället ses som ett tydligt exempel på en 

institution. Då informanternas symboliska universum kan antas vara islam ses religionens 

regler som det yttersta som är överordnad allt annat och därför ses dessa regler inte någonsin 

som problematiska i sig. Problematiken uppstår endast i relation till det svenska samhället 

som ses som ett motstridande universum. 

I det empiriska materialet var informanterna väldigt tydliga med att poängtera att 

hedersrelaterat våld inte är något som existerar inom islam. ”Islam har ingenting med 

hedersrelaterat våld att göra det är förbjudet.”(Intervju 2, män) Som citatet tydligt visar 

ansåg informanterna att hedersrelaterat våld som sanktion mot en individ som brutit normerna 

saknar belägg i religionen. Enligt religionen ansåg informanterna att män och kvinnor skulle 

bestraffas likvärdigt om de bröt mot institutionens regler, men som en informant uttryckte det 

kan det se annorlunda ut i verkligheten.  

Informanterna uttryckte en problematik rörande personer som anser sig vara muslimer och 

följa Koranen, men på grund av okunskap eller missförstånd gör saker som inte anses 

accepterat enligt Koranen. Detta exemplifierade informanterna med att det kan finnas 

muslimer som gör ”sjuka saker” och att de då ”förråder” religionen genom dessa handlingar. 

Detta tolkades som att informanterna är rädda att omgivningen ska döma islam utifrån 

enskilda individers handlande, och att vissa individer inte har tillräckligt kunskap om islam 

för att kunna försvara den. Utifrån Berger och Luckmanns (1979) teori kan detta ses som ett 

försök att skydda den egna institutionen från avvikande beteenden. En individ som avviker 

från rollens utsatta handlingsmönster kommer ändå att läsas in i rollen och påverkar således 

institutionen. I detta fall skulle därför den enskilda individens handling påverka hela gruppens 

rykte och anseende. Detta tolkas som en rädsla för att individen ska dra dåligt rykte över 

religionen och för att undvika detta kan hon uteslutas ur institutionen. Uteslutandet kan ses 

som en sanktion eller en påföljd för den som inte följer religionens, institutionens regelverk.  
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5.3. Individens ansvar, familj och föräldraskap 
Informanterna var, som tidigare redovisats, noga med att poängtera individens ansvar i 

förhållande till de religiösa reglerna, men i deras resonemang framkommer även ett stort 

fokus på individens rätt till ansvar. Detta framkom extra tydligt i deras resonemang rörande 

föräldraskap och familj då de ansåg att det var deras rätt som individ att bestämma över 

barnen. Informanterna belyste vikten av ett bra föräldraskap, att ge sina barn tydliga regler 

och att finnas där för dem. Informanterna ansåg att det fanns en annan problematik med islam 

som religion utifrån samhällets synvinkel. Denna ansågs bli tydligt då när barnen börjar 

skolan och att vissa förhållanden inom skolan som inte överensstämmer med religionens 

regler. Detta exemplifieras med att skolor arrangerar ”skol-disco” för barnen, har 

undervisning inom musik, idrott och sex- och samlevnad vilket anses vara problematik utifrån 

religionens riktlinjer. Detta resonemang kan återigen kopplas till den misslyckade 

socialisationen då barnet kan komma att ifrågasätta föräldrars verklighet och att barnet kan 

uppleva att hon inte internaliserats fullt ut i den verklighet som föräldrarna förespråkar. Det 

symboliska universum som tidigare presenterades kan även innefattas i detta sammanhang, då 

det svenska samhället ses som motsatsen till det muslimska symboliska universumet. 

 Som svar på intervjuarens följdfråga om vad som skulle kunna hända när barnet växte upp 

och ifrågasatte förälderns regler och kanske även dennes auktoriteter kom svaret att det 

viktiga var att pålägga regler för barnet från tidig ålder. Att det inte gick att ge en fjortonårig 

flicka en mängd nya regler om vad hon fick och inte fick göra, barnet behövde lära sig från 

början varför reglerna gällde och vad hon hade att anpassa sig efter. När fler frågor rörande 

detta ämne ställdes upplevdes en motvilja hos informanterna att svara samt att problematisera 

svaren.  

”Jag inte komma och säga i sjuan, åttan och nian du får inte gå nu. Varför? För att 

snart kommer du kunna gå på krogen. Hon har kunnat gå på disco i sex-sju år och 

varför säger du att jag inte får gå nu? Om du talar om för henne, det här inte 

tillåtet, det här är tyvärr inte tillåtet och sen förklarar du varför, du förklarar att 

till exempel det här med disco och festande vad det kan leda till. Det leder till 

otillåtna sexuella relationer, abort och alkohol som kommer senare på krogen.” 

(Intervju 3, män) 

 

Detta kan ses som ett försök från förälderns sida att socialisera in sitt barn i, i detta fall, den 

religiösa verkligheten. Att under den primära socialisationen lägga fram de krav och 
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förväntningar som finns på barnet för att hon ska passa in i det sociala sammanhanget som 

hennes föräldrar lever i.  

Ett problem som de manliga informanterna ansågs kunna uppkomma då muslimska familjer 

flyttar till Sverige rörde deras förmåga att ”anpassa” sig till de nya reglerna samtidigt som de 

vill hålla kvar regler, ”begränsningar” för sina barn. Skillnaden mellan de begränsningar som 

informanterna ansåg finnas inom religionen och de normer som finns i det svenska samhället 

skulle kunna skapa ”förvirring” för barnen om huruvida de ska anpassa sig till det svenska 

samhället eller leva som föräldrarna förespråkar. Om barnet skulle missköta sig enligt 

religionens riktlinjer, finns en risk för att det skapas en konflikt inom familjen. Informanternas 

uttalande tolkades som att föräldrarna försöker hindra sina barn från att få insyn i en 

verklighet som de som föräldrar ansåg vara dålig för att undvika att barnet upplevde en 

misslyckad socialisation.  

”Utifrån islams synvinkel har varje förälder en skyldighet att beskydda sina barn 

från det som betraktas dåligt eller farligt i samhället. Samtidigt när du som 

förälder uppmanar dina barn om vad som anses vara dåligt/farligt, bör du också 

uppmana dina barn om vad som anses vara gott och bra i samhället…” (Intervju 2, 

män) 

 

Flera gånger uttryckte informanterna en vilja att skydda sig själv eller sina barn mot det 

svenska samhället som innehåller aspekter som inte överensstämmer med den muslimska 

tron, exempelvis alkohol och att ha sexuella relationer innan giftemål. Detta kan även kopplas 

till att informanterna upplevde svenska föräldrar som allt för tillåtande i sin uppfostran.  

”Alltså vi vill skydda våra barn från detta levnadssätt med alkohol, pojk- flickvän, 

aborter, könssjukdomar och det här tror jag att ni också accepterar, att man vill 

skydda sitt barn från det här. Ingen vill att sina barn ska råka illa ut...” (Intervju 2, 

män) 

 

Under det som Berger och Luckmann (1979) benämner som sekundära socialisationen blir 

individen medveten om sin egen roll och försöker finna sin plats i det sociala sammanhanget. 

Om det skulle ha skett en misslyckad socialisation kommer detta bli tydligt under den 

sekundära socialisationen då barnet kommer att ifrågasätta föräldrarnas verklighet. Vid en 

misslyckad socialisation kan barnet uppleva att hon inte internaliserats fullt i den verklighet 

som föräldrarna presenterat. I de medialt uppmärksammade hedersmordsfallen, exempelvis 
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Fadime 2002, skulle en misslyckad socialisation kunna ses som en bakomliggande 

problematik. Då dottern, i de flesta fall, ifrågasätter den sociala verklighet som hennes familj 

presenterar och väljer att söka sig mot en annan verklighet uppstår en konflikt. Det svenska 

samhället skulle kunna ses som en mot-verklighet till den religiösa muslimska verkligheten. 

När individen upptäcker att det finns en tillräckligt stort och bestående alternativ verklighet 

kan hon välja att anpassa sig till den och skapa nya levnadsregler och en ny social verklighet. 

Informanternas åsikter om att föräldern har rätt att kontrollera barnets umgänge kan ses som 

en strävan mot att barnet inte ska se att det finns fler som upplever denna diskrepans mellan 

den egna internaliseringen och den religiösa verkligheten.  

Informanterna ansåg att det var deras ansvar att skydda sina barn även om detta skydd i vissa fall 

skulle kunna påverka barnet negativt.  

”Jag brukar ta det här exemplet om du har ett barn, du ser att hon är på väg ut 

från ett stup, du skulle göra vad som helst för att stoppa henne, du skulle kunna 

hugga av henne benet för att bara stoppa henne. Om det vore det sista alternativet 

bara för att rädda henne. Hellre hon sitter på rullstol än att hon dör, hon lever i 

alla fall. Men inom religionens gränser.” (Intervju 3, män) 

 

Detta citat tolkas som att förälderns ansvar överstiger barnets rätt till att själv bestämma. Vad 

informanten exakt menar med ”inom religionens gränser” specificerades aldrig under 

intervjun. Men då det i andra sammanhang är tydligt att informanterna anser att våld aldrig 

legitimeras av religionen skulle det kunna antas vara icke fysiska bestraffningar eller åtgärder 

som menas. Om föräldern upplever att barnet är på väg att göra något som kan skada henne 

eller bryter mot vad föräldern tillåtit är det förälderns rätt att stoppa henne oavsett vad 

konsekvenserna blir. ”Gör hon ändå något trots att du har uppmanat henne när hon är 14-15 

år då har du rätt att säga till henne, du får inte gå ut. Klockan tre på eftermiddag ska du vara 

hemma./…/” (Intervju 3, män) Utifrån teorin kan detta tolkas genom Ahmeds begrepp linjer, 

att föräldern har rätt att tvinga tillbaka sitt barn on line, för att säkerställa att barnet inte ska 

göra något som enligt föräldern kan skada henne. Samt att föräldern direkt går in och påverkar 

barnets linjer genom att hindra dess riktning. Även då detta inte kan anses vara en fysisk 

bestraffning får den utifrån Ahmeds (2006) teorier en fysisk effekt då barnets kropp hindras 

till vissa saker genom att föräldern går in och styr linjen. 
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5.4. Heder 
Under de intervjuer som gemofördes var det svårt att få informanterna att tydligt definiera vad 

de ansåg med hedersbegreppet. Dock kan det hederliga och hederssamma tolkas i flera av de 

andra resonemangen. Således tolkades det som att informanterna var medvetna om heder som 

begrepp men att detta begrepp inte alltid kom att sammankopplas till individens egna 

handlingar.  

”Alltså jag har inte tänkt på den frågan, jag har alltid hört om det, heder hit och 

heder dit. Men jag har inte tänkt på det begreppet, det är inget man går runt och 

tänker på. Alltså, till och med islam, jag går inte runt och tänker på heder. Att jag 

har på mig slöja har ingenting med kultur-heder att göra, alltså förstår du vad jag 

menar, vad kulturen säger om min heder. Jag har den för att den är en del av 

mig.” (Intervju fyra, kvinnor) 

En viss motstridighet kan utläsas i informanternas resonemang då de först visar på en enighet 

gällande att hedern var den samma för både kvinnor och män, i religionen. Men utifrån den 

tolkning som har gjorts av sammanställningen av det empiriska materialet syns en olikhet 

mellan kvinnor och mäns förmåga att uppnå heder. ”/…/ egentligen hela mannens respekt ligger i 

hur han följer religionen.” (Intervju 3, män) 

”/…/ hon ska vara en fin mamma och ta hand om hemmet och barnen. Och det här 

hennes heder och respekt ligger i det här att hon följer religionen.” (Intervju 3, 

män) 

 

I tolkningen kan det ses som att informanterna tycker att en individ ska följa religionen för att 

uppnå heder, dock visar de ovanstående citaten på att de båda könen uppnår religiös heder på 

olika sätt. Teoretiskt kan detta kopplas till att mannen och kvinnan har olika linjer att följa 

inom religionen. Enligt Ahmed (2006) påverkas linjerna av individens kön även inom en 

institution, kvinnans rörelsemönster ser annorlunda ut inom den religiösa världen. Detta kan 

även tolkas utifrån Berger och Luckmanns (1979) institution kärnfamiljen med tydligt 

rollspecifika beteenden och handlingsmönster.  

Vissa av de manliga informanterna ansåg att hur ens familj, fru och barn, betedde sig hade 

med individens egen heder att göra.  

”En heder kan avspegla sig i familjen, man är stolt över sina barn de är duktiga i 

skolan de sköter sig, gör sina religiösa plikter. Samma sak med sin fru, man har en 

fru som hjälper en i religionen, som stöttar en när man har det svårt och det här är 

min heder.” (Intervju 3, män) 
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Men i detta resonemang var informanten även noga med att påpeka sin oförståelse för hur 

någon annans åsikt om familjen skulle kunna komma att påverka den egna hederskänslan. 

Detta kan ställas i kontrast till kvinnornas resonemang, då de inte kopplade samman sina egna 

handlingar med mannens nivå eller tillstånd av heder. ”att vi kvinnor om vi inte bär på slöja 

inom islam, det har ingenting med mannens heder att göra huruvida om hans heder går upp 

eller ner.” (Intervju 4, kvinnor) Men kvinnorna resonerade vidare att de skulle kunna känna 

en skam om någon i deras familj gjorde något som ansågs orätt i religionen. Men de var 

tveksamma till att skam och heder kunde anses höra ihop.  

”min familj, vi är stora, vi är många, skulle nån av oss till exempel börja dricka 

alkohol, jag hade blivit jätte ledsen alltså jag hade inte skämts för folket men jag 

hade skämts för att det hade gjort något stort inför vår skapare. Alltså den 

relationen, förstår du, men jag vet inte om det har något med heder att göra, jag 

hade bara mer mått dåligt”(Intervju 4, kvinnor) 

 

Vidare visar informanterna på en medvetenhet om att heder inte såg likadan ut inom kulturen 

som i religionen och att kvinnor och män i kulturen skulle kunna komma att bestraffas olika 

om de bröt mot hedern. Informanterna beskrev vidare kulturen som den institution där 

oskrivna regler är en central del och där individerna själva kan forma regler och sanktionerna. 

Här framkom att deras syn på heder var sammankopplat med ideal och normer som finns 

inom kulturer och är något traditionellt. Det var svårt att utläsa om informanterna ansåg att 

heder mest var ett kulturellt fenomen eller om det i större utsträckning hörde ihop med 

religionen. Men att hedern kunde variera och uppkomma i olika sammanhang och uttryck 

verkade informanterna eniga om. ”Men vad heder innebär kan vara skillnad från familj till 

familj.” (Intervju 4, kvinnor) Detta citat tolkas som att heder kan anpassas efter individen och 

att den därför skulle kunna komma att missbrukas i vissa sammanhang. Om heder kan se olika 

ut i varje familj skulle fenomen som informanterna ansåg vara felaktiga inom religionen ändå 

kunna rättfärdigas genom den egna familjens heder. Återigen kan detta kopplas till Berger och 

Luckmanns (1979) teori om institutioner där de egna reglerna upprätthålls genom sanktioner 

och legitimering. 

I likhet med andra religiösa grupper kunde ett större intresse för individens liv efter detta 

tolkas i samtliga informanters resonemang. Den tydliga kopplingen mellan heder och 

religionen belyste männen i flera diskussioner. 
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”/…/heder för mig är religionen i sig. Om någon förtrycker religionen /…/ då 

känner jag att min heder är skadad. Då har ens lycka sänkts, för ens lycka ligger i 

religionen, att man gå framåt.” (Intervju 3, män)      

”Heder är ju att man är nöjd med sig till att börja med, att man har lycka inom sig, 

förstår du? Det är inte, bara för att du har iphone ska jag ha iphone i 

morgon.”(Intervju 3, män)  

 

Det andra citatet kan tolkas som att informanterna ansåg att heder inte ligger i det materiella i 

detta livet, heder är något större som individen antas ha inom sig. Vidare beskriver de manliga 

informanterna en total oförståelse för svenskar sätt att ”leva i nuet” och på så vis inte ta ansvar 

för sina handlingar i den utsträckning en muslim bör göra. ”Men andra tänker - nej, jag bryr 

mig inte. Jag lever en gång jag gör vad jag vill, jag passar på” (Intervju 3, män) Detta tolkas 

som att informanterna vill uppträda hedersamt och korrekt delvis för att säkerställa deras 

situation i livet efter detta då deras totala gärningar sammanräknas och värderas.  

5.5. Frihet och kontroll  
Informanterna betonar i det empiriska materialet att det enligt religionen är obligatoriskt för 

varje förälder att beskydda sina barn från det som anses dåligt. Vidare menar informanterna 

att detta beskyddande i sig kan ses som ”kontroll” men i en positiv bemärkelse.  

”Kontroll kan vara på olika sätt. Kontroll det kan vara något som bra men det kan 

också vara något destruktiv också som kan förstöra ditt barn (intervju 2, män).” 

 

Ahmeds (2006) teori om linjer som något kontrollerande och något som riktar individen i 

vardagen kan kopplas till islams specifika normer. Linjer kan ses som ett skyddsnät, något 

som möjliggör olika former av socialt handlande, vilket skulle kunna kopplas till den positiva 

heder som informanterna talade om. Informanternas vilja att ha insikt i sina barns liv ansåg de 

inte vara kontroll, inte på det negativa sätt som det svenska samhället beskriver det som. 

Informanten ansåg att kontroll kan vara något mycket positivt om det görs på rätt sätt och att 

det är individens misstag om det blir något negativt.  

En problematik som informanterna lyfte fram i förhållande till den film som visades under 

intervju två och beskrevs i metodkapitlet, berörde frihet och kontroll och det svenska 

samhällets föreställning om islam som begränsade av individens frihet. Frihet anses enligt 

informanterna vara något som är kulturellt och traditionellt knutet.  



35 

 

”Så det här är inte frihet det här dom, det här som dom säger att man begränsar 

deras frihet genom att de inte får gifta sig med vem de vill inte låter dem gå ut på 

krogen, de får inte gå med sina vänner på fester och så här./…/ Jag tycker inte det 

är något konstigt alls, min dotter får absolut inte gå på disco, skoldisco i ettan, 

tvåan, trean, dom här. Även fast det inte är någonting, det finns ingen alkohol där. 

Hon får inte gå på det här, varför, för det fostrar henne till att tycka det är okej och 

så kommer hon när hon blir stor tycka det är okej med krogen, fast där finns det ju 

alkohol. (Intervju 2, män) 

 

Utifrån citatet ovan kan det tolkas som att informanterna har tydliga krav på sina barn, tydliga 

linjer som de ska följa beroende på vilken roll de lever efter. Det skulle även kunna relateras 

till Ahmeds (2006) begrepp stopping och passing då många av de stopp som finns är 

upprättade av den egna tron och inte det samhället de lever i. Ahmed (2006) menar att vissa 

individer har en given större rörelsefrihet utifrån faktorer som kön, etnicitet, klass och i detta 

fall även religion.  

5.6. Gud- mannen- kvinnan 
I tolkningen av det empiriska materialet syns en likhet i både kvinnornas och männens tal om 

könsrollerna. Det finns en acceptans från bådas sida som tolkades som att de godtog sina 

respektive könsroller utifrån religionens regler. I det empiriska materialet tydliggörs strikt 

uppdelade könsroller, som enligt informanterna har belägg i religionen, men de anser att dessa 

könsroller med respektive ansvar och förpliktelser har jämlik status. Informanterna ansåg att 

religionen skapade en jämställdhet och stärkte kvinnans roll i samhället, vilket är i linje med 

att samtliga informanter belyste att religionen har likvärdiga sanktioner för kvinnor och män.  

”När islam kom så förhöjdes kvinnan, innan islam kom så brukade man döda 

barnet om det var flicka, direkt. Det här förbjöd islam. /…/ man hade inte en fru, 

utan flera stycken. Om en man dog som hade flera kvinnor, så kunde mannens bror 

ärva alla hans kvinnor. Det var så under den tiden. Det här ändrades snabbt när 

profeterna kom.” (Intervju 4, kvinnor) 

 

De tydliga roller som informanterna beskriver kan tolkas i förhållande till Berger och 

Luckmanns (1979) beskrivning av kärnfamiljen som en tydlig institution, där respektive kön 

har tydligt rollanpassade handlingsmönster.  

”Mannen är beslutfattare i religionen/…/ Men som på jobbet, vi tar den liknelsen, 

beslutfattare har rådgivare, där kommer kvinnan in. Du kan inte på ett, ta egna 

beslut som chef utan att fråga din rådgivare om råd” (Intervju 3, män) 
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Så trots att informanterna anser att de båda könen har likvärdig status beskrivs en tydlig 

makthierarki som samtliga informanter ställer sig bakom. Men som citatet ovan beskriver ses 

mannen och kvinnan i parrelationen som en enhet som ska samarbete, vilket också kan 

kopplas till kärnfamiljen som institution. Vidare belyser informanterna religionens 

överordnade makt, och mannens skyldighet att följa religionen och att kvinnan i sin tur sedan 

ska följa mannen. 

”Så mannen har auktoritet i hemmet. Och den auktoriteten ska respekteras. Så 

länge han gör de i samordning med islam/…/ Så länge det har koppling till 

religionen då ska kvinnan lyda mannen. Och kvinnan får sin respekt av att hon 

följer religionen. Och religionen blir att hon ska följa mannen och då får hon sin 

respekt” (Intervju 3, män) 

 

Citatet visar tydligt på att religionen är överordnat allt annat i informanternas liv men att den i 

sin tur skapar regler som är relaterat till andra institutioner. Med utgångspunkt i islam kan 

detta resonemang exempelvis legitimera, det vill säga rättfärdiga att en kvinna ska lyda 

mannen. Det islamska universum kolliderar med det universum som informanterna för 

tillfället lever i, vilket leder till att individen lever i två universum som rättfärdigar och 

förklarar på olika sätt.  

De kvinnliga informanterna problematiserade istället den bild av muslimska kvinnor som de 

upplevde fanns i det svenska samhället. 

”Dom flesta som ser en muslim, speciellt en kvinna tror ju att hon är förtryckt. 

Men det finns flera jurister som bär slöja, flera lärare, flera läkare, men sånt 

pratas det inte om. Det pratas bara om kvinnan som sitter hemma för att nöja sin 

man.” (Intervju 4, kvinnor) 

”Islam höjer upp kvinnan. Vi täcker ju oss, men vi ser det inte som ett förtryck, jag 

gör inte det för mannen.” (Intervju 4, kvinnor) 

 

Utifrån det empiriska materialet är det tydligt att de kvinnliga informanterna ansåg att slöjan 

ses som en symbol för en ojämställdhet och ett förtryck i det svenska samhället. Deras 

uppfattning om slöjan var däremot annorlunda och de kritiserade istället den svenska 

kvinnans roll. 
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 ”Slöja är någonting som höjer upp kvinnan… alltså förstår du? Jag tror t.ex. det 

samhället som vi lever i idag, jag tror det är det samhället som förtrycker kvinnan. 

Det svenska samhället, eller vilket samhälle som helst. Om vi kollar på den 

nordiska. Samhället förtrycker kvinnan, vi ska vara spink smala, vi ska vara sexiga, 

vi ska ha den snygga långa håret som ska rakt och fint och vi ska vakna med 

smink… förstår du?” (Intervju 4, kvinnor) 

 

Detta skulle kunna ses utifrån Berger och Luckmanns (1979) teorier om symboliskt 

universum. Den svenska kvinnan och den muslimska kvinnan kan inte finna några rimliga 

förklaringar i det egna universumet för de ibland osunda normer och skönhetsideal som de 

anser finnas i den andres universum. Utifrån teorin kan detta ses som att det egna universumet 

enbart rättfärdigar och förklarar de normer och ideal som finns i den egna verkligheten, vilket 

gör det lättare för individen att uppfatta och ifrågasätta ideal och normer i den andres 

universum. Det är även tydligt att de kvinnliga informanterna ser, utifrån Ahmeds (2006) 

teorier, de linjer som satts upp för svenska kvinnor. De anser att dessa linjer är osunda och 

omöjliga att leva upp till och att det är ett förtryck av den svenska kvinnan. Lika så kritiserar 

de kvinnliga informanterna de uppfattningar som de anser finns i det svenska samhället om 

den muslimska kvinnan, vilket utifrån ett teoretiskt perspektiv kan ses röra de linjer som 

muslimska kvinnor antas följa.    

5.7. Missförstådd i Sverige 
I det empiriska materialet framgick att samtliga informanter var eniga om att islam är en 

religion som är missförstådd av många i det svenska samhället. En av informanterna la stor 

vikt vid muslimers eget handlande, att de misstolkningar som finns kan ha påverkats av 

muslimer beteende. Av den anledningen ansåg informanten att det är varje individs enskilda 

ansvar att upprätthålla och handla utefter de ramar som islam kräver, för att dessa negativa 

handlanden och beteenden inte ska betraktas fel utåt. Vidare på frågan om informanterna 

upplevt islamofobi i det svenska samhället svarade en av dem att det mest rörde sig om 

missförstånd.  

”Men jag tror att det finns mera bara missförstånd, vilket sen, symtomen av 

missförstånd är ibland fobi, det är så det utspelar sig. Men jag tror allting i 

grunden och botten ligger i missförstånd. För om man kollar liksom, om man ska 

kalla en hel grupp för islamofober och sen fråga vilka är dom och vad tror dom om 

islam? Då kommer det vara vissa frågor som kommer att binda denna grupp som 

till exempel islams syn på kvinnan, den här typen av saker, våld, vare sig 

hedersrelaterat eller inte, krigsföring, det är liksom precis samma typer av 

frågor.” (Intervju 1, män) 
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Vidare framkom vid flertalet tillfällen att informanterna kände en viss irritation över att de ses 

tillhöra en homogen grupp. En viss frustration kan tolkas hos informanterna över att ”alla 

invandrare” alternativt ”alla muslimer” ses som en grupp. ”Inom grupper till och med, okej 

inom, det är inte som att muslimerna är en grupp i Sverige”. (Intervju 1, män) Dessa ovan 

nämnda resonemangen och citatet kan återkopplas till tidigare forskning av Gardell (2011), 

där han lyfter fram problemet med att svenskar har för få personliga referenser till personer 

med muslimsk trosuppfattning. Problemet blir således att svensken kommer skapa sig en bild 

av muslimer utifrån den information hon finner tillgänglig, vanligtvis från medierapportering 

och till viss del från populärkultur.  

Under intervjun med kvinnorna uttalade sig en av informanterna om svenskars bristande 

intresse för att lära känna och skapa personliga relationer till individer med muslimsk tro. 

Hennes uttalande tolkades som att hon såg detta som sorligt men kanske även något arrogant 

från svenskars sida  

”/…/ jag sa varför undrar du, då säger hon –du är den första [muslimen]  jag 

sitter med, jag har alltid haft jättedålig bild av muslimer och kvinnor med slöja. – 

Ja, men vart har du fått den ifrån, du har aldrig suttit med en, jag är den fösta 

/.../.” (Intervju 4, kvinnor) 

 

Detta visar på hur segregation kan finnas inom en grupp, citat kan även kopplas till 

forskningen rörande islamofobi, fördomar och utanförskap.  

Citatet nedan går också att tydligt koppla till Gardells (2011) forskning då det visar på hur 

svenskars bristande erfarenheter av individer med muslimsk tro gör det svårt att se händelser i 

sin rätta proportion. Svenskar vet att en präst som säger eller gör något dåligt är en individ 

och det är därför inget som kopplas samman med alla kristna eller alla svenskar.  

”Men som muslim blåses allting upp. Till exempel skulle en imam, nej inte ens en 

imam, men säg, jag som muslim, göra någonting så skulle det stå på alla tidningar. 

Men skulle en skulle en präst göra någonting, då hade vi kanske hört talas om det i 

morgon, men sen är det över, prästen gjorde något.” (Intervju 4, kvinnor) 

 

Citatet kan även tolkas utifrån Ahmeds (2006) begrep off line, då hon menar att det som är off 

line kommer att uppmärksammas tydligare. Handlingar som följer linjerna smälter in i det 

sociala sammanhanget till skillnad från det som frångår de normer som föreligger. De 
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avvikande linjerna sammanflätas till en enhet vilket även gör att de kroppar som anses vara off 

line klumpas samman och ses som enhetliga. Således kan den muslimska individen tolkas 

som något som är off line i det svenska samhället och utifrån det uppmärksammas hennes 

handlingar eller misstag i mycket högre utsträckning än den person som lever efter svensk 

kultur och kanske kristen tro.    

Vidare konstaterade informanten i det empiriska materialet att de upplever att majoriteten av 

individer som lever i det svenska samhället vill jämföra sig med muslimer. Dessa jämförelser 

kunde vara knutna till kultur, nationalitet, religion eller ideologi.  

”/…/ hur man ställer den muslimska kvinnan som outbildad, exotisk liksom, 

förtryck/…/ Och sen ställer man det, den totala motsatsen, den upplysta, utbildad, 

starka frigjorda kvinna. Det blir en motsattsförhållande hela tiden. Man ställer 

grupper mot varandra.” (Intervju 4, kvinnor) 

 

Detta resonemang går också att tolka utifrån tidigare forskning om islamofobi utav Gardell 

(2011), då det är tydligt att informanterna upplever att ett ”vi och dem” skapas genom ojämna 

jämförelser. Utifrån Ahmeds (2006) teori kan detta tolkas som att linjerna upprätthålls, 

beroende på en individs kön, ras, etnicitet och religion ges hon olika möjligheter, olika linjer 

att följa i den sociala världen. Ett skapande av ett vi och ett dem utgår ofta från samma 

faktorer som Ahmed (2006) menar påverkar individens linjer och kommer således att befästa 

vissa egenskaper hos individen. Linjerna kommer att påverka individens rörelseutrymme och 

därför hålla henne kvar i den grupp hon blivit placerad.     

”Man kanske anser sig vara muslim och man kanske är muslim och ber och tror på 

Allah. Men sen kanske man gör något oislamiskt och då kopplar andra ihop - jaha 

han är muslim och han gjorde så då är det islam.” (Intervju 3, män) 

 

En informant uttryckte den svenska alkoholkulturen som problematisk, att varje fredag 

behöva förklara varför du som individ väljer att inte dricka alkohol. ”En fredag, om du inte 

dricker, då är du inte frisk” (Intervju 2, män) var en av informanternas upplevelse av hur 

personer reagerar om alkohol undanbes. Informantens resonerade kring detta och ansåg att 

denna typ av alkoholkultur är något normalt för de som lever efter svensk kultur. Detta kan 

också ses i förhållande till Ahmed (2006) teori om linjer, då det som informanten upplever 

som besvärande påtryckningar kan ses som svenskens försök att föra informanten on line. För 
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att muslimen ska kunna accepteras anses den behöva följa samma linjer som följs av normen i 

det svenska samhället.   

Ett stort missförstånd som informanterna upplevde var att hedersrelaterat våld ansågs 

sammankopplat med invandrarmuslimer och att majoriteten av ”icke-muslimer” i det svenska 

samhället förknippar hedersrelaterat våld med muslimer från mellanöstern. Informanterna 

upplevdes ovilliga att prata om detta ämne då de ansåg att de inte var insatta i ämnet. ”För 

mig är det här en grej som är främmande, jag har aldrig hört att det här finns i min familj 

eller min släkt.” (Intervju 3, män) 

Enligt informanterna fanns ingen koppling mellan islam och hederrelaterat våld. De ansåg 

istället att detta var ett kulturellt problem och att det var vanligast förekommande i specifika 

folkgrupper.  

”Det här något som urskiljer en speciell grupp. Jag skulle vilja säga att det här 

något som kan framkomma bland annat hos ”specifik folkgrupp” (omskrivning vid 

transkribering). Man skulle kunna säga att ”specifik folkgrupp” (omskrivning vid 

transkribering) har det här problemet mest.” (Intervju 3, män) 

 

Utifrån det transkriberade materialet tolkas dessa utlåtanden mest som en vilja att tillägga 

något i diskussionen och inte som ett övervägt uttalande.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av det resultat som framkommit vid analysen av 

det empiriska materialet. Därefter presenteras en analys av resultatet i förhållande till tidigare 

forskning, vidare beskrivs hur studiens teoretiska ansats och den metod som använts kan ha 

påverkat studiens resultat. Avsnittet kommer att avslutas med förslag till vidare forskning.  

Det övergripande syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats belysa hur 

individer med muslimsk trosuppfattning ser på sin egen situation i det svenska samhället. För 

att tydliggöra dessa upplevelser valdes specifika områden ut, områden där det antogs att de 

religiösa normerna skulle kunna komma att krocka med de normer som finns i det svenska 

samhället. De specifika frågeställningarna formulerades som nedan:   

 Hur ser individer med muslimsk trosuppfattning på den egna livssituationen i det 

svenska samhället? 

 Hur upplever dessa individer sin livssituation i förhållande till, religionsutövning, 

familj, synen på heder, det egna ansvaret och kontroll? 

 

6.1. Sammanfattning av resultat 
Det samtliga av informanterna återkom till under flera av intervjuerna var de missförstånd 

som de ansåg fanns i det svenska samhället rörande islam som religion. Det framkom tydlig 

att de upplevde sig själva, i sin religiösa roll, som missuppfattade och i stor utsträckning även 

ifrågasatta. Flera av informanterna, mestadels de manliga, uttryckte en stor frustration över att 

behöva förklara och motivera sina religiösa vardagsval och ansåg att svenskar inte visade 

någon förståelse för dessa. I intervjun med kvinnorna framkom att de upplevde svenskar som 

ointresserade, då informanterna menade att svenskar inte försökte skapa personliga relationer 

till individer med muslimsk tro och att det är i brist på personliga relationer som fördomar och 

missförstånd uppkommer.  

Vid frågor rörande hederskultur och hersrelaterat våld var informanterna nog med att påpeka 

att det inte fanns något belägg för detta inom religionen. Deras svar tolkades som att de var 

dåligt insatta i debatten rörande dessa problem och att de därför försökte avvärja frågorna. 

Vidare beskrev de en diskrepans mellan det som ansågs vara frihet i det svenska samhället 

och det som ansågs vara frihet i islam. Detta resonemang blev tydligt i informanternas 

ifrågasättande av den film som visades under intervju två.  Informanterna, mestadels de 

manliga, ansåg att kontroll oftast var något positivt. Detta framkom i deras diskussioner om 
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förälderns ansvar att kontrollera barnet. I dessa diskussioner framkom även att informanterna 

ansåg att familjen var väldigt viktig och hade en central roll i deras liv. De manliga 

informanterna kopplade i viss mån samman individens heder med familjens uppträdande, 

medan kvinnorna inte ansåg att deras egna handlingar skulle kunna komma att påverkar någon 

annan.  

Samtliga informanter resonerade kring de roller som finns för respektive individ, inom 

religionen, kulturen, samhället och familjen. Det är tydligt att de ansåg att heder även kan 

vara sammankopplat till hur väl en individ lever upp till de förväntningar som finns på henne. 

Informanterna var eniga om att religionen inte rättfärdigar våld som sanktion mot en individ 

som frångått förväntningarna. Männen ansåg även att religionen inte gav människorna rätten 

att döma varandra, religionen fanns för att ge människorna tydliga regler och visa på hur 

dessa regler skulle efterlevas.  

6.2. Resultat och tidigare forskning 
Den tidigare forskning som berör islam i Sverige och islamofobi är den forskning som 

tydligast kan kopplas till det empiriska materialet. Forskningen rörande hederskultur och 

hedersrelaterat våld kom att bli mindre central då informanterna inte ansåg att detta hade 

någon koppling till religionen och studiens utformande gav informanterna ett stort utrymme 

att själva påverkade intervjuerna. Delar av tidigare forskning har redan under resultat och 

analys kopplats till det empiriska materialet då Missförstådd i Sverige var ett av temana i 

analysen. Mycket av det informanterna uttryckte kunde kopplas till Gardells (2011) tidigare 

forskning om synen på muslimer i Sverige.  

En av de kvinnliga informanterna lyfte fram problematiken med ett etnocentriskt 

forskningsperspektiv, vilket hon upplevde var utbrett i forskning om islam och muslimer. 

Detta kan kopplas till den oenighet som beskrevs i inledningen i kapitlet om tidigare 

forskning då det är tydligt att informanterna upplevde att den forskning som finns belyser 

muslimer som en enhetlig grupp och skapar ett vi och ett dem. Det kulturella perspektivet har 

kritiserats just för att förstärka bilden av andra kulturer som kontrollerande, förtryckande och 

ibland även våldsamma, medan det inom svenska kulturen anses vara individen som är 

ansvarig för handlingen. Detta kan även kopplas till Gardells (2011) forskning om islamofobi, 

skapandet av grupper och ett vi och ett dem. De missförstånd och misstankar som 

informanterna resonerade kring kan också kopplas till Gardells (2011) forskning om 
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islamofobi och den stereotypa bild som många svenskar har av individer som uppträder 

muslimskt, genom att bära täckande kläder, ha helskägg eller att avstå från alkohol.   

Som tidigare nämnt kan utvecklingen rörande islam i Sverige ses ha gått fort och mycket av 

det material som fanns om islam i Sverige ansågs förlegat. Idag serverar till exempel de flesta 

skolor likvärdig fläskfri mat, muslimska friskolor har vuxit fram och sekulariseringen av det 

svenska samhället utvecklas i och med avskaffandet av stadsreligionen 2000. Dock kan andra 

problem anses ha vuxit fram, Gardell (2011) belyser exempelvis Frankrikes införande av 

slöjförbud och den högerextremism som växer sig allt starkare runt om i Europa.  

Wikan (2009) framhåller i sin forskning att det inte finns någon känd koppling mellan 

hedersrelaterat våld och en specifik religion. Detta stärks av det empiriska materialet då 

informanterna anser att hederskulturer och hedersrelaterat våld är ett kulturellt problem. 

Wikan (2009) menar även att demokrati är något som måste läras ut, och inte kan förväntas 

vara något alla immigranter och flyktingar ska kunna, detta kan knytas till informanternas 

vilja att belysa andra faktorer som utbildningsnivå och hemland i diskussionen om 

hedersrelaterat våld. Vidare belyser Wikan (2009) heder som ett könat begrepp, vilket 

analysen av det empiriska materialet kan stärka, i viss mån. Dock kan hedern ses annorlunda 

om den belyses utifrån de rådande könsnormer som informanterna anser finns inom islam. 

Informanterna ansåg inte att mannens heder var beroende av kvinnan i den utsträckning som 

framgår av tidigare forskning, inte heller ansåg de att en individs heder var beroende av någon 

annan. Dock motsäger de sig något i detta resonemang då de senare talar om barnens och 

fruns uppträdande som något som kan stärka deras heder. Utifrån de tydliga könsroller som 

informanterna ansåg finnas inom islam ser hedern således olika ut beroende på individens 

kön, då det är olika handlingar som ger kvinnor respektive män heder.  

I tidigare forskning av Wikan (2009), om hederskultur beskrivs kollektivets och familjens 

rolls som något mycket centralt. I analysen av det empiriska materialet kan vissa tendenser av 

detta ses. Att familjen är väldigt viktig för informanterna framgår tydligt i deras 

argumentation om individens ansvar att skydda sina barn och den kritik som riktas mot 

svenska föräldrars slapphet i uppfostran. Exempelvis anser informanterna att beslut ska tas 

tillsammans med familjen och att en individs brott eller misstag skulle sörjas av kollektivet då 

hon skulle ses ha syndat mot Gud. Men att kollektivet skulle kunna döma eller förskjuta 

individen ansåg informanterna inte att religionen skulle godkänna.   
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6.3. Diskussion rörande teoretisk ansats och metodval 
Studiens syfte var, som tidigare nämnts, att belysa individens upplevelse av den egna 

livssituationen i det svenska samhället. När informanter väl hade nåtts visade de ett stort 

intresse av att delta och att få uttala sig om studiens frågor. De uttryckte flera gånger en 

tacksamhet över att få möjlighet att öppet diskutera, sådant som kan upplevas som 

problematiskt eller känsligt. Den fenomenologiska ansatsen som detta arbete grundar sig på 

ansågs relevant då den stärkte möjligheten att belysa individens egna åsikter och på så vis 

kunna besvara studiens frågeställningar 

Då det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade gruppintervjuer har 

informanterna i mycket stor utsträckning fått styra samtalet och lyfta fram det de anser vara 

relevant i relation till studiens frågeställningar. En mer strukturerad intervjumodell skulle 

kunna gett ett annat resultat och i större mån kunnat förmå informanterna att diskutera 

hederskultur och hedersrelaterat våld. Men då det är individens egna åsikter som önskats 

tydliggöras kan valet av intervjumetod anses befogat. Gruppintervjuer valdes för att ge 

informanterna en trygghet då ämnena skulle kunna ses utmanande eller jobbiga. 

Gruppintervjuerna gav även intervjuledarna en möjlighet att ta en mer lyssnande roll och inte 

i så stor utsträckning påverka informanterna med följdfrågor då de istället reagerade på det 

som andra informanter sa. 

Snöbollsselektionen som användes för att komma i kontakt med informanterna kan anses ha 

varit problematiskt då den uteslöt att kvinnor på ett naturligt sätt inkluderades i 

informantgruppen då muslimska samfund är strikt uppdelade efter kön. Detta hade dock 

kunnat undvikas genom att informanter kontaktats inom båda avdelningarna och att 

snöbollsselektion sedan fått råda.  

6.4. Förslag till vidare forskning  
Att i framtiden göra undersökningar där endast delar av frågeställningen fokusers skulle 

kunna ge en djupare förståelse för informanternas upplevelser. Exempelvis skulle en 

undersökning om gruppering och utanförskap var mycket intressant då det vara något som 

informanterna ansåg angeläget. Även ytterligare forskning rörande begreppen heder och 

kontroll och hur de muslimskt religiösa normerna krockar med de svenska sekulariserade 

normerna skulle vara av intresse. Då mycket av det analyserade materialet ansågs ha likheter 

med andra religiösa gruppers åsikter skulle även en jämförelse mellan exempelvis en kristen 

religiös grupp, en muslimska religiös grupp och det sekulariserade svenska samhället vara 
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spännande att se. Utifrån informanternas åsikter skulle forskning om islam i Sverige och 

individer med muslimsk trosuppfattning utförd av muslimer vara ytterst önskvärd.  
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8. Bilagor 

8.1. Informationsbrev  
 

Hej 

Vi är två studenter som vid Uppsala Universitet som läser sociologi. Vi ska under denna 

termin skriva C-uppsats i sociologi, under detta arbete önskar vi undersöka hur individer med 

muslimsk tro ser på sin egen livssituation i det svenska samhället utifrån vissa specifika 

fenomen, exempelvis familj, religionsutövning och synden på heder.  

Vår önskan är att få träffa en grupp, om cirka fem personer, vid två tillfällen, för att kunna 

diskutera de ämnen vi önskar undersöka.  

Allt material kommer att hanteras utifrån forskningsetiska principer och anonymiseras. 

Deltagandet är således anonymt och helt frivilligt och går att avbryta när som helst under 

studiens gång. Materialet kommer endast att användas i studiesyfte.  

Vi är tacksamma för visat intresse och eventuellt samarbete. Är ni intresserade av att delta i 

vår studie kontakta oss gärna via mejl för mer information. 

Tack på förhand  

Erika Fernholm & Pedram Izadian 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Pedram Izadian pedram.izadian.5825@student.uu.se 

Erika Fernholm erika.fernholm.8414@student.uu.se 

 

Handledare: 

Fredrik Palm fredrik.palm@soc.uu.se 
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8.2. Intervjuguide 
 

Definitionerna av heder, hederskultur och hedersvåld definierades som till grund för 

diskussionerna och för att skapa en gemensam förståelse för innebörden av dessa begrepp.  

 

”Heder bygger på strukturella normer och patriarkala värderingar i ett 

gruppcentrerat samhälle där mannens heder är beroende av bland annat kvinnans 

kyskhet och där hennes handlingar kan skada hans och familjens heder och ära i 

ett socialt sammanhang. Oskrivna lagar komplitterar de skrivna för att absolut 

ordning ska uppnås.” (Güngör & Dervish, 2009:22)  

 

Hedersrelaterat våld har än i dag inte en enad definition, även då begreppet 

använts inom politik, forskning och media under drygt ett decennium. Exempel på 

hedersrelaterat våld är fysiskt och psykiskt våld, tvångsgiftemål, frihetsberövande 

och kontrollerande. Den definition som valt ut i detta arbete är ”Hedersrelaterat 

våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att 

det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det 

grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan 

utsättas.”(Nationellt center för kvinnofrid, 2013-10-17) 

 

Hederskultur anses existera över hela världen dock finns en större acceptans i vissa 

geografiska områden. Centralt inom hederskulturer är klasstillhörighet och utbildningsnivå. 

Faktorer som anses påverka hederskultur är fattigdom/avsaknad av välfärd, patriarkat, religion 

och frånvaro av upplysning (Güngör & Dervish 2009:29). 

 

Under den andra intervjun med männen visades filmen ”Kontrollerad, övervakad, bortgift – 

om hedersrelaterat våld och förtryck” för informanterna. Under kapitlet ”Metod” i arbetet 

finns en beskrivning av filmen. 


