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Abstract 

This thesis explores how Muslim youths’ lifeworlds are depicted and narrated in the following 

two studies on Muslim youth in Sweden and Denmark: Muslima (2007) and Samtidsislam 

(2010). The aim of this thesis is to answer the following question: In what ways do these works 

treat the aspects of the lifeworlds that are being highlighted in their studies of Muslim youth in 

contemporary Sweden and Denmark? An underlying aim is to analyse the results within the 

framework of theories of socialisation, cultural emancipation and rituals and traditions. 

With a hermeneutic approach I analyse the texts and operationalize the research question into 

four themes: the effects of socialization, cultural emancipation, rituals and traditions and secu-

larization. The texts are treated in the analysis with textual analysis and hermeneutic method. 

The theoretical frame assumes socialization theory, the theory of cultural emancipation, a the-

oretical statement about traditions and rituals. Pia Karlsson Mingantis’s study Muslima (2007) 

focuses on nine young women, who are engaged in the Islamic revival. The description of the 

young women’s life situation is quite complex and the encounter with the Swedish context 

induces negotiations between Islamic traditions and the secular culture in the majority society. 

In Jonas Otterbeck & Peter Hallin’s study Samtidsislam (2010) nine Muslim youths’ situations 

are described. The informants view themselves as Muslims, but do not exercise Islam with quite 

much engagement. There are a lot of conflicts between the Islamic tradition and the Danish and 

Swedish majority culture. The youth are being in a uncertain position in the search of an iden-

tity. The conflicts and religious questions that are raised in the encounter with the Swedish and 

Danish context is not interpreted differently by the informants than other questions connected 

to youths’ identity construction and other questions related to the transition into adulthood. 

The conclusion that is being made in relation to the study of the texts is that the narratives 

produced by both the authors are different. The differences in the narratives depend on different 

samples and different aims of the two studies. 
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Kapitel 1  Inledning 

Inledning 

Unga muslimers möte med det moderna danska och svenska samhället präglas av komplexa 

sociala processer som varierar beroende på kulturell och religiös bakgrund. En stark muslimsk 

familjetradition formar ungdomarnas grundläggande värderingar och utövar inflytande på deras 

personliga livsstil. De unga muslimerna möter senare en modern sekulär kultur som utmanar 

den religiösa traditionen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en litteraturstudie av de två böckerna 

Pia Karlsson Minganti, Muslima (2007) och Jonas Otterbeck & Peter Hallin, Samtidsislam 

(2010). Böckerna behandlar hur ungdomar med muslimsk bakgrund upplever mötet med den 

sekulära kulturen i Sverige och Danmark. I mötet med islam reagerar majoritetskulturerna in-

kluderande eller exkluderande. Ungdomarna möter ofta värderingar som avfärdar religiöst en-

gagemang och som ifrågasätter deras muslimska tro. De muslimska ungdomarna hänvisas till 

positionen som ”de andra” med de fördomar och stereotypa föreställningar som detta för med 

sig. Mötet med västerländsk modernitet skapar ett fält av sociala spänningar där de muslimska 

ungdomarna måste förhandla om sin muslimska tillhörighet. Uppsatsen syftar till att studera 

hur de båda författarna beskriver de muslimska ungdomarnas möte med svensk och dansk kul-

tur och de religiösa frågor som aktualiseras vid kulturmötet.  

 

1.1  Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att genom en studie av två undersökningar av svenska och danska ungdomar 

uppvuxna i en muslimsk tradition undersöka hur Minganti (2007) och Otterbeck (2010) beskri-

ver hur ungdomarna prövar och omförhandlar sin relation till islam men också relationen till 

den mångfald av livsstilsval som erbjuds i de moderna och sekulära samhällena. De båda böck-

ernas beskrivningar studeras i ljuset av teorier om socialisering, kulturell friställning, tradition 

och riter samt sekularisering. 

Övergripande frågeställning: 

På vilket sätt beskriver Minganti (2007) och Otterbeck (2010) de religiösa frågor som aktuali-

seras i deras respektive undersökning av muslimska ungdomar i en modern svensk och dansk 

kontext? 

De religiösa frågor som omfattas av frågeställningen är knutna till islam. Framförallt är det en 

personligt tolkad folklig islam som inte är resultatet av någon normerad muslimsk tolkning utan 

förvaltas i muslimska familjer och andra gemenskaper. Innehållet i ungdomarnas religiösa upp-

fattning struktureras i begreppen dogm, rit, tro och gemenskap. Intresset riktas mot hur dessa 

religiösa begrepp prövas och omförhandlas vid kulturmötet i Sverige och Danmark. En väsent-

lig del av frågeställningen berör tillåtlighet och tolerans eftersom majoritetssamhällena tenderar 

att sätta gränser för en muslimsk religionsutövning. 

 



2 
 

Undersökningens syfte operationaliseras i följande frågeställningar: 

1  Hur beskrivs effekterna av de ungas socialisation? 

2  Hur skildras ungdomarnas relation till en möjlig förändring av livsstil? 

3  Hur skildras ungdomarnas relation till tradition och riter? 

4  Hur skildras ungdomarnas möte med den sekulära kulturen? 

 

1.2  Avgränsning 

De båda böckerna Pia Karlsson Minganti, Muslima (2007) och Jonas Otterbeck & Peter Hallin, 

Samtidsislam (2010) är kvalitativa studier som tillsammans omfattar intervjuer med arton ung-

domar med muslimsk bakgrund i Sverige och Danmark. De båda böckerna innehåller ett om-

fattande material. Uppsatsens syfte avgränsas till att studera hur de båda författarna beskriver 

de muslimska ungdomarnas möte med den pluralistiska kulturen i svensk och dansk kontext. 

Litteraturstudien koncentreras till fyra teman innefattande socialisering, förändring av livsstil, 

tradition och riter samt möte med den sekulära kulturen. I de båda böckerna beskrivs komplexa 

processer som utvecklas när personer med en muslimsk grundsyn möter attityder och värde-

ringar i de sekulära moderna samhällena. De fyra teman som uppställts för att strukturera upp-

satsen täcker inte alla de aspekter som behandlas av Minganti och Otterbeck men lyfter trots 

allt fram viktiga delar av de båda böckerna.  

Bakom ämnesvalet döljer sig en personlig reflektion kring hur modernitet och globalisering 

skapar nya scenarier för kulturellt och religiöst utbyte och hur religioner tar plats i de väster-

ländska samhällena. I ett historiskt perspektiv har religioner flyttats mellan olika geografiska 

platser genom mission. Under det sena 1900-talet och 2000-talet har situationen förändrats. 

Migration på grund av arbetskraftsinvandring och flykt från krig och fattigdom leder till att 

religioner uppstår som minoritetskulturer i på nya platser. I migrationsströmmarna flyttas relig-

ioner mellan länder och kontinenter och konstitueras på nytt i diaspora på platser där andra 

diskurser dominerar än i de förutvarande hemländerna och där traditionella religionsuppfatt-

ningar ifrågasätts. Muslima och Samtidsislam problematiserar effekterna av sådana snabbt väx-

ande implementeringar av kulturella och religiösa fenomen i det danska och svenska sam-

hällena. 

 

1.3  Forskningsgenomgång 

Inom ungdomsforskningen finns en lång rad både svenska och utländska undersökningar som 

belyser ungdomars relation till religion. Svensk ungdomsforskning belyses med hänvisning till 

Mia Lövheim, Ungdomars livsvillkor och värderingar. Sammanställning och diskussion av stu-

dier från 2000-talet (2005). Ungdomsstyrelsens två utredningar De kallar oss unga (2003) och 
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Unga med attityd (2007). Bland internationella undersökningar kan nämnas National Study of 

Youth and Religion (2005) utförd i USA och den engelska studien Spiritual Health and the 

Well-being of Urban Young People. (Klingenberg 2012:23-34). 

Jonas Otterbeck nämner i Samtidsislam att i skandinavisk forskning är det endast undantagsvis 

som personer med muslimsk bakgrund kommer till tals. Dessutom produceras det bredvid den 

akademiska forskningen mediala bilder av muslimer med ett utmanande innehåll. Via dagspress 

och andra media publiceras uppfattningar om troende muslimer som ofta är präglade av för-

domsfulla och stereotypa uppfattningar. Ofta utmålas muslimer i sådana mediala reportage som 

ett samhällsproblem (Otterbeck 2010:12). Sådana förenklade och ofta negativa bilder kan åt-

minstone i viss mån tillrättaläggas genom forskning.  

De muslimska ungdomarna förutsätts bland annat att möta en modern sekulär kontext i Sverige 

och Danmark. Det går emellertid inte att med stöd av Muslima eller Samtidsislam klarlägga att 

det pågår processer av sekularisering eller sakralisering i de västerländska moderna samhällena. 

En sådan diskussion kan emellertid föras utifrån Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet 

(2010) och Jayne Svenungsson, Guds återkomst (2002). Sekularisering i ett internationellt per-

spektiv behandlas av José Casanova i boken Public Religions in the Modern World (1994) och 

av Talal Asad i Formations of the Secular-Christianity, Islam, Modernity (2003). Det förefaller 

rimligt att mot bakgrund av detta litteraturval kunna föra ett åtminstone teoretisk resonemang 

om de samhälleliga processer som ungdomarna är en del av. 

Exempel på annan forskning om migration och muslimskt liv i västländerna är Alsmark, Gun-

nar, Kallhave, Tina & Moldenhawer, Bolette (red.), (2007), Migration och tillhörighet – inklus-

ions- och exklusionsprocesser i Skandinavien, Andersson, Åsa, (2003), Inte samma lika – Iden-

tifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel. Gerholm, Tomas & Lithman, Yngve 

(red.), (1988), The New Islamic Presence in Western Europé. 

 

1.4  Material 

Materialet för denna uppsats grundar sig på två undersökningar inom fältet ungdomsforskning 

med inriktning mot muslimska ungdomars erfarenheter av mötet med en svensk och dansk se-

kulär kultur. Materialet utgörs av Pia Karlsson Minganti, Muslima. Islamsk väckelse och unga 

kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige  (2007) och Jonas Otterbeck & Peter 

Hallin, Samtidsislam. Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn (2010). 

De båda böckerna ger utrymme för att undersöka hur muslimska ungdomar talar om sina erfa-

renheter och upplevelser vid mötet med den sekulära svenska och danska kulturen. Uppsatsen 

kommer genom detta val av litteratur att kunna visa några av de faktorer som återkommer i 

ungdomarnas möte med en sekulär majoritetskultur. Det framträder en fragmentarisk bild från 

ett begränsat antal informanters berättelser om hur muslimsk kultur formar ett rum för en per-

sonligt tolkad islam i en utkarvad del av majoritetskulturen. I materialet kan också studeras hur 
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ungdomarna i omvänd riktning söker kontakt utanför den traditionella muslimska familjetrad-

itionen. Materialet till uppsatsen är ögonblicksbilder och visar inte några tidsmässiga trender i 

den processuella utvecklingen. Undersökningarna är utförda under 2000-talets första decen-

nium. Eftersom studierna är utförda genom kvalitativ forskning ger de inte underlag för några 

slutsatser eller generaliseringar om muslimska ungdomars erfarenheter av kultur- och religions-

möten i Sverige och Danmark.  

 

1.4.1 Presentation av de texter som utgör underlag för uppsatsen 

Muslima 

Muslima. Islamsk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida 

Sverige (2007) är en avhandling av Pia Karlsson Minganti. Avhandlingen är en analys av inter-

vjuer, samtal och deltagande observation av unga svenska kvinnor tillhörande sunni-islam. In-

formanterna är födda i länder där islam är den dominerande religionen. Kvinnorna identifierar 

sig själva som muslimer och har föräldrar som är troende även om dessa inte är strikt religiöst 

utövande (Minganti 2007:12). Undersökningens syfte är att förstå kvinnornas möjligheter att 

agera individuellt som kvinnor tillhörande en religiös minoritet (Minganti 2007:14). Undersök-

ningen synliggör maktstrukturer och identitetssökande som ryms inom begreppet postkolonial 

teori. Tankar och värderingar som legitimerar det koloniala underordnandet av de koloniserade 

”andra” är strukturer som kan synliggöras i det svenska samhället. En sådan teoretisk utgångs-

punkt ligger nära den feministiska analysen av patriarkala maktstrukturer. (Minganti 2007:14). 

Undersökningen av kvinnorollen som social aktör analyserar både kvinnornas relation till reli-

giösa frågor och deras pågående förhandling om genus. Genusproblematiken tar stor plats i 

Mingantis studie och kopplas till muslimska kvinnors sociala position. Författaren gör även en 

intersektionell analys med religion, ras/etnicitet, ålder och genus som parametrar. De nio infor-

manterna ingår i en komplex process där parametrar som identitet, representation och livserfa-

renhet verkar styrande på det sociala livet (Minganti 2007:12). Avhandlingen visar på såväl 

tillåtande som hindrande faktorer för muslimska kvinnors aktörskap i det svenska samhället. 

Det visas hur religiös aktivism står i relation till icke-muslimska och kulturellt muslimska vär-

deringar såsom de omfattas av exempelvis familjemedlemmar. Samtidigt beskrivs hur heders-

kultur och skam reproduceras i relation till den dominerande könsmaktdiskursen i Sverige och 

hur den påverkar kulturen i de ursprungliga hemländerna och i den globala islamska rivaliteten. 

Kvinnornas lokala erfarenheter utmanas av det globala perspektivet som har betydelse för för-

ståelsen av deras sociala situation. De muslimska kvinnorna eftersträvar att sätta sin identitets-

utveckling och religiösa tillhörighet i relation till aktuella debatt om mångkulturalism, identi-

tetsutveckling och det aktuella kulturklimatet. 

Samtidsislam 

Jonas Otterbecks Samtidsislam (2010) utgår från två politiska mål med relation till majoritets-

kulturens berättelser om muslimer. För det första att skapa motbilder till icke-muslimska repre-

sentationer av islam. För det andra är målet att lyfta fram att de unga i studien äger rätt till sin 

religiositet och att inte rätten att definiera denna religiositet inte kan överlämnas till andra, till 



5 
 

exempel religiösa experter. (Otterbeck 2010:11). Otterbeck menar att den officiella bilden av 

islam förmedlas av muslimer som bekräftar stereotypa föreställningar om muslimer. Detta in-

nebär att islam konstrueras med tvärsäkra normativa tolkningar som en avvikande religion och 

kultur. I förlängningen ses islam som oförenligt med demokrati, jämlikhet och sunda familje-

värderingar. Det är vanligt att den enskilde troendes förståelse av islam placeras som underord-

nad ett hierarkiskt normaliserat islamskt trossystem format av experter. Religiösa experter un-

derkänner en folklig islam som formats av personliga och synkretistiska ritualer. Den religiösa 

expertisen underkänner även de olika muslimska religionsbruk som utvecklats på olika platser 

med svag förankring i teologiska skrifter. (Otterbeck 2010:12). 

Undersökningen Samtidsislam har till syfte att synliggöra den del av den muslimska befolk-

ningen som inte identifierar sig med de dominerande muslimska diskurserna. Dessutom att dis-

kutera religion i samtiden och tydliggöra den enskildes relation till majoritetssamhället och rå-

dande maktstrukturer. I undersökningen skapas ett material bestående av unga vuxnas levnads-

berättelser vari islam är en viktig del. Den kvalitativa studien omfattar intervjuer med nio in-

formanter. Två kvinnor och två män från Malmö och tre kvinnor och två män från Köpenhamn. 

(Otterbeck 2010:15). 

Sammanfattande diskussion av materialpresentationen 

Det finns anledning att i samband med materialpresentationen notera att det föreligger både 

likheter och skillnader i de båda undersökningarna. Mingantis, Muslima och Otterbecks, Sam-

tidsislam är inte direkt jämförbara som studier av muslimska ungdomar utan skiljer sig på ett 

avgörande sätt beträffande metod och urval. Minganti har en etnologisk utgångspunkt och ge-

nomför utredningen genom intervjuer, samtal och deltagande observation medan Otterbeck har 

ett mer distinkt arbetssätt och samlar empiri genom semistrukturerade intervjuer. Skillnaderna 

består dessutom i att Minganti har riktat urvalet av informanter mot nio unga muslimska kvin-

nor som är engagerade i en muslimsk ungdomsorganisation och har en förhållandevis tydlig 

förankring i någon form av personligt tolkad islam. Mingantis text lägger tonvikt vid den inter-

sektionella problematik som följer av en komplex genusstruktur i förening med problematise-

ringen av att leva i en muslimsk minoritetskultur. 

Otterbeck har sökt informanter som inte har någon organiserad förankring i islam. Syftet har i 

detta fall varit att finna ett urval unga informanter som vanligtvis inte ger avtryck i den offent-

liga debatten. Dessa ungdomar, både unga män och kvinnor, anser sig ha en muslimsk identitet 

men företräder en mer pragmatisk syn på de kulturella konfliktytorna. 
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Kapitel 2  Teori 

2.1  Teoretiska ramar 

2.1.1.   Ungdomsforskning 

Begreppet ungdom har genomgått en förändring i det moderna Västeuropa så att begreppet 

blivit alltmer frikopplat från bestämda kategorier av människor både beträffande ålder och so-

cialt liv. Ungdomstiden är inte längre en fas i livet då de unga förväntas att ta över roller, vär-

deringar och uppgifter från äldre generationer. (Lövheim 2005:6). Att unga i forskningssam-

manhang särskiljs som grupp är positivt eftersom deras behov och villkor blir synliggjorda. 

Nackdelen är att det finns en risk att ungdomar görs till ”de andra” och tilldelas värde i relation 

till vuxensamhället. I de båda böcker som används som underlag för uppsatsen görs ytterligare 

en kategorisering eftersom studierna avser muslimska ungdomar vilket förstärker problemati-

ken med etnisk och religiös segregering. 

Ungdomar tilldelas i samtiden starka symbolvärden som både ideal och problem. (Lövheim 

2005:6). Unga tilldelas en framtida roll i samhället samtidigt med att förändringar i livsstil och 

värderingar uppfattas som problem. För ungdomsforskningen kan det vara lockande att använda 

unga personer som bekräftelse på framtida förändringar men en sådan framskrivning kan vara 

osäker eftersom ungdomstiden i många fall präglas av osäkerhet, ambivalens och förändring. 

Beträffande texterna Minganti (2007) och Otterbeck (2010) visar sig just ambivalensen vara en 

central faktor i ungdomarnas liv. 

Inflytandet från en islamsk livsstil traditionellt förvaltad av föräldrar, släkt och vänner har en 

betydande påverkan på ungdomarna samtidigt som kraven på omprövning av livsstil och vär-

deringar aktualiseras i de västerländska pluralistiska samhällena. Denna motsättning mellan 

social och religiös stabilitet respektive förändring är central för genomgången av de båda böck-

erna. Stabiliteten representeras i uppsatsen av ett socialisationstema där diskussionen grundas 

på Anthony Giddens diskussion om socialisation. Förändringsperspektivet knyts till Thomas 

Ziehes begrepp ”kulturell friställning”. Däremellan kommuniceras attityder och värderingar via 

symboliska system bestående av språk, ritual och mänskliga kroppars uttrycksförmåga. 

 

2.1.2.  Socialisationsteori 

I ett generellt perspektiv omfattar begreppet socialisering processer varigenom barn eller nya 

medlemmar i en social gemenskap lär sig leva i samhället. Socialisationen beskriver hur kultur 

överförs mellan olika generationer. (Giddens 2005:26). De ungas kognitiva förmåga skapar ak-

tiva processer och socialisering är inte någon passiv programmering av människor utan präglas 

av ifrågasättande och bearbetning. (Giddens 2005:27). Socialisationen är en oavslutad process 
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och alla individer utvecklas ständigt i ett socialt lärande. I en kritisk reflektion anmärker Ant-

hony Giddens att internaliseringen av givna normer inte alltid sker utan konflikt. (Giddens 

2005:27). Socialisationsprocesser kan följaktligen dölja tvång och makt (Furseth & Repstad 

2003:157). Socialisationen indelas inom forskningen i primär- och sekundär socialisation (Gid-

dens 2005:28). Primär socialisation betecknar barnets tidiga möte med föräldrar, syskon och 

närstående och är den mest intensiva perioden av kulturell inlärning. Sekundär socialisation 

äger rum under de något äldre barnens och de ungas möte med sin sociala omgivning. I denna 

senare fas utövar grupper och institutioner utanför familjen ett ökat inflytande över de ungas 

utveckling (Giddens 2005:28). Forskning har visat att vid internalisering av religiösa värden är 

den uppväxandes familjekrets en stark socialisationsfaktor. (Furseth & Repstad 2003.158). 

 

2.1.3  Kulturell friställning 

Thomas Ziehe skriver i Kulturanalyser (1993) att ungas livssituation är ett uttryck för en be-

stämd historisk och kulturell kontext. Eftersom den sociala miljön präglas av både snabba och 

djupgående förändringar kommer nutida ungdomars situation att skilja sig från tidigare förhål-

landen (Ziehe 1993:35). Thomas Ziehes teori om kulturell friställning belyser hur kulturella 

förändringar av ”tidsandan” påverkar ungas värderingar och attityder. Framförallt avspeglar sig 

detta genom att äldre tiders traditioner bryts ned i det moderna samhället (Lövheim 2012:10). 

Detta innebär att ungdomar idag är mer friställda från traditionella värderingar och attityder än 

tidigare. När den sociokulturella miljön präglas av kris och snabb förändring har de unga att 

förhålla sig till en accelererad kriserfarenhet som även drabbar andra åldersgrupper (Ziehe 

1993:35). Ziehe tar upp tre företeelser som sammanhänger med den moderna utvecklingen. För 

det första har ungdomarna medvetandegjorts om att de har en rätt att säga upp relationen till 

föräldrarna. För det andra utgör inte sexuella relationer något åtskiljande kriterium mellan ung-

domstid och vuxenliv. För det tredje ställs ungdomarna inför olika livsstilar som framtvingar 

val som kan skapa osäkerhet kring den egna personen. (Ziehe 1993:36). 

De snabba förändringarna innebär att både ungdomar och vuxna tvingas att under hela livet 

ompröva och omförhandla sina identiteter. En synnerligen påtaglig tendens är förekomsten av 

en prestationsprincip varmed menas en tendens till att i ökad utsträckning registrera, mäta och 

jämföra olika samhälleliga verksamheter. (Ziehe 1993:36). Inom utbildningssystemet utsätts 

ungdomarna för denna prestationsprincip genom att ständigt behöva kvalificera sig i regelbun-

det återkommande tester. Samtidigt undergrävs denna prestationsprincip av en tendens till de-

kvalificering av de sociala möjligheterna vilken utmärks av en situation med rekordhög ung-

domsarbetslöshet. De bilder och uppfattningar med vilka vi bedömer oss själva formas inte som 

i det förmoderna samhället av traditionella normer utan formuleras som möjligheter inom kul-

tur- och medvetandeindustrin. (Ziehe 1993:37). Individen når frihet från traditioner som tidi-

gare utgjort begränsningar. Denna utveckling har inneburit ett uppbrott från såväl religiösa som 

sociala normer (Ziehe 1993:37). 

2.1.4  Ritual och traditioner 
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Kroppen har en central position som förmedlare av ritualer och traditioner. Inom islam blir 

kroppar bärare av ett disciplinerande normsystem som motsvarar uppfattningen om ett gott 

muslimskt liv. En sådan utgångspunkt definierar ritual som en form av kommunikation (Horn-

borg 2005:16). Riten uttrycks genom val av klädedräkt, val av plats och tid eller genom språk-

liga uttryck. Ritualen informerar om att en grupp individer står i relation till varandra, till sam-

hället eller dess institutioner. En annan aspekt av ritualen är att betona ritual som betydelsebä-

rande praktik som skapar och återskapar sociala strukturer och kollektiva identiteter. (Hornborg 

2005:19). Genom riten förmedlas och upprätthålls kunskap genom individuella handlingar vil-

ket också kan uttryckas så att den individuella kroppen tar till sig kunskap och ackumulerar den 

som ett ”kroppsligt” minne (Hornborg 2005:52). Skapandet av kollektivt minne har betydelse 

för upprätthållandet av normer. Inom islam är det framförallt kvinnors kroppar som konstitueras 

som bärare av normer. Individerna positioneras av riter och koreograferas i både rum och tid. 

(Sigurdson 2006:411). Genom denna förkroppsligade och sociala existens finner människan 

också metaforer genom vilka hon tänker, bedömer och lever. I en hänvisning till Paul Connerton 

menar Sigurdson att kroppar inkorporeras i en ritualiserad livsvärld. Sociala grupper överför 

sina centrala värden och kategorier genom ritualer som ofta är osynliggjorda och normaliserade. 

Ritualerna fyller olika syften och har olika meningsinnehåll. I det rituella perspektivet kan 

samma individ befinna sig i skärningspunkten mellan olika rituell praxis, till exempel mellan 

islam och det moderna samhället. (Sigurdson 2006:412). 

 

2.1.5  Att definiera religion 

Religionsförståelse är ett vittomfattande begrepp som inte enkelt låter sig avgränsas i någon 

lexikalisk definition. Religion är en social konstruktion som förändras i takt med människors 

handlande och värderingar. Uppfattningen om religion är subjektiv. Mot denna bakgrund är det 

inte möjligt att formulera en definition som är generellt tillämpbar för alla former av religions-

utövning. Nedan presenteras tre definitioner av religion: 

Substantiell definition 

Den substantiella definitionen avgränsar religion till föreställningar och handlingar som berör 

en övernaturlig och transcendent dimension av verkligheten (Lövheim 2012:81). Detta sätt att 

definiera religion begränsar begreppet till vissa historiska och kulturella former präglade av 

västerländsk, protestantisk kristendom. 

Funktionell definition 

Breda funktionella definitioner fokuserar på religionens betydelse för meningsskapande, exi-

stentiella frågor och sociala relationer. Den funktionella definitionen ger förutsättningar för att 

se religion som uttryck för hur människor skapar mening i tillvaron och hur formerna för detta 

förändras. (Lövheim 2012:81). 

 

Öppen definition 
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Den intervjuguide som ligger till grund för intervjuerna i Samtidsislam (2010) är uppbyggd 

kring begreppen dogm, rit, tro och gemenskap som bedöms vara viktiga komponenter i varje 

trosuppfattning (Otterbeck 2010:229). Denna öppna religionsdefinition görs med hänvisning 

till Ron Eyerman som ställt upp de centrala begreppen dogm, rit och tro till vilka Otterbeck lagt 

gemenskap. Den troendes inställning till dessa centrala begrepp ger en bild av hur trosbekän-

naren förhåller sig till religion. Denna definition grundas på att den troendes förhållningssätt 

till vart och ett begrepp blir ett mått på trosbekännarens relation till helheten det vill säga relig-

ion (Otterbeck 2010:20). 

 

2.1.6  Begreppet sekularisering 

Den traditionella sekulariseringsteorin utgår från att religionernas roll minskar ju mer ett sam-

hälle moderniseras. Denna typ av förespeglingar om religionens förestående död har emellertid 

under 1900-talets senare del visat sig vara baserade på en grov överdrift. Dels är inte moderni-

sering någon likformad process för alla samhällen och dels finns inte något påvisbart orsaks-

samband mellan modernisering och sekularisering vare sig i de västerländska samhällena eller 

i ett globalt perspektiv. I många samhällen uppträder en motriktad process bestående av en ökad 

religiös synlighet. Detta ger oss anledning att samtidigt med diskussionen om sekularisering 

även tala om Guds återkomst. (Sigurdson 2009:29; Svenungsson 2002:109). José Casanova 

menar att det går att urskilja följande tre moment i sekulariseringsteorin. För det första tesen att 

det moderna samhället genomgår en differentiering som orsakas av maktförskjutningar och som 

resulterar i att religion avskiljs som en autonom sfär vid sidan av vetenskap, politik och eko-

nomi. Till differentieringsteorin förs en tes om sekularisering som uttryck för avtagande religi-

ositet och slutligen en tes om tilltagande privatisering av religionsutövningen. (Casanova 

1994:20; Sigurdson 2009:29). Mot den andra tesen om religionens eventuella försvinnande an-

för Casanova en rad argument som snarare visar motsatt tendens. (Casanova 1994:27). Ett så-

dant exempel är den muslimska väckelse som sprids över världen (Sigurdson 2009:31). Den 

tredje tesen som avser religionens privatisering förefaller enligt Casanova att ha ett visst berät-

tigande i de västerländska samhällena där religionen trängs undan från offentligheten. Åtskil-

jandet av kyrka och stat är uttryck för en sådan tendens. I ett globalt perspektiv kan det emel-

lertid konstateras att religiösa rörelser på många håll framgångsrikt verkar för att påverka den 

offentliga maktsfären. (Casanova 1994:65; Sigurdson 2009:38). Casanova menar sammanfatt-

ningsvis att sekulariseringsteorin inte är tillräckligt flexibel för att åskådliggöra de processer 

som pågår i de samtida samhällenas komplexa relation till religion (Casanova 1994:38). 

 

 

2.2  Arbetsmodell 



10 
 

De båda undersökningarna av Minganti (2007) och Otterbeck (2010) tolkas och analyseras ut-

ifrån fyra teman: Socialisering, kulturell friställning, ritualer och traditioner samt sekularise-

ring. Till dessa teman kopplas fyra forskningsfrågor. Materialet behandlas genom en tematise-

rad resultatgenomgång och analys. Såväl teman som forskningsfrågor återspeglar de olika teo-

riavsnitten och i analysen diskuteras teman och forskningsfrågor i förening med den teoretiska 

ansatsen. När analysen genomförts är avsikten att kunna besvara den övergripande frågan: 

På vilket sätt beskriver Minganti (2007) och Otterbeck (2010) de religiösa frågor som aktuali-

seras i deras respektive undersökning av muslimska ungdomar i en modern svensk och dansk 

kontext? 

Analysnivån är beskrivande och svaret presenteras i form av en beskrivning av hur Minganti 

och Otterbeck behandlar de religiösa frågor som aktualiseras av de muslimska ungdomarnas 

närvaro i Danmark och Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3  Metod 
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3.1  Metod 

3.1.1  Textanalys och hermeneutik 

Konventioner kring hur texter produceras är kopplade till genrer som styr texters syften, språk 

och struktur. Texter har olika syften men är kommunikativa och förmedlar ett meningsinnehåll. 

Transkriberingar av intervjuer är en speciell typ av text. Dessa förmedlar inte några objektiva 

fakta utan återger informanternas subjektivt erfarna upplevelser av livsvärlden (Malterud 

2009:78). Återgivande av intervjumaterial är alltid ett uttryck för tolkningsprocedurer där tolk-

ningar ofta läggs i lager på lager över det autentiska materialet (Malterud 2009:77). 

Hermeneutik är en tolkningsmetod där uttolkaren rör sig processuellt mellan textens enskild-

heter och dess helhet. Textförståelsen utvecklas genom den hermeneutiska vändningen. I böck-

erna Muslima (2007) och Samtidsislam (2010) är texterna uppbyggda av transkriberat intervju-

material och noteringar från deltagande observation.  

Hermeneutikens centrala tema är att meningen hos delen förstås genom att den sätts i relation 

till helheten (Malterud 2009:115). Delen kan vara ett enskilt textställe eller ett yttrande under 

en intervju. Helheten utgörs av hela den text i vilken textdelen ingår. Tolkningen inleds genom 

att en utvald textdel genom prövning sätts i samband med helheten. Helheten sätts i ny belys-

ning varefter uttolkaren återgår till den utvalda delen. I denna process framträder undan för 

undan en fördjupad förståelse för både delen och helheten (Alvesson & Sköldberg 1994:116). 

Metaforiskt beskrivs metoden som en rörelse i form av en cirkel eller spiral. (Alvesson & Sköld-

berg 1994:115). Applicerat på de intervjuer som ingår i studien uppstår ett växelspel där infor-

manternas svar reflekteras mot forskarnas frågor och informanternas livsvärld. Texterna i Mus-

lima och Samtidsislam innehåller rekonstruktioner av fenomen som är kopplade till muslimsk 

närvaro i en avvikande kontext. Beskrivning och tolkning uppträder tillsammans så att varje 

tolkning av informanternas biografier bygger på en föregående beskrivning (Boréus 2011:131). 

Genom upprepade intervjuer fördjupas inte bara forskarnas insikt om informanternas livsvärld 

utan sannolikt utvecklas även informanternas självförståelse då deras biografier reproduceras 

vid upprepade intervjutillfällen. 

Till diskussionen om tolkning och texters betydelse skall också läggas betydelsen av att män-

niskors kunskaper om den materiella världen skapas genom perception och ackumulerade erfa-

renheter. Upplevelser av objektvärlden sammanfogas och ges mening i individens livsvärld. 

(Berger & Luckmann 2003:154). Berger & Luckmann understryker i boken Kunskapssociologi. 

Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2003) att samhället existerar både 

som objektiv och subjektiv verklighet och att all teoretisk förståelse av samhället måste omfatta 

båda dessa aspekter (Berger & Luckmann 2003:153). Mingantis och Otterbecks beskrivningar 

är tolkningar av informanternas subjektiva och internaliserade erfarenheter av samhället. Sam-

hällsvetenskapen erbjuder inte någon annan väg till kunskap än via människors erfarenheter. 

Objektvärlden är aldrig direkt åtkomlig för vetenskaplig forskning utan nås endast genom män-

niskors subjektiva erfarenheter och upplevelser via intervjuer eller texter. 

3.1.2  Forskarrollen 
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I uppsatsen granskas och analyseras det intervjumaterial som ingår i Muslima och Samtidsislam. 

Presentationen av detta intervjumaterial formas av intervjuer och deltagande observation samt 

av forskarnas tolkningar av intervjumaterialet. De använda metoderna kräver forskarens när-

varo i ett omfattande fältarbete vilket ger anledning till att diskutera forskarrollen. 

Inom den moderna vetenskapsteorin avvisas föreställningen om den neutrale forskaren som inte 

utövar något subjektivt inflytande på forskningsprocessen. Istället har det etablerats en insikt 

om att forskarens inriktning, intressen, motiv och erfarenhet påverkar valet av forskningspro-

blem, urval och metod liksom vad som är ett relevant resultat och hur detta presenteras. (Mal-

terud 2003:41). Människor skapar tillsammans den verklighet vi lever i och tillsammans ut-

vecklar människor ord och begrepp som bidrar till förståelsen av denna verklighet. När forsk-

ningen riktas mot samhällsfrågor där det empiriska materialet utgörs av människors upplevelser 

och erfarenheter blir forskarens interaktion med informanterna en inflytelserik del i studiens 

resultat. I studiet av unga muslimers berättelser om mötet med moderniteten finns forskarnas 

intentioner och avsikter immanent i beskrivning och tolkning av de muslimska ungdomarnas 

relation till det svenska och danska samhället. (Malterud 2003:42). 

Beträffande min egen roll som uppsatsförfattare har valet av studieobjekt gjorts utifrån förut-

sättningen att uppsatsen skall grundas på litteraturstudium. Valet av litteratur har gjorts i samråd 

med handledaren men inriktningen mot muslimers situation i Sverige och Danmark stämmer 

väl med mina egna intressen. Vid tidigare studier i sociologi har jag genomfört ett uppsatsarbete 

om invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden. Integrationsfrågorna har en social 

laddning som gör fältet intressant att arbeta med. I denna erfarenhet döljer sig en förförståelse 

kring muslimers situation i det svenska samhället som omfattar sociala fenomen som utanför-

skap, underordning, makt och dubbla identiteter. Denna förförståelse utgör ett subjektivt inslag 

men den komplexa integrationsproblematiken återfinns också hos Minganti (2007) och Otter-

beck (2010). 

 

3.1.3  Validitet 

En övergripande fråga är om den metod som används i uppsatsen leder till svar på problemfor-

muleringen. Vid tolkning och analys av materialet har det ställts ett antal analysfrågor som 

verkat styrande på kunskapssökandet. Detta har gjorts i ett försök att upprätthålla en kontinuer-

lig värdering av uppsatsens validitet. (Malterud 2003:180). Det är en ständigt återkommande 

fråga hur väl tolkning och analys svarar mot det som skall undersökas. Det material som denna 

studie arbetar med möjliggör många olika tolkningar och rymmer olika sanningar. Metod, urval 

och tillvägagångssätt avgör vilken av dessa möjliga sanningar som utvecklas. Det är nödvändigt 

att det finns en god relevans mellan den kunskap som görs tillgänglig genom tolkning och ana-

lys och den problemställning som lagts till grund för uppsatsen. (Malterud 2003:179). Tillvä-

gagångssättet att jämföra två undersökningar kring ungdomar med en muslimsk bakgrund ger 

möjligheter att skapa en form av korrespondens mellan undersökningarna och tydliggöra avvi-

kelser och gemensamma drag. (Malterud 2003:182). Det är både meningsfullt och genomför-

bart att göra denna typ av jämförelser och upprätthålla ett visst mått av stabilitet i tolkning och 

analys av Muslima och Samtidsislam. 
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Kapitel 4  Resultat och analys 
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4.1  Resultat 

Materialet utgörs av de två studierna Pia Karlsson Minganti, Muslima (2007) och Jonas Otter-

beck & Peter Hallin, Samtidsislam (2010). Den övergripande frågeställning som i uppsatsens 

inledning ställs till materialet har formulerats: 

På vilket sätt beskriver Minganti (2007) och Otterbeck (2010) de religiösa frågor som aktuali-

seras i deras respektive undersökning av muslimska ungdomar i en modern svensk och dansk 

kontext? 

Ur religionssociologisk synpunkt finns det ett antal intressanta aspekter att fästa uppmärksam-

heten på när det lämnas redogörelser för ungdomars relation till religiösa frågor. I valet av teo-

retiska ingångar har det uppställts tre teoretiska ansatser. I linje med den teoretiska diskussionen 

uppställs fyra teman för att kapa struktur i resultatgenomgången. Till varje tema knyts en forsk-

ningsfråga. 

Tema Forskningsfråga 

 

1 Socialisering 

 

1  Hur beskrivs effekterna av de ungas socialisation? 

2 Kulturell friställning 

 

2  Hur skildras ungdomarnas relation till en möjlig förändring av 

livsstil? 

3 Ritualer och traditioner 

 

3  Hur skildras ungdomarnas relation till tradition och riter? 

 

4 Sekularisering 

 

4 Hur skildras ungdomarnas möte med den sekulära kulturen? 

 

 

Denna uppställning representerar ett urval av möjliga perspektiv för att ge tolkningen struktur. 

Urvalet av teman och forskningsfrågor är betydelsefullt eftersom den kunskap som utvinns ur 

materialet beror att sättet att ställa frågor till texterna. Den uppställning som gjorts här svarar 

mot ett antal teoretiska ansatser. Forskning kring ungdomars livsstilsval och hantering av sin 

muslimska bakgrund stöter på en komplex social struktur som representeras av informanternas 

berättelser. Det är forskarens bearbetning av intervjumaterialet som avgör vilka delar av denna 

information som lyfts fram. Genom att ta upp dessa fyra teman finns det en möjlighet att studera 

hur författarna till de båda böckerna placerar in de muslimska ungdomarna i en social kontext 

med avseende på just dessa centrala teman. 

 

4.1.1  Minganti, Muslima (2007) 

Pia Karlsson Mingantis bok Muslima. Islamsk väckelse och unga muslimska kvinnors förhand-

lingar om genus i det samtida Sverige (2007) är en kvalitativ studie av nio unga kvinnor som 

är organiserade i sunni-muslimska organisationer i Sverige. Avhandlingens syfte är att i ljuset 

av islamsk väckelse försöka förstå nio unga kvinnors möjligheter att agera som individer, kvin-

nor respektive medlemmar i religiösa/etniska minoritetsgrupper (Minganti 2007:14). Minganti 
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använder sig av intervjuer och samtal med de nio informanterna kompletterat med deltagande 

observation (Minganti 2007:36). Genom samtal och observationer försöker Minganti få tillgång 

till kvinnornas interaktion med varandra och deras förhållningssätt till de olika situationer som 

kvinnorna möter. Detta innefattar även stämningar, tystnader, spridda kommentarer och kropps-

språk (Minganti 2007:36). 

Minganti använder sig av ett etnologiskt tillvägagångssätt. Metodvalet ger en god inblick i ung-

domarnas sätt att möta sin sociala omgivning och forskaren har möjlighet att ingående studera 

informanternas vardagsproblematik. De intervjuer Minganti utfört redovisas i texten som sam-

tal i en fri form som ger utrymme för informanterna att ge personliga berättelser om sina liv. 

 

4.1.2  Otterbeck & Hallin, Samtidsislam (2010) 

Jonas Otterbeck & Peter Hallins, Samtidsislam, unga muslimer i Malmö och Köpenhamn (2010) 

omfattar intervjuer med nio ungdomar i åldern 17-20 år som ser sig själv som muslimer men 

som det uttrycks i boken inte är så noga med att praktisera islams ritualer. Av de nio ungdo-

marna är sex unga kvinnor och tre är män. Fem av ungdomarna är bosatta i Malmö och fyra i 

Köpenhamn. Otterbeck menar att orsaken till detta urval har varit att undvika de personer som 

är djupast engagerade i islam och som oftast kommer till tals i media och konstrueras av om-

världen som stereotypa muslimer. (Otterbeck 2010:16). Undersökningens syfte är att kontras-

tera den officiellt dominerande bilden av muslimer i Danmark och Sverige genom att synliggöra 

en del av den muslimska befolkningen som lever efter en personligt tolkad vardagsislam. Ett 

vidare syfte är att utifrån materialet få tillfälle att diskutera religion i samtiden. Författaren 

medger dessutom ett intresse för att skriva fram den troendes position i förhållande till diskurser 

och maktstrukturer inom olika sociala sammanhang. (Otterbeck 2010:14). 

 

4.1.3  Tolkning av resultatet 

Tolkningen struktureras enligt de fyra teman och forskningsfrågor som tidigare uppställts. 

 

1 Hur beskrivs effekterna av ungdomarnas socialisation? 

Muslima 

Minganti beskriver hur urvalet av informanter riktats mot muslimska kvinnor som är medlem-

mar i riksorganisationen Sveriges unga muslimer och som har en muslimsk uppväxtmiljö. 

Minganti menar i sin text att informanterna har socialiserats in i muslimska normer och värde-

ringar. Det framgår av beskrivningen att informanternas familjetradition varit en ständigt när-

varande socialiseringsfaktor som utövat ett betydande inflytande på deras livsval. Föräldrage-

nerationen har enligt författaren ofta ett djupt religiöst engagemang som överförs till barnen. 

De faktorer som i religiöst avseende enligt beskrivningen verkat i informanternas socialisering 

är framförallt föräldrainflytande, organisationsanslutning och tillhörighet i gruppgemenskaper. 

Minganti lyfter fram ett citat av informanten Leyla som understryker betydelsen av en tidig 
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socialisering: ”Vi har alltid varit muslimer om man säger så. Vi är födda muslimer, så då är 

man muslim…” (Minganti 2007:64). Minganti visar hur de unga kvinnorna ständigt tolkar och 

omförhandlar sin religiösa erfarenhet. Till den socialisering som Minganti beskriver knyts även 

en genusproblematik där informanternas kvinnoroll utgör en del av socialisationen. Minganti 

skriver att ”tjejerna i denna studie var visserligen involverade i kvinnospecifika rum och akti-

viteter men skrev själva främst in sig i officiell mansdominerad islam…” (Minganti 2007:33). 

I kvinnorollen ingår enligt denna utgångspunkt att axla ett betydande ansvar i familjetraditionen 

för att upprätthålla muslimsk livsstil. (Minganti 2007:61). 

Samtidsislam 

I Samtidsislam beskriver Otterbeck hur informantgruppen är utsatt för olika inflytelserika so-

cialisationsfaktorer som verkar i olika riktning och att ungdomarna lever i ambivalent situation 

mellan den muslimska traditionen och det sekulära svenska och danska samhällena. Beträffande 

de religiösa socialisationsparametrarna beskrivs hur de unga lever i en ritualiserad vardag som 

styrs av den äldre generationen och som informanterna har att förhålla sig till (Otterbeck 

2010:83). Den muslimska tradition som internaliseras är enligt författaren inte någon ”sann” 

islam utan en muslimsk livsföring som byggs upp av personlig tolkning och egna erfarenheter. 

Otterbeck redovisar hur informanternas kontakt med Koranen är begränsad och att ungdomarna 

har en vag uppfattning om koranens innehåll. (Otterbeck 2010:88).  Otterbeck menar att den 

svaga bindningen till Koranen öppnar för en tämligen fri tolkning som inte motsvaras av det 

omgivande svenska och danska samhällets stereotypa uppfattningar om den muslimska socia-

lisationens effekter. Otterbeck visar att samtidigt med en svag bundenhet till muslimsk livsstil 

har informanterna en öppenhet för inflytande från kamrater, skola och media. 

 

2  Hur skildras ungdomarnas sökande efter en alternativ livsstil? 

Muslima 

Minganti beskriver hur samtliga nio informanter ser sig själv som troende sunni-muslimer och 

också har insikt om att man befinner sig i minoritetsposition och tilldelas rollen av den andra 

(Minganti 2007:21). Kvinnornas benägenhet att förändra sin relation till religionen och på ett 

avgörande sätt välja en annan livsstil betraktas i Mingantis beskrivning som osannolik (Ming-

anti 2007:59). Minganti framhåller däremot att kvinnorna inom islam beläggs med ansvar för 

ett riktigt muslimskt liv och internaliserar en rad normer kring en tolkad islam med inslag av en 

tydlig könsmaktdiskurs. Kroppen beskrivs av författaren som en del av den ritual som ingår i 

ett gott muslimskt liv. Mingantis beskrivning tar fasta på hur riter och tradition ger kroppsliga 

avtryck i språk, kroppshållning och mimik. I denna situation kan det enligt Minganti framstå 

som en omöjlighet att förändra sin framtoning trots att de unga kvinnorna möter en pluralistisk 

kultur i det omgivande samhället som öppnar för olika livsstilsval (Minganti 2007:60). Spän-

ningen mellan familjetraditionen och den sekulära kulturen kan orsaka en personlig kris och 

Minganti beskriver hur vägen ut ur krisen inte är att lämna familjen utan snarare att välja en 

muslimsk väckelsediskurs. 

Samtidsislam 

De ungdomar som ingår i Otterbecks studie har en ganska svag relation till den muslimska 
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familjetraditionen. Otterbeck beskriver att urvalet av informanter riktats mot informanter som:  

”…inte är djupt engagerade i islam utan snarare ´sekulära´, det vill säga att de fortfarande ser 

sig som muslimer men inte är så noga med att praktisera islams ritualer…” (Otterbeck 2010:16). 

Otterbeck beskriver informantgruppen som i viss mån öppen inför det pluralistiska samhällets 

utbud av livsstilar. Relationen till islam är distanserad och religionen ses som ett ”färdigt paket” 

(Otterbeck 2010:200). Informanterna är i beskrivningen sparsamma med att föra ut islam på 

stan. Detta gäller även organiserade fritidsaktiviteter som idrott där islam uppges vara frånva-

rande eller rentav irrelevant. Ungdomarna skapar enligt författaren en muslimsk identitet inom 

sekulära institutionella ramar som ger religion en marginell och privatiserad roll. Otterbeck 

hävdar att den sociala strukturen i Malmö och Köpenhamn kräver att den enskilde identifierar 

sig själv som muslim i linje med ett klassificerande identitetsspel. Däremot kräver inte omgiv-

ningen att muslimerna använder islam som norm för sitt uppträdande. Det privatiserade relig-

ionsbruket tenderar enligt författaren att bli ett moraliskt mognadsprojekt för den enskilde. In-

formantgruppen är heterogen och omfattar sex mer troende muslimska ungdomar och tre som 

utvecklat mer individuellt präglade trosföreställningar. (Otterbeck 2010:202). Otterbeck gör 

iakttagelsen att de ungas relation till islam varierar i faser genom informanternas liv. Vid vissa 

tider är engagemanget stort medan det vid andra tillfällen är litet. (Otterbeck 2010:206). Otter-

beck beskriver ett relativt obundet förhållningssätt till religionen och en öppenhet för att för-

ändra livsstil enligt nya ideal. 

 

3  Hur skildras ungdomarnas relation till tradition och riter? 

Muslima 

Mingantis informanter betraktar sig som troende sunni-muslimer, vilket enligt författaren inne-

bär att de unga kvinnorna bär på en förkroppsligad kulturell kunskap bestående av att vara 

muslim och kvinna. Dessa internaliserade normer uttrycks enligt författaren i kroppshållning, 

rörelser, tal och mimik. (Minganti 2007:60). Informanterna anses i beskrivningen vara symbo-

ler för sina familjer och andra muslimska grupper (Minganti 2007:61). Kvinnor som bär sin 

muslimska tillhörighet även utanför familjen ifrågasätts enligt Minganti på grund av sin avvi-

kelse i mötet med majoritetskulturen. När företrädare för majoritetskulturen försöker under-

ordna kvinnorna och ifrågasätta deras religiösa tillhörighet uppger kvinnorna att de i ren protest 

kan använda traditionell muslimsk klädsel som exempelvis slöja. Minganti understryker att en 

sådan reaktion leder till ökad synlighet och en konfrontation mellan religiösa och sekulärt kul-

turella värden. 

Samtidsislam 

Otterbeck understryker att ritualerna överlag ägs av andra än de unga respondenterna. Den äldre 

generationen upprätthåller enligt beskrivningen ritualerna och försöker skapa autenticitet ge-

nom en muslimsk livsföring. De unga förhåller sig familjetraditionerna och lever delvis i en 

ritualiserad vardag som dels styrs av de vuxna och dels ålägger framförallt kvinnorna krav att 

iaktta självkontroll. 
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Otterbeck ställer frågor till informanterna kring koranläsning och konstaterar att de ungas kun-

skap om Koranen är skiftande och generellt ganska svag. (Otterbeck 2010:89). Samtliga infor-

manter säger sig emellertid tro på Gud även om detta tillkännages under vissa reservationer. 

(Otterbeck 2010:108). En förekommande uppfattning enligt beskrivningen är emellertid att utan 

Gud är tillvaron meningslös. Otterbeck menar att den ambivalenta inställningen till den 

islamska urkunden och tron på Gud är resultatet av en tids- och platsbunden teologiproduktion. 

I ljuset av föräldragenerationens migration och informanternas möte med den västerländska 

principen om det oförhindrade jaget tydliggör författaren att den ambivalenta relationen till ri-

tualer och traditioner är uttryck för en personligt tolkad islam. (Otterbeck 2010:115). Det är 

människans kropp som bärare av ritualer och utan kroppar existerar inte ritualerna (Otterbeck 

2010:48). Visserligen kan enligt Otterbecks beskrivning enskilda personer uppfatta olika saker 

som ritual och den personliga tolkningen är avgörande för om ritualerna betraktas som kom-

munikativa, gränssättande och hur de tillskrivs mening. (Otterbeck 2010:55). Bönen är i denna 

beskrivning inte någon familjeangelägenhet utan individuell och privat. (Otterbeck 2007:59). 

 

4  Hur skildras ungdomarnas möte med den sekulära kulturen? 

Muslima 

Minganti talar om hur modernitetens målrationella samhällsordningar utmanar och undan-

tränger de religiösa världsåskådningarna som i en pluralistisk samhällsmiljö inte längre funge-

rar legitimerande för hela samhällen. Minganti menar att den bild av islam som produceras i 

Sverige präglas av stereotypisering med inslag av underordning och diskriminering (Minganti 

2007:59). Denna rasifierade underordning sammanlänkas i beskrivningen med en postmodern 

och globaliserad utveckling. Minganti använder termen islamofobi för att ge en sammanfat-

tande beteckning på majoritetssamhällets attityder. Informanterna möter enligt författaren stig-

matiserande beteckningar som invandrartjejer, förortsungar och betraktas av omgivningen som 

förtryckta traditionsbundna och ofria. I mötet med den förenklade bilden av islam upplever 

informanterna enligt Minganti en kris som kan ta sig uttryck i ett ambivalent rollbyte. (Minganti 

2007:66). Det uppstår i mötet med majoritetskulturen maktordningar baserade på religion, ge-

nus och social underordning som intersektionellt verkar mot de muslimska ungdomarna (Ming-

anti 2007:67). 

Minganti framhåller att det gäller för de unga kvinnorna att skapa sig ett fromt subjekt i enlighet 

med ”sann” islam eller en form av muslimsk fromhet som tolkas på ett personligt plan. En sådan 

privat tolkning kommer enligt Minganti att utsättas för majoritetens diskursiva makt och av-

gränsas av majoritetskulturen. (Minganti 2007:76). I beskrivningen tar författaren upp den fö-

rekommande hederskultur som utvecklas inom familjetraditionen och som kräver att kvinnorna 

uppvisar självkontroll (Minganti 2007:76). En långt driven anpassning till majoritetskulturens 

krav kan enligt Minganti leda till en hedersrelaterad konflikt med familjen och framstår inte 

som någon tänkbar lösning i de ungas livsstilsval. Att avstå från en muslimsk livsstil innebär 

enligt författaren att den troende muslimen gör ett avståndstagande från Guds vilja och att re-

pression i ett sådant fall kan förväntas även från transcendent håll i form av Guds vrede. I en 

sådan situation beskrivs självdisciplinering och självövervakning som det mest fördelaktiga 

förhållningssättet. (Minganti 2007:77). Minganti menar att därtill skall läggas att barndomens 
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religiösa tillhörighet enligt informanternas egna uttalnaden även är en grund för identitet, trygg-

het glädje och stolthet. Sammantaget leder detta enligt författaren till att de unga muslimska 

kvinnorna avstår från att utmana familjesammanhållningen. Minganti menar att de unga kvin-

norna väljer att utmana familjetraditionen inifrån genom att försiktigt tänja på gränserna och 

forma en personlig tolkning av en muslimsk livsföring. (Minganti 2007:77). 

Samtidsislam 

Kunskapen om islam kan enligt författaren vara en värdefull tillgång för ungdomarna som upp-

rätthålls med stolthet. (Otterbeck 2010:200). Ungdomarna skapar enligt beskrivningen en mus-

limsk identitet som förhandlas så att den är tillämpar inom det sekulära samhället. Islamsk teo-

logi förs enligt Otterbeck sällan ut ur hemmen. Endast undantagsvis exponeras den religiösa 

tillhörigheten offentligt. När informanterna för ut religiösa värderingar sker det enligt beskriv-

ningen ofta i form av etiska frågor. Otterbeck menar att islam i detta religionsbruk endast re-

presenteras som etisk förebild. (Otterbeck 2010:201). Det utvecklas enligt författaren en försik-

tighet bland de unga för att inte urholka islams trovärdighet och religionen exponeras endast på 

sådana platser där islam är accepterad. I de västerländska samhällena menar Otterbeck att det 

saknas institutioner som stödjer islam och som kan utgöra normerande förebild för ett gott mus-

limskt liv. Därför är det endast inom familjen som religionen finner stöd. (Otterbeck 2010:201). 

De unga tenderar enligt beskrivningen att utveckla egna individuellt präglade religiösa före-

ställningar. Otterbeck menar att när islam uppfattas som avvikande löper informanterna risk att 

identifieras som muslimer och kategoriseras som avvikande. Risken att försättas i sådana situ-

ationer kräver ständiga förhandlingar med omvärlden om den egna identiteten. Sammanfatt-

ningsvis konstaterar Otterbeck att islam är ett både synligt och osynligt stigma för ungdomarna. 

Synligheten uppstår enligt författaren då etnicitet och religionstillhörighet tydliggörs genom 

namn och utseende. Osynligt genom att många människor inte tänker i religionskategorier. Ot-

terbeck beskriver hur informanterna är väl medvetna om att de i kontakten med icke-muslimer 

kan komma att behöva förhandla om sin anpassningsstrategi. (Otterbeck 2010:203). 

 

4.1.4  Resultatsammanfattning 

Genomgången av de båda texterna Muslima och Samtidsislam visar att beskrivningarna delvis 

täcker olika fält i muslimska ungdomars relation till religion. De frågor som ställs till materialet 

beträffande socialisation, livsstilsval, tradition och riter samt sekularisering lyfter fram olika 

aspekter av ungdomarnas förhållningssätt i Mingantis och Otterbecks beskrivning av ungdo-

marnas relation till dessa frågor. Det förekommer olikheter i författarnas beskrivning av ung-

domarnas relation till islam och till den omgivande sekulära kontexten. Dessa olikheter beror 

till övervägande del på skillnader i urvalet av informantgrupper, vilket också svarar mot förfat-

tarnas olika syften. I båda böckerna beskrivs ett konfliktperspektiv i de muslimska ungdomar-

nas relation till moderniteten. Konflikterna hanteras olika och har olika betydelse för ungdo-

marna. Generellt har Mingantis informantgrupp en tydligare konfrontation med den omgivande 

sekulariseringen än Otterbecks grupp. Mingantis informanter distanserar sig från majoritetskul-

turens inflytande och drar mot väckelseislam. Otterbecks syfte är att visa fram en motbild mot 

den stereotypa och negativa mediabilden av muslimer. Detta syfte fullföljer Otterbeck genom 
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att visa hur en grupp ungdomar med en pragmatisk hållning till den muslimska familjetradit-

ionen avstår från allt för tydliga konfrontationer med majoritetskulturen. Det finns helt enkelt 

rum i det svenska och danska samhället där man undviker att synliggöra islam men det finns 

också ett muslimskt förhållningssätt där man förhandlar om sin muslimska bakgrund på ett 

pragmatiskt och vardagsnära sätt så att konflikter med majoritetskulturen undviks. 

 

4.2  Analys 

Analysen genomförs utifrån de teman som tidigare uppställts. Till dessa teman har knutits var-

dera en forskningsfråga kring vilken analysen av varje tema koncentreras. 

1  Hur beskrivs effekterna av de ungas socialisation? 

Muslima 

Familjetradition och muslimska normer är en inflytelsesfär som följt ungdomarna sedan barn-

domen. För det lilla barnet är islam en naturlig och normaliserad företeelse som inte ifrågasätts. 

Den tidiga påverkan av muslimska normer kompliceras i tonåren då ungdomarna i större ut-

sträckning börjar ta intryck från kamrater, skola och media. Ungdomarna möter i tidiga år en 

primär och senare en sekundär socialisation. (Giddens 2005:27). När ungdomarna möter kultu-

rella och religiösa värden under den sekundära fasen präglas mötet av ifrågasättande och för-

handling. (Minganti 2007:58). Minganti beskriver hur informanterna fortfarande har en stark 

knytning till familj och släkt i mötet med omgivande socialisationsfaktorer. Det är inte något 

tänkbart alternativ att bryta med familjen. I ett citat heter det att: ”Sammantaget framträder 

således flera motiv för de studerade tjejerna att i det längsta undvika konflikter och brott med 

familjer, etniska nätverk och islam” (2007:77). Minganti beskriver hur ungdomarna strävar ef-

ter att skapa sig en from livsföring i enlighet med islamsk tradition. Det framgår av beskriv-

ningen att informanterna har en konfliktfylld relation till den sekulära kulturen. 

Samtidsislam 

Otterbecks beskrivning av informanternas socialisering berör övergången från en religiöst präg-

lad uppväxt med ett senare möte med nya värderingar och attityder i tonåringarnas livssituation. 

Under den sekundära socialisationsfasen ifrågasätts den muslimska traditionen av representan-

ter för den sekulära majoritetskulturen. Liknande värderingar förmedlas genom skolan som 

ställer krav på att eleverna skall utvecklas till ”oförhindrade” individer vilket i västländerna 

betraktas som en förutsättning för att kunna leva ett autonomt liv i ett demokratiskt samhälle. 

(Otterbeck 2010:134). Ungdomarnas förhållningssätt är ambivalent och präglat av motsätt-

ningen mellan föräldrarnas krav på en muslimsk livsstil och omvärldens tryck genom kamrater 

och mediala subkulturer att ta till sig konsumtionssamhällets värderingar med den kommersiella 

populärkulturens riter och symboler. (Otterbeck 2010:135). 

Ismail:”…Jag bara känner på (mig) att, ja, nu är jag muslim, nu ska jag be, nu ska jag läsa 

Koranen, men så kommer det en annan person och säger: nej, nu ska du leva som du lever i 

Sverige, nu ska du gå ut med kompisar och gå till bio….jag får inget intryck eller påverkan 

från någon annan utom mig själv som hela tiden pendlar mellan att vara muslim eller inte 

muslim”. (Otterbeck 2010:145). 
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Citatet visar effekten av ambivalensen i den sociala situation som Ismail men sannolikt även de 

andra informanterna befinner sig i. Sådana multipla sociala identiteter kan leda till inre konflik-

ter (Giddens 2001:29). Konflikten beskrivs emellertid i Samtidsislam som tämligen okompli-

cerad eftersom situationen uppfattas av de unga muslimerna som självklar och naturlig. Enligt 

social teori anses personer som lever i sådana spänningsfält bära på hybrida eller kreola identi-

teter (Otterbeck 2010:135; Giddens 2001:29). Otterbeck invänder att klassiska socialisations-

teorier belastas av att de utgår från homogena miljöer. Migration, globalisering, minoritetskul-

tur och media skapar pluralistiska samhällen med skiftande förutsättningar. Socialiseringsbe-

greppet behöver i det moderna samhället fogas in och anpassas till en komplex social miljö. 

(Otterbeck 2010:136). Otterbeck framhåller att det finns en fara i att behandla människor som 

homogeniserade av kultur och religion. I beskrivningen av de unga bör tyngdpunkten istället 

läggas på den dynamik som finns i kulturen, majoritetssamhällets sociala inflytande och indi-

videns personliga motiv och erfarenheter. 

 

2  Hur skildras ungdomarnas relation till en möjlig förändring av livsstil? 

Muslima 

Noor: ”Det här med familjen. Det här med identiteten. Och skolan. Det är kaos häruppe (tar 

sig för huvudet). ….Man hade det ju redan jobbigt med att komma in i det svenska liksom. 

Och så upptäcker man att: Nehej, jag kan inte vara svensk heller. Eller får inte vara. Just när 

familjen märkte att nu är det kört, nu håller hon på att bli svensk liksom…då satte de upp 

ännu strängare krav och hårdare gränser”. (Minganti 2007:57) 

Minganti beskriver hur de unga kvinnorna riskerar att hamna i konflikt mellan traditionella 

muslimska värderingar och omgivningens krav på förändring. Minganti utgår i detta avseende 

från det senmoderna samhällets relativisering av de stora berättelserna och den pluralism som 

följer av denna utveckling. I analysen av förändringskraven finns en bakgrund även i Thomas 

Ziehes teori om kulturell friställning (Ziehe 1993:35). Minganti menar även att mångkultural-

ismen kan ha den dubbla verkan att tillvarata minoritetskulturers intressen (Minganti 

2007:171). Den hederskultur som finns inom vissa familjer är en starkt normerande kraft som 

kräver individuell anpassning när kvinnorna når tonåren. Åsidosätts dessa krav kan repression 

förväntas (Minganti 2007:77). Att förhålla sig till snabba förändringskrav kan med Ziehes ord 

men också i Mingantis beskrivning vara liktydigt med kriserfarenhet. När familjetraditioner 

hotas av nedbrytning blir ungdomar i det senmoderna samhället mer friställda än tidigare gene-

rationer. De unga är fria att träffa nya livsstilsval och forma sin identitet i en pluralistisk miljö. 

(Ziehe 1993:37). I ljuset av de krav som bland annat Noors föräldrar ställer är självdiscipline-

ring att föredra framför en konfrontation mot familjens förväntningar. Det motstånd som de 

unga kvinnorna verkställer resulterar inte i att familjesammanhållningen utmanas. Istället pres-

sar de unga kvinnorna gränserna för muslimska normer inifrån gruppgemenskapen. Motståndet 

beskrivs med slagordet ”tillbaka till islam” innebärande en strävan tillbaka till de islamska käl-

lorna koranen och sunna. (Minganti 2007:77). Den bild Minganti ger av de ungas möjligheter 

att byta livsstil innehåller begränsningar och en konfliktskapande relation både till familjetrad-

itionen och till moderniteten. 
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Samtidsislam 

Otterbeck för en diskussion om hur de normer som styr social interaktion bryter samman i mo-

derniteten och hur det uppstår nya gränsdragningar för exkludering samt integrering kring iden-

titetsbildning och religionstillhörighet. Författaren ger en bild av de unga som anknyter till Zi-

ehes begrepp ”kulturell friställning” genom en viss öppenhet inför möjliga livsstilsval (Otter-

beck 2010:41). Otterbeck beskriver vidare hur informanterna upplever islam som autentisk och 

har en distans till religionen som avviker från föräldrarnas traditionsbundna personliga islam-

tolkning. (Otterbeck 2010:116). 

Alina: ”Det är faktiskt så att jag utövar min tro varje dag…. Det ska givetvis inte förstås på 

ett felaktigt sätt så att den format mig på det sättet att jag inte har något val, att jag bara kan 

gör det som islam säger, inte alls. Självfallet kan jag göra det som islam anmodar mig, men 

samtidigt kan jag ju göra annat. Jag formar mitt eget liv i vardagen”. (Otterbeck 2010:183). 

Ungdomarna möter en annan kontext än föräldrarna och är präglade av en svensk och dansk 

modernitet. Informanterna säger att de tagit över islam från sina föräldrar men att de inte prak-

tiserar den lika mycket. (Otterbeck 2010:116). Otterbecks informantgrupp har överlag en prag-

matisk inställning till islam och tillåter sig att göra personliga tolkningar. Samtidigt förhandlar 

de med majoritetskulturens pluralistiska kultur. Det är möjligt för informanterna att förändra 

sin livsstil. För de unga vuxna är det en öppen fråga hur man väljer att forma sitt liv i relation 

till islam i en modern kontext. 

 

3  Hur skildras ungdomarnas relation till tradition och riter? 

Muslima 

Ritualer fungerar som ett kollektivt minne som kommunicerar handlingar och språk med sym-

bolisk innebörd. (Hornborg 2005:17). Traditioner och ritualer ställer den mänskliga kroppen i 

centrum. Ritualer skapar och återskapar sociala strukturer förmedlar kunskap om individen ge-

nom klädval eller kroppsspråk. (Hornborg 2005:19). Minganti beskriver hur de unga kvinnorna 

i informantgruppen är bärare av en tolkad muslimsk livsstil som innefattar en rad ritualer som 

uttrycks genom kroppens rörelser, kläderna men som också i rumslighet och till vissa tider 

såsom återkommande religiösa högtider. 

Leyla: ”…När man tar på sig sjal så är det inte bara det att man tagit på sig den och så är 

allting okej liksom. Det innebär så mycket mer. Man ska bete sig islamiskt. Man ska vara en 

bra människa. Man ska typ veta var gränserna går för det som är bra och dåligt. För när man 

har sjal så syns det liksom. Alla vet att man är muslim och vad som gäller då. Så om jag nu 

tar på mig en sjal, ska jag veta vad som förväntas av mig”. (Minganti 2007:231). 

Informanterna försöker som troende muslimer leva efter en personligt tolkad islam. När islam 

uttrycks utanför familjen i kläder, bön eller fasta möter traditionen en majoritetskultur präglad 

av andra värderingar. Leylas sätt att tala om betydelsen av kroppsliga muslimska avtryck i den 

svenska kontexten vittnar om en god förståelse för det synliga rituella beteendets betydelse. 

Muslimska rituella uttryck kan verka konfrontatoriskt i mötet med majoritetskulturen. Minganti 

beskriver hur mötet med det sekulära samhället kan orsaka en personlig kris (Minganti 
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2007:64). I denna situation påpekar Minganti att det utvecklas en väckelsediskurs. (Minganti 

2007:65). 

Samtidsislam 

Otterbecks mål är att beskriva de enskilda individernas upplevelser och erfarenheter av hur 

samhälleliga strukturer och grupptillhörigheter påverkar den egna sociala positionen. (Otter-

beck 2010:134). Otterbecks urval består av informanter som ser sig själv som muslimer men 

inte är så noga med att praktisera islams ritualer. Därmed blir Otterbecks beskrivning av ritua-

lernas betydelse i mötet med den danska och svenska kontexten något nedtonad. Denna ambi-

valenta inställning bekräftas av Zara. 

Zara: ”Men jag är ju inte muslim, jag praktiserar inte religionen, men jag är ju från Iran och 

då är man ju född muslim, jag kan ju inte säga att jag är kristen för det kan jag inte relatera 

till, men, islam kan jag ju ändå relatera till lite i alla fall eftersom vi faktiskt firar id (arabiskt 

ord för religiös fest) och jag har en mormor som är troende och jag är från Iran och ja, det är 

något jag kan relatera till fast jag inte är det – själv”. (Ottebeck 2010:154). 

Zara är inte representativ för hela gruppen utan det religiösa förhållningssättet är starkare hos 

vissa av de andra informanterna. Den beskrivning Otterbeck ger av de ungas relation till ritua-

lerna och de religiösa traditionerna leder inte till någon stor personlig konflikt. Ingen av infor-

manterna bär muslimska kläder inte heller några smycken med Allahs namn eller korancitat 

(Otterbeck 2010:52). Deras kroppsliga uttryck smälter väl in i en västerländsk stil som inte 

avslöjar den religiösa tillhörigheten. De skillnader som finns mellan ungdomarna med en mus-

limsk uppväxt och de attityder och värderingar som finns i det svenska och danska samhället är 

inte större i Otterbecks beskrivning än att de kan omfattas av en normalitet i vardagslivet. (Ot-

terbeck 2010:82). 

 

4  Hur skildras ungdomarnas möte med den sekulära kulturen? 

Muslima 

Många uttalanden hämtade från intervjuerna visar att de unga kvinnor som ingår i Mingantis 

informantgrupp inte är beredda att kompromissa alltför långt med sin religiösa tillhörighet.  

Minganti beskriver hur de unga kvinnorna strävar efter att skapa sig en from livsföring i enlighet 

med islamsk tradition och distanserar sig från sekulariteten. Detta förhållningssätt reflekterar 

majoritetskulturens syn på muslimsk tradition. Talal Asad menar att problemet med att förstå 

muslimers situation i Europa problematiseras just av den europeiska självsynen. Europas nat-

ionalstater är konstituerade på ett sådant sätt att muslimska immigranter inte kan nå en tillfreds-

ställande grad av jämställdhet i dessa länder. (Asad 2003:159). Situationen kännetecknas av att 

muslimska immigranter samtidigt är både inkluderade och exkluderade vilket kan tillskrivas 

begrepp som kultur och civilisation, den sekulära staten, majoritet och minoritet. Ritualer 

skapar och återskapar sociala strukturer som förmedlar kunskap om individen genom klädval 

eller kroppsspråk. (Hornborg 2005:19). 

De unga kvinnorna utvecklar ett motstånd och formar slagordet ”tillbaka till islam” det vill säga 

tillbaka till de islamska källorna koranen och sunna. (Minganti 2007:77). I denna konfrontativa 
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process finns en risk att unga muslimer determineras som offer inför majoritetskulturens krav 

av en alltför kompromisslös hållning. Det finns också en risk för att argumenten befäster upp-

fattningen att relationen till den komplexa tillvaron som muslim i Sverige innebär statiska po-

sitioner. 

Samtidislam 

Hos Otterbeck återfinns en mer dynamisk syn på unga muslimers situation i Sverige och Dan-

mark. Otvivelaktigt instämmer Otterbeck i att muslimer utsätts för förtryck av ”den samlade 

offentligheten” (Otterbeck 2010:135). Det finns också andra intressenter i den unga muslimens 

identitetsutveckling som föräldrar och släkt som ställer krav på en anpassning till familjens 

kulturella värden liksom tryck från kamrater och mediala subkulturer. Otterbeck noterar samti-

digt att det inte är något märkvärdigt med att unga lever med en uppfattning om att deras situ-

ation är självklar. Ungdomar funderar i allmänhet inte på sin samhällsposition eller över att de 

bär kläder eller lyssnar på musik som inte har sitt ursprung i den svenska eller danska kulturen. 

Det märkvärdiga uppstår när situationen synliggörs och när deras identitet omnämns som hy-

brid, kreol eller bindestrecksmässig. Det sker ständigt ett nyskapande av traditionella värde-

ringar i en oavslutad process. Det är dock inte ett nyskapande utifrån fasta essentiella värden 

utan kreationer av rörliga kulturelement med vilka det ständigt konstitueras nya meningar och 

nya värderingar. (Otterbeck 2010:135). Migration innebär ett radikalt brott med en tidigare ma-

joritetskultur inom vilken man inte tagit något personligt ansvar för religion och kultur. I en ny 

roll befinner man sig i en minoritetskultur som skall byggas upp och där ett stort ansvar faller 

på den enskilda individen. Otterbeck beskriver hur tonvikten inom islam förflyttas av migrat-

ionen och den globaliserade moderniteten från juridiska normer och samhällsordning till vär-

deringar, etik och individuella val. (Otterbeck 2010:42). 

 

4.2.2.  Sammanfattning av analys 

Uppsatsens övergripande forskningsfråga: På vilket sätt beskriver Minganti (2007) och Otter-

beck (2010) de religiösa frågor som aktualiseras i deras respektive undersökning av muslimska 

ungdomar i en modern svensk och dansk kontext? - har belysts i analysfasen. De fyra teman 

med tillhörande forskningsfrågor som utgjort struktur för analysen har ställts i relation till för-

fattarnas beskrivningar. Analysen ligger på beskrivande nivå och resulterar i en redovisning av 

de båda texterna. 

Minganti beskriver hur ungdomarna i informantgruppen håller fast vid familjetraditionen och 

inte är benägna att kompromissa i mötet med nya och påträngande värderingar. (Minganti 

2007:78). Denna ovilja till kompormiss är tydlig både beträffande socialisationsaspekten och i 

mötet med ett utbud av nya värderingar i en kulturell friställning. Minganti beskriver också hur 

kvinnorna låter sina kroppar representera islam genom att med kläder, rörelser och språk för-

medla en muslimsk livsstil. (Minganti 2007:229). Denna ovilja att kompromissa återfinns även 

i relationen till den sekulära utvecklingen. De unga kvinnorna reagerar på omgivningens mot-

stånd genom att utveckla islamisk väckelsefromhet. 
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Otterbeck beskriver ungdomarnas situation som dynamisk inför mötet med nya värderingar från 

det omgivande samhället. (Otterbeck 2010:139). Möjligheterna att välja bland olika livsstilar 

betraktas inte som något hot även om omgivningens inflytande kan leda till en ambivalent håll-

ning mellan familj och omvärld. Otterbeck beskriver också hur ungdomarna omformulerar te-

ologin till att handla om enbart etik och värderingar. Islam blir i denna beskrivning ett moraliskt 

projekt. 

Beskrivningarna är i den form det presenteras här kraftigt generaliserande och motsvarar inte 

de enskilda informanternas individuella förhållningssätt. Det finns betydande skillnader inom 

båda informantgrupperna som inte kommer till uttryck när undersökningarna sammanförs och 

generaliseras på det sätt som sker i uppsatsen. Det går inte att behandla analysresultaten så att 

det uppställs några slutsatser. Författarna har gjort presentationer av sina informanter som re-

sulterar i två olika beskrivningar. 

 

4.3  Slutsatser 

Analysnivån är beskrivande och det har inte varit avsikten att bilda några nya begrepp eller 

teorier. Analysen resulterar i två beskrivningar om muslimska ungdomars livsstilsval. Beskriv-

ningarna uppvisar både likheter och skillnader. Beskrivningarna visar samstämmigt att den so-

ciala miljön i de moderna samhällena i Sverige och Danmark är heterogen och mångfaldig och 

skapar en komplex situation för ungdomar med muslimsk bakgrund. Detta skapar möjligheter 

för ungdomarna att göra livsstilsval. Pluralismen verkar samtidigt som ett hot mot den tradit-

ionella muslimska kulturen. 

Mingantis beskrivning i Muslima visar att de muslimska kvinnorna upplever motstånd mot ut-

övandet av sin religion i den svenska kontexten. Benägenheten att kompromissa om de religiösa 

uttrycken är mycket liten inom informantgruppen. Detta resulterar i utveckling av väckelse-

islam. (Minganti 2007:65). Samtidigt försöker kvinnorna åstadkomma en större individuell fri-

het inifrån den muslimska familjetraditionen genom att utvidga gränserna för vad som är ett 

gott muslimskt liv. I denna ambivalens finns sannolikt spår av den sekulära kontextens infly-

tande. 

Otterbecks beskrivning av informanterna i Samtidsislam visar att ungdomarna har en dynamisk 

syn på livsstilsvalen. (Otterbeck 2010:200). Ungdomarna är socialiserade av föräldrar och släkt 

till den islamiska religionen men har inte starkare knytning till religionen än att de inte låter 

islam styra vardagslivet. Det teologiska innehållet i islam tonas ned i detta perspektiv och islam 

tenderar att omförhandlas till en fråga om etik och moral. 

Skillnaderna undersökningsresultaten kan i stor utsträckning tillskrivas de båda forskningspro-

jektens olika urval och syfte. Syftet i Mingantis Muslima är att i ljuset av islamsk väckelse 

försöka förstå nio unga kvinnors möjligheter att agera som individer, respektive medlemmar i 

religiösa/etniska minoritetsgrupper (Minganti 2007:14). Syftet i Otterbecks Samtidislam är att 

kontrastera den dominerande mediala bilden av muslimer i Danmark och Sverige och synlig-

göra den del av den muslimska befolkningen som inte känner igen sig i de dominerande diskur-

serna (Otterbeck 2010:14). Dessa syften ger olika riktning åt de båda forskningsprojekten. 
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Undersökningarna riktar sig mot muslimska ungdomar men rör sig inom olika delar av fältet 

muslimska ungdomars relation till religion. Detta resulterar i att olika företeelser i ungdomarnas 

livssituation lyfts fram. 

Även urvalet av informanter är olika. Minganti har rekryterat informanter som är kvinnor, tro-

ende sunni-muslimer och aktiva i en muslimsk organisation. (Minganti 2007:12). Otterbeck har 

på ett mer slumpmässigt sätt sökt informanter med muslimsk bakgrund som inte i någon större 

utsträckning praktiserar islam (Otterbeck 2010:16). Att Otterbeck sökt informanter i både 

Malmö och Köpenhamn behandlas inte i undersökningen som någon betydelsefull faktor. 

Minganti har gjort ett riktat och avgränsat urval som sannolikt i mindre grad är representativt 

för populationen muslimska svenska ungdomar. Den bild av det svenska samhället som besk-

rivs i Mingantis undersökning visar med tanke på urval och syfte ett avgränsat område av de 

muslimska ungdomarnas livssituation. 

Sammanfattningsvis konstateras att det danska och svenska samhället är präglat av modernite-

tens pluralism och att ungdomar har möjlighet att göra olika livsstilsval. Denna situation skapar 

ambivalens i formandet av en personlig identitet och kan också leda till en krissituation. I före-

ning med en muslimsk livsstil kan detta leda till utvecklandet av väckelseislam. Undersök-

ningen av Muslima och Samtidsislam visar också att det är av avgörande betydelse inom sam-

hällsforskningen hur forskningsprojekten genomförs. Olika syften och urval styr vilka delar av 

samhället som synliggörs. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5  Diskussion 

Teoretisk diskussion 

De muslimska ungdomar som möter sekulära och mångfaldiga kulturströmningarna i Sverige 

och Danmark befinner sig i en komplex social situation. Mot bakgrund av de valda teorierna 

kan denna situation återges med hänvisning till Anthony Giddens som framhåller betydelsen av 

primär och sekundär socialisation och betonar att det under det unga barnets primära sociali-

sering formas mycket stabila grundläggande värderingar som knappast förändras senare i livet. 

(Giddens 2005:28). Till detta skall läggas Thomas Ziehes diskussion kring hur moderniteten 
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präglas av traditionernas sammanbrott och snabba kulturella förändringar. (Ziehe 1993:35). För 

de muslimska ungdomarna som socialiserats in i en traditionellt stark minoritetskultur skapar 

krav från majoritetskulturen på sekulärt förhållningssätt och öppna livsstilsval olika konfliktsi-

tuationer som ungdomarna har att förhålla sig till. För ungdomarna i båda informantgrupperna 

gäller att de befinner sig med sina kroppar och sina liv i det svenska och danska samhällena. 

De exkluderande attityder som väcks till liv innebär inte att interaktionen med majoritetskul-

turen upphör utan endast att den ändrar karaktär och tar sig andra uttryck.  

Beträffande diskussionen om modernitetens omfattande tillgång till olika livsstilsval skall sägas 

att valet av livsstil inte är något ytligt intellektuellt experiment utan berör djupare delar av per-

sonligheten. Människan relaterar sig till omvärlden genom intellektet, kroppen, sina sinnen och 

språket. Detta kan också uttryckas så att tillvaron blir meningsfull genom vår kroppsliga när-

varo i världen. (Sigurdson 2006:314). Detta bekräftas inte minst av informanternas sätt att ge-

nom social anpassning och relation till religion och ritual sträva efter att leva ett gott muslimskt 

liv. Hela människan bestående av kropp och medvetande är engagerad i meningsskapandet. 

Godtas det kommersiella moderna samhällets ytlighet förbigås denna förståelse. Det finns risk 

för att hamna i en cartesisk diskurs där endast medvetandet är riktat mot omvärlden. En situation 

som karaktäriseras av att livsstilsbyten sker på ett mentalt plan utan djupare mening. Människan 

bör istället ses som en förkroppsligad helhet intentionellt riktad mot objektvärlden med intel-

lektuell förmåga men också med en kropp som är levande och närvarande i livet. Det finns en 

tendens att tala om mångfalden av livsstilar i de västerländska samhällena som en form av kom-

mersiellt överflöd. Inför detta saluförande av livsstilar bör man beakta att det sannolikt finns 

kvalitativa skillnader i utbudet. 

De teoretiska ansatserna socialisering, kulturell friställning samt ritual och tradition lyfter end-

ast fram delar av innehållet i Muslima och Samtidsislam. Trots att teorierna endast applicerbara 

på delar av innehållet visar det sig vara möjligt att skapa förståelse för de unga muslimernas 

situation, de inre konflikter som uppstår och de strategier ungdomarna utvecklar för att hantera 

kulturmötet. 

 

Metoddiskussion 

Den hermeneutiska tolkningsmetoden har getts en central plats i uppsatsen inte minst för att 

metoden ger en god förståelse för tolkning av intervjumaterial och även i tolkningen av de 

beskrivningar som Minganti och Otterbeck gör av de muslimska ungdomarnas relation till re-

ligion. Texterna i de båda böckerna präglas av att tolkningar lagts i lager på lager. Det innebär 

att den hermeneutiska metoden kan tillämpas i skikt på skikt. Författarnas intervjuer med infor-

manterna är endast synliga i böckerna som enstaka utvalda citat men redan i transkriptionen av 

intervjuerna har det gjorts tolkningar. Dessa behandlas på nytt och tolkas återigen när texterna 

i böckerna utformas. Slutligen är det läsaren som tolkar materialet. I mitt fall som uppsatsför-

fattare tolkas texterna för att finna stöd för uppsatsens frågeställning. Om man betraktar de 

återkommande intervjuerna ur ett hermeneutiskt perspektiv finns det förmodligen en rörelse i 

informanternas svar. På samma fråga förändras svaret för varje ny intervju. Den hermeneutiska 

vändningen gör att informanternas självsyn stärks samtidigt som intervjuarens kunskaper om 
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den sociala situationen fördjupas. Avsikten är naturligtvis inte att intervjuerna skall ha någon 

terapeutisk funktion men i ljuset av den hermeneutiska metoden finns det skäl att anta att infor-

manterna stärker sin självsyn och sin identitet genom de upprepade samtalen. 

Uppsatsens validitet säkras genom att den övergripande frågeställningen operationaliseras i fyra 

forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor formuleras dessutom som teman vilka används för 

strukturering av resultatredovisning och analys. Genom detta tillvägagångssätt koncentreras 

både resultat och analys på att besvara de framställda forskningsfrågorna vilket ger stabilitet åt 

uppsatsen. Böckerna Muslima och Samtidsislam har ett omfattande innehåll varav frågeställ-

ningar och teman i denna uppsats endast täcker en del.  

 

Empirisk diskussion 

Vid litteraturgenomgången stod det inte helt klart att det förelåg väsentliga skillnader i de be-

skrivningar av de muslimska ungdomarnas livssituation som lämnas i Muslima respektive Sam-

tidsislam. Dessa skillnader har däremot framträtt under arbetets gång. Den avgörande skillna-

den finns sannolikt i urvalet av informanter. Minganti har samlat en grupp muslimskt aktiva 

kvinnor medan Otterbeck sökt efter muslimska ungdomar som inte har samma starka knytning 

till religionen. Undersökningarna visar att ungdomarna i de båda informantgrupperna omför-

handlar och prövar sin religiösa tillhörighet på olika sätt. Styrkan i knytningen till familjetrad-

itionen är avgörande för hur den sociala interaktionen med majoritetskulturen utvecklas. Ming-

antis informanter drar mot en väckelseislam medan Otterbecks informantgrupp har en öppnare 

attityd till de livsstilsval som möjliggörs i det pluralistiska svenska och danska samhällena. 

Empirin visar i båda böckerna att muslimska ungdomar i Sverige och Danmark förpassas till 

ett utanförskap så snart deras annorlundahet synliggörs offentligt. 

 

Bidrag 

Undersökningen av de beskrivningar av muslimska ungdomar som görs i Muslima och Sam-

tidsislam tydligt hur lätt perspektivet inom samhällsvetenskaplig forskning förflyttas när forsk-

ningens syfte och urvalet av informanter ändras. Sanningen är mångfaldig och utfallet av sam-

hällsvetenskapliga undersökningar är beroende av hur forskningsprojekten utformas. Det är helt 

enkelt frågan om vilken sanning som skall visas. Detta bekräftar också att samhället är hetero-

gent och att inflytande från globalisering och modernitet skapar olika biografier när människor 

berättar om sin livssituation. De muslimska ungdomarnas biografier är berättelser inte bara om 

en personlig livsvärld utan också berättelser om de samtida och moderna samhällena i Sverige 

och Danmark. Ungdomarna talar om konflikter och motsättningar till majoritetssamhället men 

också om hur de utvecklar strategier för att skapa ett gott liv. De muslimska ungdomarna finns 

på plats i Sverige och Danmark och är själva en del av det samhälle de beskriver. Talal Asad 

talar om att samtidigt vara innanför och utanför och den bilden innehåller en realism som väl 

tydliggör problematiken. 
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Avslutande reflektioner 

I motiveringen till ämnesvalet har jag i kap 1.2 skrivit om hur religioner snabbt förflyttas mellan 

nationer och över kontinenter för att uppstå i diaspora i helt nya sociala miljöer. Det finns ingen 

anledning att anta att detta religiösa och kulturella utbyte skulle avta i framtiden. Tvärtom bidrar 

den tilltagande globaliseringen till ett ökat resande och till ett ökat transnationellt utbyte. I spå-

ren av den tekniska utvecklingen följer också kraftiga flyktingströmmar undan krig och fattig-

dom. Detta innebär att den rika västvärlden ständigt kommer att bli ett mål för migrerande 

människor med annan kultur och annan religion. När islam blir en del av det svenska samhället 

uppstår problem i kulturmötet. Muslimer blir genom sin synlighet placerade i rollen som ”den 

andre”. Till denna roll knyts majoritetskulturens attityder kring makt, underordning, genus och 

utanförskap. Det är i denna position informanterna i Muslima och Samtidsislam befinner sig. 

De båda böckerna visar också tydligt hur mötet med den svenska och danska kulturen kan se 

väldigt olika ut beroende på ungdomarnas relation till islam och sättet att förhålla sig till majo-

ritetskulturen. Genomgående visar det sig dock vara så att de religiösa avvikelserna gärna göms 

undan och inte exponeras på platser där islam skulle ifrågasättas av företrädare för en svensk 

och dansk sekulär kultur. Otterbeck uppfyller syftet med sin undersökning genom att visa att 

det finns ett pragmatiskt förhållningssätt till muslimsk tradition som inte sammanfaller med den 

offentliga mediala bilden. Frågan man kan ställa sig är dock om detta beteende är önskvärt i ett 

samhälle som säger sig vara mångkulturellt. En annorlunda religion skall inte gömmas undan i 

en mångkulturell miljö. Det svenska medborgarskapet förefaller att vara delat. Vissa medbor-

gare tillåts inte att tala om och synliggöra sin kultur och religion i offentligheten. På samma 

grunder kan man hävda att media begår övergrepp mot vissa kategorier medborgare som fram-

ställs i stereotypa och grovt förenklade bilder. Detta är effekter av en exkluderande kultursyn. 

Talal Asad menar att problemet finns i de västerländska staternas självsyn. Så kan det vara. Det 

är också utgångspunkten för både Minganti och Otterbeck att det i mottagarländerna skapas 

medialiserade, fördomsfulla och stereotypa uppfattningar om muslimer. Dessa etableras som 

lättillgängliga sanningar i människors medvetanden. Det är viktigt att med vetenskapliga meto-

der studera de religiösa och kulturella mötena och tillföra ny kunskap kring hur samhällena kan 

formas till inkluderande gemenskaper. På ett övergripande plan är den viktigaste slutsatsen av 

detta uppsatsarbete att kunskapen kring främmande religioner och kulturer måste öka i de mo-

derna samhällena och att sådana insikter även måste föras utanför akademin.  

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker beskrivningen av muslimska ungdomars livsvärld i de två undersök-

ningarna Muslima och Samtidsislam. Den övergripande forskningsfrågan är: På vilket sätt be-

skriver Minganti (2007) och Otterbeck (2010) de religiösa frågor som aktualiseras i deras re-

spektive undersökning av muslimska ungdomar i en modern svensk och dansk kontext? 

Forskningsfrågan operationaliseras i fyra forskningsfrågor som riktas till det empiriska materi-

alet. Texterna behandlas i analysen med texttolkning och hermeneutisk metod. Den teoretiska 

ramen omfattar socialisationsteori, teorin om kulturell friställning samt en teoretisk reflektion 

kring tradition och ritual. 
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Mingantis undersökning Muslima omfattar nio unga kvinnor som uppger sig vara troende sunni-

muslimer. Beskrivningen av de unga kvinnornas livssituation är komplex och mötet med den 

svenska kontexten som dessa kvinnor samtidigt är en del av framkallar förhandlingar kring ett 

muslimskt gott liv. Kvinnornas islamtolkning utvecklas till väckelseislam. Den tolkning de 

unga kvinnorna gör av islam är personlig och anpassas av var och en efter personliga förutsätt-

ningar. Kvinnorna vidhåller sin muslimska tradition och bryter knappast med familjetraditionen 

genom att anta andra möjliga livsstilar som erbjuds av majoritetssamhället. Däremot pressar 

kvinnorna inifrån familjesfären de begränsningar som uppställts av den muslimska familjetrad-

itionen för att skapa sig ett större socialt utrymme. Minganti tydliggör också en genusproble-

matik som ingår i kvinnornas förhandlingar om en personlig identitet och en ökad grad av själv-

bestämmande. 

I Otterbecks undersökning Samtidsislam beskrivs nio muslimska ungdomars situation. Infor-

manterna ser sig själv som muslimer men utövar inte islam med särskilt stort engagemang. 

Beskrivningen av ungdomarnas livsvärld är sammansatt och de förhandlar om sin identitet i 

mötet mellan islamsk tradition och de svenska och danska majoritetssamhällenas värderingar. 

Moderniteten utmanar med nya livsstilsmönster bestående av kommersiell kultur och en sekulär 

livsstil. Ungdomarna är inte inkluderade i någon församling och saknar en offentlig arena ba-

serad på muslimsk gemenskap. Ungdomarna hanterar sin muslimska identitet så att de mera 

sällan visar upp den utanför familjen. Att dölja sin muslimska tillhörighet i skola, föreningsliv 

eller i idrottssammanhang kan vara en framgångsrik strategi för att upprätthålla en tillhörighet 

till majoritetssamhället men samtidigt inte överge den muslimska familjetraditionen. I det spän-

ningsfält som uppstår mellan islam och majoritetskulturens moderna och sekulära hållning är 

begreppsparet inkludering och exkludering centralt. 

De beskrivningar av ungdomar med muslimsk bakgrund som ligger till grund för uppsatsen 

visar gemensamma drag beträffande framförallt modernitetens betydelse för ungdomarnas 

livsstilsval. Skillnaderna i berättelserna beror i första hand på olika urval och olika syften för 

de båda undersökningarna. Informanternas berättelser ger personliga skildringar om hur det kan 

vara att växa upp som muslim i det moderna danska och svenska samhället. Undersökningarna 

har gjorts på ett kvalitativt material bestående av tolkningar av ungdomarnas biografier och det 

finns mot denna bakgrund inga förutsättningar för att dra några generella slutsatser ur materi-

alet. 
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