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Abstract 

 

This paper has three aims: to identify how Islam and Muslims are pictured in Muslim popular 

music, to examine if the message has been adjusted dependig on the listener, and if the music can be 

used in the construction of identities. To achieve this aim, music by the artists Sami Yusuf and 

Maher Zain have been analyzed. The research questions are; which images of Islam and Muslims 

are being portrayed through the music of Sami Yusuf and Maher Zain? Are there any differences in 

the images and the messages depending on who the listener is? What meaning can the music have 

for the constuction of individual and collective forms of identity? 

 

The material consists of 52 song lyrics which have been studied using the method of content 

analysis. The data were analyzed in relation to Mediatization Theory as described by Hjarvard, 

Schofield Clark and Lövheim, as well as Ammerman's theory on identity and religion. 

 

The result of the study shows that Muslim popular music portray Islam as a religion of love that 

promotes peace. According to the themes that were identified Muslims are pictured as people who 

have gone through hardships, who have left their old life behind them and found inner peace with 

the help of Allah. Muslims are portrayed as people who love their families and the Prophet 

Muhammad, and they worship Allah and believe in an afterlife. Only small differences in the 

music's message depending on the receiver were found. One difference is that songs in English tend 

to contain a smaller amount of references to religion than songs that are sung in for example Arabic. 

The result show that muslim popular music can help the construction of identities because it 

portrays a different kind of image of Islam compared to the negative image portrayed by the media. 

The music also provides the listener with biographical stories to identify with and invities people to 

Islam. Moreover, the songs challenge both Western modernity and traditional Islam.  
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Kapitel 1 Inledning  

 

1. Inledning 

 

På senare år har flera artister som framför musik med religiös symbolik hämtad från islam fått stort 

genomslag internationellt. Två av de största atisterna i genren är Sami Yusuf och Maher Zain. Jag 

kom för första gången i kontakt med Maher Zains låt Insh Allah under en resa till Palestina år 2009 

då vänner tittade på musikvideon via Youtube. Den trallvänliga refrängen etsade sig fast i mitt huvud 

och sedan dess har jag lyssnat på Maher Zains musik då och då. Den svenska stjärnan har över 26 

miljoner följare på Facebook och hans mest populära musikvideo har över 74 miljoner visningar på 

Youtube. Det slog mig att han är relativt okänd i Sverige trots hans enorma framgångar utomlands. 

Samtliga av mina muslimska vänner, samt de som rest mycket i Mellanöstern, känner till Maher Zain 

och hans musik medan andra familjemedlemmar och vänner inte verkar veta vem han är. Det 

förvånade mig att så få känner till en av Sveriges största musikexporter. Hans dolda kändisskap 

fascinerade mig och jag blev intresserad av att studera muslimsk populärmusik som fenomen.  

 

Den brittiska musikern, kompositören och producenten Sami Yusuf är en pionjär inom den muslimskt 

inspirerade popmusiken. Sedan debuten år 2003 har han sålt miljontals album, spelat på några av de 

största arenorna i världen och utnämnts till ”islams största rockstjärna” av Time Magazine (Andante 

Records 2016 n.d.).  Både Sami Yusuf och Maher Zain når ut till miljontals människor världen över 

med sin musik. 

 

Samtidigt möts vi ständigt av negativa bilder av islam och muslimer genom medier. Islam 

sammankopplas med våld och spänningar i samhället och muslimer beskrivs oftast som förövare och 

sällan som offer. Det mesta som skrivs om islam och muslimer förknippas med problem och i de fall 

då det skrivs positiva artiklar är det från en negativ utgångspunkt där det positiva exemplet beskrivs 

som ett undantag (Axner 2015, 59-60). Utifrån detta väcktes ett intresse hos mig att undersöka hur 

islam och muslimer beskrivs i musiken, om musiken kommenterar den negativa bilden eller 

förmedlar alternativa bilder. I sammanhanget är det intressant att undersöka om och hur musiken kan 

verka identitetsskapande. 

 

 

1.1. Syfte och mål 
 

Syftet med denna studie är att identifiera bilder av islam och muslimer i muslimsk populärmusik. 

Genom att studera musik av två av de största artisterna i genren; Maher Zain och Sami Yusuf syftar 

studien till att undersöka om budskapet i musiken anpassas beroende på om den vänder sig till 

individer, ett muslimsk kollektiv eller till en bredare publik utanför den muslimska gemenskapen. 

Studien utgår från en abduktiv ansats där analysen grundar sig i medialiseringsteorin och 

Ammermans teori om religiösa identiteter samt empiriskt material i form av låttexter. Ytterligare ett 

syfte är att undersöka vilken betydelse musiken kan ha för formandet av kollektiva och individuella 

identiteter utifrån Ammermans teori. Detta syfte uppnås genom att studera musiken och hur den kan 

verka identitetsskapande genom att tala utifrån ett ”jag” eller ”vi” och koppla det till tidigare 

forskning i ämnet.  
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1.2. Frågeställning 

 

Frågeställningen kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 Vilka bilder av islam och muslimer förmedlas genom Sami Yusufs och Maher Zains musik? 

 Hur skiljer sig bilderna och budskapet beroende på till vem musiken riktas? 

 Vilken betydelse kan musiken ha för skapandet av individuella och kollektiva identiteter? 

 

 

1.3. Avgränsning 

 

Den här studien ämnar belysa muslimsk populärmusik, vilka budskap musiken förmedlar samt vilken 

betydelse dessa kan ha för muslimska identiteter. Det finns många artister som gör musik som jag 

skulle ha kunnat undersöka men studien är avgränsad till två artister i genren: Maher Zain och Sami 

Yusuf. Valet att undersöka två artisters musik gör att analysen blir mindre ytlig än om fler artisters 

musik skulle ha analyserats. Samtidigt möjliggörs jämförelse mellan artisterna vilket ger ett större 

perspektiv än om det endast hade varit en artists musik som undersökts. Materialet är begränsat till 

totalt 52 låttexter som utkommit under perioden 2009- 2016. Valet av material är avgränsat för att 

studien ska kunna genomföras inom ramen för en C- uppsats. Det är endast låttexter som funnits 

tillgängliga på engelska som har analyserats. Majoriteten av låttexterna är skrivna helt eller delvis på 

engelska och övriga låttexter, som bland annat är skrivna på arabiska, persiska, urdu och turkiska, har 

i de flesta fall funnits tillgängliga med engelska översättningar. De fåtal texter som inte funnits 

tillgängliga på engelska har inte tagits med i analysen, då det inte funnits tid att översätta texterna på 

ett tillförlitligt sätt.  

 

Materialet är avgränsat till låttexter och exempelvis intervjuer med artisterna har således inte 

analyserats. Inte heller musikvideor eller annat visuellt material har analyserats. För att få svar på 

frågan om vilken betydelse musiken kan ha för individers och kollektivs identiteter hade jag 

exempelvis kunnat intervjua fans, studerat kommentarer i sociala medier eller fanbloggar. Inom 

ramen för denna uppsats har jag inte undersökt den identitetsskapande processen direkt utan utgår 

istället från de teman som identifieras i musiken och jämför dessa med resultat i tidigare forskning.  

 

 

1.4. Forskningsgenomgång 

 

Forskningsgenomgången avser beskriva tidigare forskning som gjorts inom det fält som studien 

berör. För att ta del av tidigare forskning gjordes sökningar med hjälp av Uppsala 

Universitetsbiblioteks sökverktyg mellan 2016-02-15 och 2016-03-15. De sökord som användes för 

att få fram relevant material var: ”religion”, ”popular music” och ”muslim”, ”music”. De studier som 

har valts ut och presenteras i forskningsgenomgången är sådana som kan kopplas till denna uppsats 

frågeställning, syfte och mål. Här behandlas därmed studier som berör populärkultur med muslimsk 

symbolik som på olika sätt bidrar till skapandet av muslimska identiteter. De fem studier som valts ut 

har på olika sätt undersökt fenomenet populärkultur kopplat till muslimers identitetsskapande.  

 

I en studie har Göran Larsson analyserat det offentliga samtalet kring Yusuf Islam (tidigare Cat 

Stevens) återkomst till musiken genom att undersöka uttalanden och intervjuer i media (Larsson 

2011, 97). Enligt Larsson har Yusuf Islam insett att han kan använda sitt kändisskap och sin karisma 

till att kalla människor till islam och samla in pengar till välgörenhet. Hans konvertering till islam 

kan fungera som ett positivt exempel och motvikt till de negativa bilden av islam och muslimer som 

förmedlas i västerländsk media då han visar att en välutbildad, talangfull och fredlig västerlänning 
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kan välja islam utan att bli fanatisk eller radikal. Yusuf Islams mission har blivit att visa att islam är 

en fredlig religion som kan fungera som en positiv kraft i en destruktiv och negativ värld som skapar 

misstro och fientlighet mellan muslimer och ickemuslimer. Larsson hävdar att Yusuf Islam därmed 

kan ses som en da'i, det vill säga en person som kallar mänskligheten till Allah och som predikar 

islam (Larsson 2011, 102-103). 

 

Genom analyser av raptexter och intervjuer med rapartister har Larsson även undersökt hur unga 

muslimer kan förhålla sig till musik, identitet och religion (Larsson 2004, 81). Musiken kan dels 

bidra till att ungdomar med invandrade föräldrar hittar tillbaka till en muslimsk identitet, dels att 

andra sökande ungdomar konverterar till islam. Islam kan fungera som ett alternativ till den rådande 

ordningen och som en protest mot majoritetssamhällets ideal, både bland konvertiter och ungdomar 

som med muslimsk bakgrund (Larsson 2004, 83-84). De svenska rapartisterna Ashar och ADL 

betonar i intervjuer att musik inte är något problem för islam, så länge religionen alltid sätts i första 

rummet. För båda har vägen till islam handlat om att ifrågasätta sig själv och sitt leverne för att till 

slut hitta den rätta vägen till Gud och ett gott liv. Larsson menar att sökandet efter vägledning, 

förtröstan och meningen med livet blir allt viktigare för människor i det moderna samhället och då 

kan musik fungera som en inkörsport till islam. Muslimska rapartister hoppas nå ut till unga 

människor och musiken blir således ett medel för att kämpa mot makten och att utföra da'wa, det vill 

säga kalla människor till islam (Larsson 2004, 88-89). 

 

Stéphanie Molinero har intresserat sig för utvecklingen av fransk hip hop och menar att religiös 

symbolik blivit allt vanligare i franska raptexter (Molinero 2011, 105). Genom att analysera 

musiktexter av rapartister i Frankrike har Molinero kommit till slutsatsen att religiösa uttryck inom 

fransk hip hop har blivit mer tillgängliga. Artister som använder sig av religiös symbolik i sin musik 

tillhörde tidigare undergroundscenen men har idag kontrakt på de stora skivbolagen och når en större 

publik (Molinero 2011, 117). Enligt Molinero kan rapparna, som växt upp i opriviligerade, fattiga 

förorter i Frankrike och med invandrade föräldrar, välja religionen för att vända det sociala stigmat. 

Genom att hänge sig åt religionen är individen inte längre dominerad av andra människor utan endast 

av Gud som härskar över hela mänskligheten. Musiken avslöjar hopplösheten och uppgivenheten hos 

ungdomar som bor i missgynnade områden och den muslimska tron kan ses som en reaktion mot 

misslyckad integration och socialt utanförskap. Dessa ungdomars strävan efter jämlikhet och mot 

förtryck bottnar i en spirituell tro snarare än politisk övertygelse.  Muslimsk tro kan på så sätt förstås 

som ett nytt instrument för social kamp och ett sätt för underprivilegierade franska ungdomar att 

förenas och bygga en kollektiv identitet som protesterar mot den dominerande franska sociala och 

religiösa ordningen (Molinero 2011, 120-122). 

 

Även Reem M Hilal har studerat hur minoriteter använder musik för att konstruera identitet och 

utmana deras marginaliserade och exkluderade ställning i majoritetssamhället. Genom att analysera 

texter av det danska hiphopbandet Outlandish undersöker Hilal musikens roll för att omförhandla 

och konstruera berättelser om självet som utmanar de berättelser som konstruerats åt dem (Hilal 

2014, 1). Medlemmarna i Outlandish upplever sig exkluderade i det danska samhället och använder 

musiken för att ta plats och utmana bilden av dem som ”invandrare” genom att hävda sin danska 

identitet. Genom att lyfta fram verser i Koranen som talar om samexistens mellan religioner skapar 

de ett alternativ till de spänningar, den rädsla och intolerans som kännetecknar majoritetssamhällets 

förhållande till den muslimska minoriteten. De utmanar hegemoniska berättelser genom musiken 

och skapar en inkluderande förståelse av identitet som bygger på individuella erfarenheter snarare än 

nationell tillhörighet. Samtidigt skapar de egna konstruktioner om religion genom att fokusera på 

likheterna mellan islam och kristendom. När de nämner religion i texterna handlar det om att 

acceptera skilda trosuppfattningar, erkänna gemensamma utmaningar och arbeta tillsammans för 

social jämlikhet (Hilal, 2012, 24-27).  

 

Nabil Echchaibi har undersökt den växande globala halal- industrin, det vill säga konsumentvaror 
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och kultur som riktar sig främst till välutbildade och välbärgade unga muslimer som vill omfamna en 

islamisk livsstil. Vad denna islamiska livsstil egentligen innebär är fortfarande oklart men den nya 

marknaden bidrar till att skapa ett alternativ till den västerländska kulturindustrin. Den muslimska 

konsumentkulturen får konsekvenser för konstruktionen av identiteter och vad det innebär att vara 

en modern muslim på 2000- talet (Echchaibi 2012, 31-32). Ett exempel är muslimska TV- program 

som bidrar till att konstruera en alternativ modell för modernitet i kontrast till den västerländska. På 

den första muslimska musikvideokanalen 4Shbab kan man se manliga artister framföra låtar på 

engelska och arabiska som bland annat handlar om kärlek till Profeten Muhammed, vikten av 

religiös fromhet, respekt för sina föräldrar och att ge till välgörenhet. 4Shbab, som betyder ”för 

ungdomar” på arabiska, ska enligt producenten fungera som etisk vägledning för kulturellt 

desorienterade muslimska ungdomar så att de inte okritiskt anammar den västerländska kulturen. 

4Shbab, som bland annat visar Sami Yusufs musikvideor, blir en plattform för artister och 

producenter som omförhandlar vad det innebär att vara engagerad inom popvärlden (Echchaibi 

2012, 34-35).  Echchaibi menar att den nutida konsumismen inom muslimsk kulturindustri 

reflekterar det pågående sökandet efter en autentisk muslimsk identitet som omformulerar den 

kulturella tillhörigheten och slår sig fri från försök att okritiskt efterlikna det västerländska. 

Framväxandet av denna konsumtion av modern muslimsk kultur kan ses som en form av motstånd 

där sekulära västerländska värden anpassas till en muslimsk kontext. En etiskt medveten muslimsk 

modernitet konstrueras som är lika kritisk till normativa värden inom den västerländska 

moderniteten som till traditionell islam (Echchaibi 2012, 37-38).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången att populärkultur och musik kan bidra till 

skapandet av muslimska identiteter. Inom ramarna för denna uppsats studeras artisternas förhållande 

till omvärlden, om musiken på något sätt kommenterar den offentliga bilden av muslimer som 

reproduceras i medier och om musiken kan bidra till att skapa en muslimsk gemenskap och därmed 

en kollektiv identitet. Det vill säga om musiken talar till ett ”du” eller ”vi”, om artisternas delar med 

sig av sina personliga erfarenheter i musiken och om dessa i så fall relaterar till den negativa 

mediebilden av islam.  

 

 

1.5. Material 
 

Under denna rubrik beskrivs det material ligger till grund för studiens analys. Materialet består av 

låttexter av Maher Zain och Sami Yusuf. Urvalet är strategiskt för att materialet ska ha största 

möjliga potential att bidra till att frågeställningen kan besvaras (Malterud 2014, 66). 

 

 

1.5.1. Om artisterna  
 

Sami Yusuf föddes år 1980 i Iran av föräldrar från Azerbajdzjan. Familjen flyttade till England när 

han var tre år och han växte upp i London. Hans far var musiklärare och lärde honom att spela flera 

instrument. Idag spelar han piano, fiol och flera arabiska, iranska och turkiska instrument som band 

andra tabla, dufoof, santoor och daff. Han sökte och kom in på the Royal Academy of Music i 

London men trivdes inte och slutade av personliga skäl (Edemariam 2007). Istället komposerade, 

producerade och sjöng han in debutskivan Al-Muallim (2003). Albumet såldes i över sju miljoner 

exemplar och han fick fans världen över. Framgångarna fortsatte och hand andra album, My Ummah 

(2005), såldes i över åtta miljoner exemplar. Han utsågs av Times Magazine till islams största 

rockstjärna och världens mest kända brittiska muslim av The Guardian. Själv vill han inte beskriva 

sig själv som någon rockstjärna utan framhåller i en intervju på BBC att det är viktigt för honom att 

få ha privatlivet ifred. Framgångarna kom som en överraskning för honom även om det är Guds vilja 

att det blivit så (Andante Records n.d.). 
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Han var blev den första muslimen att motta hedersutmärkelsen Doctor of Letters vid University of 

Roehampton för hans extraordinära bidrag till musiken. I Turkiet spelade han på Taksim Square för 

250.000 personer och han har uppträtt på stora scener som Wembley i London, Shrine Auditorium i 

Los Angeles och Veldrome i Kapstaden. För att nå ut till en stor publik framför han sin musik på 

många språk och förutom engelska sjunger han på turkiska, arabiska, urdu, azerbajdzjanska, persiska 

och malajiska. Han kallar sin egen musik för ”Spirituque” som syftar till att främja spirituell 

självständighet och fredlig samexistens bland människor. Han har totalt släppt sex album, det 

senaste, Barakah, släpptes i januari 2016 och beskrivs som en hyllning till den muslimska 

musiktraditionen (Andante Records n.d.). 

 

Maher Zain kom till Sverige som åttaåring år 1989 då familjen flydde från Libanon (SVT 2015). 

Som barn till musiker väcktes tidigt ett musikintresse och han fick sin första keyboard som tioåring 

(SvD Kultur 2013). Från att ha varit en hobby vid sidan av arbetet som lastbilschaufför växte 

musiken till något han ville försörja sig på (SVT 2015). Via olika musikprojekt kom han i kontakt 

med musikproducenten Redone och flyttade med honom till New York. De inledde ett samarbete 

men Maher Zain trivdes inte i miljön runt omkring som bestod utav droger och falskhet. Under en 

resa till Sverige förändrades allt. Själv kallar han den här tiden i sitt liv för ”change of heart”. I 

Sverige träffade han nya vänner som kunde svara på frågor om livet och som delade hans 

värderingar. Han bestämde sig för att stanna i den miljön och släppte drömmarna om att bli en rik 

och framgångsrik musikproducent. Istället valde han ett lugnare liv och gifte sig (SvD Kultur 2013). 

Han blev praktiserande muslim och ville komma närmare sin religion. Det tog ett tag innan han 

insåg att han kunde vara praktiserande muslim och samtidigt ägna sig åt musiken (SVT 2015). 

Influerad av Sami Yusufs musik började han skriva religiöst inspirerade texter på engelska och 

arabiska. Han blev erbjuden skivkontrakt på Awakening Records som även släppt Sami Yusufs tidiga 

album. Det första albumet Thank You Allah släpptes 2009 och blev snart en succé, idag har han sålt 

miljontals album världen över med musik som har beskrivits som orientaliskt ornamenterad R&B. 

Till hans konserter kommer tiotusentals och han har fler följare än Zlatan Ibrahimovic på Facebook 

(SvD Kultur 2013). Låtarna framförs på många olika språk och handlar ofta om kärleken till Allah 

och Profeten Muhammad, men på albumen finns även låtar tillägnade han fru och dotter. Maher Zain 

vill förmedla medmänsklighet och kärlek.  ”Islam är inte bara en religion. Det är en livsstil för mig.” 

har han sagt i en intervju (SR P4 Extra 2015). 

 

Trots att det finns stora skillnader mellan artisterna, exempelvis inleddes Sami Yusufs karriär långt 

innan Maher Zain släppte sitt första album, anser jag att deras musik går att jämföra. De befinner sig 

inom samma genre, har ungefär lika stor publik och framför liknande budskap i sina texter.  

 

 

1.5.2. Låttexter  
 

Två album samt två nya singlar av varje artist har valts ut för analys. Då denna studie gjordes hade 

Maher Zain utkommit med två album och Sami Yusuf med sammanlagt sex album. För att kunna 

göra en jämförelse av artisterna har album valts ut som ligger relativt nära i tid. Maher Zains två 

album är utgivna år 2009 respektive år 2012 och de två album av Sami Yusuf som har valts ut är 

utgivna år 2010 respektive år 2012. För att ge undersökningen aktualitet har två av artisternas nya 

singlar lagts till. Sami Yusufs låttexter finns tillgängliga på artistens officiella hemsida medan Maher 

Zains låttexter finns på hemsidan Islamic Lyrics, med undantag för singlarna Gift of Love, Love will 

Prevail och The Power som hittats genom andra internetkällor. Majoriteten av texterna har engelska 

som orginalspråk, i de fall då låten helt eller delvis är skriven på ett annat språk har dessa oftast 

funnits översatta till engelska på nämnda hemsidor. I två fall har en låt valts bort på grund av 

språkliga skäl då det inte funnits någon tillförlitlig översättning att tillgå. Låten Subhana Allah från 

Maher Zains album Thank You Allah har valts bort då den text som fanns tillgänglig var på arabiska 

utan översättning. Av samma skäl har låten Allahi Allah Kiya Karo från samma album valts bort då 
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den endast fanns tillgänglig på urdu. Då det endast är ett fåtal låtar som har valts bort på grund av det 

skälet bör det inte påverka resultatet nämnvärt. 

 

Det första albumet av Sami Yusuf som har analyserats är Wherever You Are som utkom år 2010 på 

skivbolaget Andante Records. Albumet består av 11 låtar och ett bonusspår. Åtta låtar är på engelska 

medan tre är skrivna på engelska, arabiska, urdu, farsi och malajiska. Samtliga låtar på Wherever You 

Are har analyserats. Det andra albumet Salaam släpptes på samma skivbolag år 2012. Skivan 

innehåller totalt 15 låtar varav tre bonusspår bestående av akustiska och instrumentala versioner av 

tre låtar på albumet, dessa har inte analyserats. På detta album är det endast tre låtar som sjungs 

enbart på engelska, resten sjungs helt eller delvis på arabiska, persiska, urdu, malajiska, turkiska och 

swahili. Låten Salaam finns med på båda albumen och har endast analyserats en gång. Sammanlagt 

är det således 11 låtar som har analyserats från Salaam.  

 

Det första albumet av Maher Zain som har analyserats är debutskivan Thank you Allah som släpptes 

år 2009 på skivbolaget Awakening Records. Albumet består av totalt 15 spår varav två bonusspår 

med en arabisk och en instrumental version av två låtar på skivan. Åtta av låtarna är på engelska 

medan resten sjungs delvis på arabiska, turkiska och urdu. Bonusspåren samt de två låtarna Subhana 

Allah och Allahi Allah Kiya Karo har inte analyserats. Därmed är det totalt 11 låtar från Thank you 

Allah som analyserats. Det andra albumet Forgive Me utkom på samma skivbolag år 2012 består 

utav 17 låtar. Av dessa 17 låtar är tre bonusspår med arabiska versioner av låtar på skivan. Tio av 

låtarna på albumet sjungs på engelska medan de andra helt eller delvis sjungs på arabiska.  Totalt 14 

låttexter från detta album har analyserats.  

 

De två nya singlar av Sami Yusuf som valts ut för analys är The Gift of Love som släpptes den 2 

februari 2015 i samband med World Interfaith Harmony Week och Inna Fil Jannati som släpptes den 

5 januari 2016 från hans senaste album Barakah. Maher Zains senaste singel släpptes den 6 maj 2016 

och heter The Power, singeln är den första från det nya albumet One som släpps den 6 juni 2016. Den 

andra singel av Maher Zain som har analyserats är Love will Prevail som utkom den 11 maj 2013 och 

som kommenterar kriget i Syrien. 
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Kapitel 2 Teori 

 

Detta kapitel avser att beskriva huvuddragen i de teorier som används för att analysera materialet. 

Den första religionssociologiska teorin som används är medialiseringsteorin som presenterats av Stig 

Hjarvard (2011, 2012) och som utvecklats av bland andra Lynn Schofield Clark (2011) och Mia 

Lövheim (2012). Den andra teorin som används är den teori om religion och identitet som utvecklats 

av Nancy T. Ammerman i hennes kapitel ”Religious identities and Religious Institutions” i boken 

Handbook of The Sociology of Religion (Dillon 2003) 
 

 

2.1. Presentation av teori 
 

2.1.1. Medialisering  
 

Den första teorin som används för analys av materialet för denna uppsats är medialiseringsteorin. Det 

är en teori som enligt Hjarvard utgår ifrån att medier idag är en integrerad del av samhället som 

påverkar och förändrar sociala institutioner, däribland religionen. Genom medialisering har 

förändring skett på två sätt, å ena sidan har medier utvecklats till att bli mer autonoma och 

självständiga institutioner i samhället, å andra sidan har medier integrerats in i redan befintliga 

samhällsinstitutioner (Hjarvard 2011, 121-122). Hjavard menar att medier har förändrat religionen på 

tre sätt; genom att medier idag har blivit den viktigaste källan till religiös information, religiös 

information och erfarenheter anpassas till populärkulturen och genom att medier övertagit många 

sociala och kulturella funktioner från de traditionella religiösa institutionerna (Hjarvard 2011, 124).  

 

Hjarvard identifierar tre former av medialiserad religion: religiösa medier, journalistik om religion 

och banal religion. De aspekter som är relevanta för denna studie och som kommer att förklaras här 

är religiösa medier och banal religion. Religiösa medier är media som först och främst kontrolleras 

av religiösa aktörer. Dessa religiösa aktörer, institutioner såväl som individer, kan använda 

massmedia, social medier och privata medier som mobiltelefoner för att nå ut med sitt religiösa 

budskap. Exempel på religiösa medier är kristna dagstidningar, så kallad ”TV- evangelism” och de 

fall då religiösa institutioner använder internet för att kommunicera sitt budskap. Hjarvard menar att 

den mångfald av religiösa röster som finns på internet utmanar etablerade religiösa institutioner och 

inspirerar till mer individuella och nätverksbaserade former av religiositet. Olika internetforum ger 

religiösa aktörer plattformar för diskussion som kan utmana tidigare erfarenheter av religiös tro och 

som kan konstruera nya. Enligt Hjarvard är religiösa medier en mindre medialiserad form av religion 

eftersom religiösa aktörer har större kontroll över kommunikationen. Samtidigt måste religiös media 

anpassa sig till samma spelregler som övrig media vilket innebär att de döms enligt samma standard 

som annan media. Religiösa aktörer tvingas anpassa sig till det nya medielandskapet och nya aktörer 

som kan hantera media väl kan utmana existerande religiösa auktoriteter (Hjarvard 2012, 28-31). 

Begreppet banal religion handlar om att religiösa representationer används inom populärkulturen. I 

filmer, spel och romaner används ofta en blandning av religiösa symboler och praktiker som kan 

bidra till att skapa nya religiösa erfarenheter och att intresse för religion väcks (Hjarvard 2011, 126). 

Inom banal religion har religionen en marginell position och populärkulturen har sällan till syfte att 

sälja in ett religiöst budskap. Det betyder inte att banal religion är oviktigt eller bör tas oseriöst, 

snarare kan banal religion ses som den primära formen av religion då den väcker känslor och 

påverkar vårt medvetande. Samtidigt uttalar sig populärkulturen sällan om exempelvis meningen 

med livet eller hur vi ska leva våra liv (Hjarvard 2012, 34-36). 

 

Enligt Hjarvard bidrar inte den ökade närvaron av religion i medier att religionens betydelse ökar i 

samhället.Istället fortsätter den organiserade religionens inflytande att minska, i enlighet med 

sekulariseringsteorin (Hjarvard 2012, 22). I sin argumentation använder Hjarvard Bergers definition 
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av sekularisering som går ut på att religiösa institutioner och symboler tappar sin dominans över 

samhällssektorer i takt med att samhället moderniseras (Hjarvard 2011, 130). Hjarvard menar att 

sekulariseringsteorin inte förutspår religionens utdöende, utan snarare en serie av förändringar som 

innebär att religiösa institutioners roll i samhället minskar och tvingas anpassa sig till sekulära 

kontexter samtidigt som trosuppfattningar blir mer individualiserade (Hjarvard, 2012, 22-23).  

Medialisering leder till att de religiösa institutionernas auktoritet minskar i samhället eftersom 

medierna har övertagit många av deras tidigare funktioner. Medier erbjuder exempelvis spirituell 

vägledning, känsla av tillhörighet och kunskap om religion vilket kan inspirera till mer självständiga 

former av religiositet. Enligt Hjarvard är medialisering en integrerad del av sekulariseringsprocessen 

(Hjarvard 2011, 132). 

 

Schofield Clark har kritiserat Hjarvard och menar att medialisering bör förstås som en process 

genom vilken det skapas flera olika sätt att vara religiös, eller ickereligiös på. Medialisering bidrar 

till en personifiering av vad det innebär att vara religiös eller inte (Schofield Clark 2011, 169). 

Schofield Clark definierar medialisering som: 

 
 …the process by which collective uses of communication media extend the development of independent media 

 industries and their circulation of narratives, contribute to new forms of action and interaction in the social 

 world and give shape to how we think of humanity and our place in the world. (Schofield Clark 2011, 170) 
 

Medialisering är en process av social förändring som skapar nya sätt att se på världen och vår plats i 

den. I samspel mellan människor och teknologi skapas en kulturell miljö som öppnar upp för nya 

möjligheter att tänka och agera (Schofield Clark 2011, 171). Även Mia Lövheim argumenterar för att 

medialiseringteorin behöver uppdateras. Enligt Lövheim behöver teorin kompletteras med förståelse 

för hur religiösa aktörers handlingar bidrar till att forma samhället. I samstämmighet med Schofield 

Clarks definition menar Lövheim att medialisering skapar möjligheter för nya individuella röster och 

kollektiva former av handling samt att etiska frågor omformuleras i samspelet mellan producenter, 

texter och användare (Lövheim 2012, 133). Då ett av denna uppsats syften är att undersöka vilken 

roll medialiserad religion, i detta fall populärmusik, kan ha för skapandet av religiösa identiteter har 

jag valt att förstå identitet i englighet med Schofield Clark och Lövheim. Utifrån Hjarvards teori om 

medialisering är det främst hans utveckling av begreppen banal religion och religiös media som har 

använts i analysen av materialet. Den muslimska popmusiken kan både ses som en form av religiös 

media då artisterna är religiösa aktörer och en form av banal religion eftersom det är populärkultur 

som i viss mån styrs av kommersiella intressen.  

 

 

2.1.2. Religion och identitet  
 

Den andra teorin som används som utgångspunkt för analys är Nancy T. Ammermans teori om 

förhållandet mellan religion och identitet. (2003) Ammerman förstår identitet som konstruerat av 

mänskligt medvetande och den känsla av samhörighet som skapas genom sociala möten. I sin 

definition av identitet använder hon sig av Anthony Giddens definition som har en narrativ 

utgångspunkt: ”The reflexive project of the self... consits in the sustaining of coherent, yet 

continuosly revised, biographical narratives” (Ammerman 2003, 211). Även Ammerman har en 

narrativ förståelse av hur det sociala byggs upp och menar att vi blir vi vilka vi är genom att bli 

placerad eller placera oss i sociala berättelser. Den narrativa ansatsen kommer inte att användas inom 

ramen för denna uppsats men här klargörs Ammermans teoretiska utgångspunkt för att ge läsaren 

möjlighet att följa med i det teoretiska resonemanget. Hon menar att de berättelser vi placeras i 

hjälper oss att förstå händelser genom att vi kopplar dem till en uppsättning sociala relationer och 

praktiker som vi har erfarenhet av sedan tidigare. På så sätt sätts händelsen in i ett större 

sammanhang och blir en del av en handling1. På detta sätt, vilket ofta sker omedvetet, skapar vi 

                                                 

1
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mening, ordning och förklaringar som hjälper oss att förstå världen. Genom självbiografiska 

berättelser orienterar sig individen i världen och skapar handling i sitt eget liv. Offentliga berättelser 

tar plats inom grupper, kulturer och institutioner. De ger oss förklaringar till personers uppträdande 

och bestämmer var någon hör hemma, vad någon gör och varför. Dessa berättelser konstrueras och 

sprids i det offentliga rummet och existerar bortom den enskilda individens handlingsutrymme och 

medvetande. Identiteter uppstår i de dagliga interaktionerna mellan självbiografiska och offentliga 

berättelser (Ammerman 2003, 213-216). 

 

Enligt Ammerman kan en berättelse räknas som religiös då religiösa aktörer, idéer, institutioner eller 

erfarenheter påverkar vilka vi är.  En interaktion räknas som religiös om den direkt eller indirekt 

åberopar deltagande av något transcendent. När erfarenheter av transcendens har institutionaliserats 

erkänns dessa ritualer, berättelser, moraliska påbud och traditioner som religiösa men religiösa 

berättelser kan uppstå även utanför religiösa institutioner. Självbiografiska berättelser konstrueras i 

en värld där händelser av transcendens kan uppstå var som helst, ingen interaktion är fullständigt 

religiös eller ickereligiös. Vi lyssnar på de offentliga berättelserna och berättar de personliga 

historierna som har format oss. Där dessa berättelser korsas skapar vi vår självbiografi som är 

sammanhängande men samtidigt i ständig omprövning. Ammerman menar att det i samspelet mellan 

individer i olika sociala kontexter skapas transcendenta erfarenheter och att studier av religiösa 

identiteter bör ta plats i intersektionen, där individen och det sociala möter det heliga (Ammerman 

2003, 216-217). 

 

Enligt Ammerman är identiteter intersektionella vilket innebär att en kategori som kön, klass eller 

etnicitet inte räcker för att förklara en individs identitet eller handlingsutrymme. Det går att tillhöra 

flera kategorier samtidigt, som att exempelvis vara feminin och maskulin på samma gång, det ena 

utesluter inte det andra. Vår möjlighet till social handling styrs av regelmässiga mönster och socialt 

konstruerade kategorier som organiserar våra erfarenheter och våra tankar. Vi handlar utefter vad vi 

tror att vi känner till om världen. Samtidigt rör vi oss ständigt mellan olika sociala kontexter och 

importerar regler från en situation till en annan. Social handling blir möjlig eftersom våra identiteter 

är multipla (Ammerman 2003, 211-212). Ingen situation eller identitet är någonsin fullkomligt fri 

från en mångfald av berättelser, offentliga och privata, religiösa och ickereligiösa. Människor kan 

signalera uttryck av religiösa idéer, symboler, berättelser och transcendens inom en rad olika sociala 

kontexter.  Varthelst dessa religiösa signaler genereras och mottas skapas nya berättelser och gamla 

återberättas. För att förstå religiösa identiteter krävs att vi lyssnar på berättelserna utifrån dess fulla 

komplexitet då deras betydelse kan skrifta beroende på sammanhang (Ammerman 2003, 222-223). 

 

Ammermans teori om religiös identitet utgör förförståelsen av begreppet identitet i denna studie. I 

likhet med Ammerman menar jag att identiteter är multipla och i ständig förändring. Vi är inte varken 

det ena eller det andra utan skiftar identitetstillhörighet beroende på kontext. Detsamma gäller 

religiösa identiteter, inte heller de har någon inneboende, fast essens utan är i ständig förändring. Ett 

av studiens syften är att undersöka om artisternas självbiografiska berättelser på något sätt relaterar 

till de offentliga berättelserna om islam genom musiken.  

 

 

2.2. Arbetsmodell 
 
I arbetsmodellen klargörs hur frågeställningen ska besvaras med hjälp av den teoretiska 

förförståelsen. Syftet med arbetsmodellen är att läsaren ska förstå hur jag har gått tillväga för att 

besvara frågeställningen och uppfyllt studiens syfte och mål.  

 

 Vilka bilder av islam och muslimer förmedlas genom Sami Yusuf och Maher Zains musik? 

                                                                                                                                                                    
 Ammerman använder det engelska ordet plot 
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Bilder av islam och muslimer har undersökts genom att kartlägga vilka religiösa referenser som 

förekommer i texterna. Genom att utgå från Ammermans teori om religiös identitet har åberopande 

av transcendens kategoriserats som referenser till Gud, tro, bön, paradiset och övernaturliga väsen 

(jinner). Det religiösa budskapet i låttexterna har även kartlagts genom att explicit religiösa 

referenser, det vill säga religiösa ord, har räknats. Detta har gjorts för att undersöka bilden av islam 

och muslimer utifrån vilka religiösa ord som förekommer och i vilken omfattning.  Religiösa ord har 

kategoriserats som referenser till bland annat bön, tro, Gud, profeter, paradiset, himlar, skapelsen, själ 

och mirakel.  

 

Självbiografiska berättelser utifrån Ammermans teori har kategoriserats som de texter som är skrivna 

i första person singularis och som delger artisternas personliga berättelser. Som offentliga berättelser 

har referenser till mediebilden av islam kategoriserats som anspelningar på terrorism, krig och 

avbildningar av Profeten Muhammed.  

 

 Finns det skillnad i bilderna och budskapet beroende på till vem musiken riktas? 

 

För att undersöka vem eller vilka musiken riktar sig till har varje låttext identifierats som riktad till 

Gud, en annan individ, andra människor eller muslimer. ”You” har kategoriserats som Gud i 

meningar där till exempel Allah, Lord och God nämns eller då You är skrivet med stort Y. Då ”you” 

istället kategoriserats som en individ har det varit i meningar där ”you” är skrivet med litet Y" samt 

refererar till en person med mänskliga drag som till exempel känner smärta, tvekar inför Guds 

existens, är förvirrad eller orolig. ”You” som refererar till ”Prophet”, ”Muhammad”, ”The 

Messenger” och så vidare, har kategoriserats som riktade till Profeten Muhammad. Några låttexter är 

riktade till exempelvis en mamma, en dotter och en fru vilket framgått genom att ord som ”mum”, 

”doughter” och wife” nämnts. Då låttexten vänder sig till flera personer har ”you” kategoriserats som 

andra människor. I de fall ”you” eller ”us” har kategoriserats som muslimer, beror det på att det 

framgått av sammanhanget exempelvis genom att personerna har beskrivits som några som älskar 

Profeten Muhammad. 

 

 Vilken betydelse kan musiken ha för skapandet av individuella och kollektiva identiteter?  

 

För att få svar på den sista frågan jämförs resultaten i denna studie med resultat från tidigare 

forskning. De teman som tagits upp i forskningsgenomgången och som återkommer i analysen 

handlar om att musiken skapar en alternativ bild av islam, fungerar som en inkörsport till islam, 

inspirerar till strävanden efter fred och social rättvisa och bidrar till att skapa en etiskt medveten 

muslimsk modernitet. Svaret på denna sista fråga presenteras i analysdelen och ej i resultatet. Detta 

eftersom det bygger på tidigare forskning och inte mitt eget empiriska resultat.  
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Kapitel 3 Metod 

 

I detta kapitel presenteras den metod som används för att analysera materialet i denna studie, vilka 

analyskategorier som används samt hur materialet tolkas utifrån teorin. Här förklaras även de 

validitetskriterier som tagits hänsyn till, min egen forskningsrelation till ämnet samt de etiska 

avvägningar som har gjorts. Syftet med kapitlet är att klargöra hur jag har gått tillväga för att uträtta 

studien.  

 

 

3.1. Innehållsanalys 

 

Innehållsanalys är en metod som används för att beskriva och förklara de budskap som finns 

inbäddade i materialet. Metoden definieras som en teknik för att dra replikerbara och giltiga 

slutsatser från materialet och applicera dessa i en bredare kontext. Tekniken används för att beskriva 

och systematiskt analysera innehållet i kommunikation som finns nedskriven, som talas eller som 

framförs i bilder (Nelson & H. Woods 2014, 110-111). 

 

Innehållsanalys bygger på att materialet kvantifieras utifrån givna kategorier som har bestämts på 

förhand. För att minimera risken för att forskarens egna värderingar påverkar analysprocessen bör 

det tydligt framgå hur man går tillväga för att kategorisera materialet. Syftet är att analysen ska vara 

replikerbar, det vill säga att processen beskrivs så pass ingående att en annan person som genomför 

samma undersökning ska kunna komma fram till samma resultat. För att fel och skevheter i resultatet 

ska minimeras bör reglerna för kategorisering tillämpas konsekvent. Innehållsanalys möjliggör 

studier som inte bara undersöker det explicita, synliga och ytliga budskapet, utan även de betydelser 

som finns implicit i materialet (Nelson & H. Woods 2014, 115-116). Denna studie, som bygger på 

låttexter där budskapet inte alltid uttrycks explicit, har krävt tolkning av det som finns mellan 

raderna. Det handlar om att man tolkar den innebörd eller mening som kan finnas under ytan och 

letar efter teman eller idéer i materialet (Bryman 2011, 282-283).  

 

Metoden bygger på kodning vilket innebär att man identifierar de meningsbärande enheter i 

materialet som ska kodas. I nästa steg skapas de kategorier som ska klassificera materialet. 

Kategorierna bör vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande, vilket säkerställs genom ett 

kodningsschema där det framgår vilka ord eller meningar som ingår i respektive kategori (Nelson & 

H. Woods, 112-114). Innehållsanalys brukar beskrivas som en kvantitativ metod då innehållet i 

materialet kvantifieras utifrån givna kategorier (Bryman 2011, 283). Samtidigt har metoden 

kvalitativa inslag eftersom den syftar till att sätta in materialets beståndsdelar i ett större 

sammanhang (Rose 2012, 85). I denna studie kombineras ett kvalitativt och ett kvantitativt 

angreppssätt. Mixed methods kan ge en ökad förståelse för forskningsproblemet (Creswell 2014, 203) 

och den kombinerade metoden har valts för att kunna ge ett mer uttömmande svar på 

frågeställningen. I det första analyssteget har den kvantitativa informationen, i form av räknade 

religiösa ord, samlats in för att ge en överblick av materialet. I det andra steget har detta följs upp av 

en kategorisering för att identifiera centrala teman som sedan har analyserats. 

 

 

3.2. Abduktiv ansats 

 

För denna studie har en abduktiv ansats valts. Vanligtvis skiljer man mellan induktiv och deduktiv, 

det vill säga teorigenererande respektive teoristyrd ansats och oftast brukar dessa två angreppssätt 

betraktas som uteslutande alternativ. Dock behöver inte den ena ansatsen utesluta den andra, 

abduktion är ett alternativ. Det innebär att man har en teori, som om den stämmer, skulle kunna 

förklara fallet. Under processens gång utvecklas och förfinas teorin beroende på vad materialet ger 
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och på så sätt är man inte låst i sin teori samtidigt som man inte tar sig an materialet helt 

förutsättningslöst. Man utgår från empiri men har samtidigt en teoretisk förförståelse. Under 

forskningsprocessen sker en alternering mellan teori och empiri, som hela tiden omtolkas i ljuset av 

varandra. Med en abduktiv ansats är risken således mindre för att missa underliggande mönster eller 

strukturer (Alvesson & Sködberg 2008, 54-56). 

 

Konkret innebär den abduktiva ansatsen i denna studie att jag har utgått från teori och tidigare 

forskning när jag formulerat frågeställning, sökord och valt material men att jag inte har varit låst vid 

dessa under analysprocessen.  

 

 

3.3. Validitet 
 

Validitet handlar om vad man utifrån resultaten av en studie kan dra för slutsatser givet de val av 

material och metod som gjorts. Den interna validiteten handlar om huruvida det sätt som vi valt för 

att genomföra undersökningen täcker in det vi ska undersöka, det vill säga om vi valt relevanta 

begrepp och metoder. Undersökningsinstrumentet kan fungera felfritt och validiteten samtidigt bli 

låg om det som undersöks inte är relevant för syftet. Extern validitet handlar om överförbarhet, det 

vill säga om resultaten är giltiga utöver den specifika kontext inom vilken vi har undersökt dem. Den 

externa validiteten är viktig för att kunna säga något om ett större sammanhang. Ytterligare ett krav 

för validitet är repeterbarhet, att samma resultat ska kunna uppnås om undersökningen upprepas 

(Malterud 2014, 26-28).  

 

Inom innehållsanalys gäller validitet hur pass lämpligt och ändamålsenligt kodningsschemat är. 

Enligt Nelson och H. Woods är minimumkravet att kodningschemat uppfyller ytvaliditet (face 

validity) (Nelson & H. Woods, 113). Ytvaliditet handlar om att måttet verkar spegla innehållet i det 

aktuella begreppet, detta kan testas genom att exempelvis fråga andra personer om de tycker att 

måttet lyckas fånga vad det avser mäta (Bryman 2011, 163). 

 

Material är inte neutralt eller fyllt med en objektiv mening, snarare är det människor som fyller det 

med mening genom sina egna tolkningar (Nelson & H. Woods, 112). Bryman menar att 

innehållsanalysens ofta beskrivs som en objektiv analysmetod eftersom det är lätt att beskriva hur 

man har gått tillväga vilket leder att studien kan upprepas av andra (Bryman 2011, 296). För att en 

studie byggd på innehållsanalys ska vara replikerbar är det helt avgörande att det tydligt framgår hur 

materialet har kategoriserats och att reglerna för analys har tillämpats konsekvent (Bryman, 282). 

 

 

3.4. Min forskningsrelation till ämnet   
 

För att uppnå tillförlitliga resultat är det nödvändigt att läsaren informeras om de förutsättningar som 

kunskapen har utvecklats inom. Enligt Malterud måste man uppvisa reflexivitet, det vill säga vara 

villig att ifrågasätta sina egna tillvägagångssätt och slutsatser. Målet är att skapa ny kunskap, inte att 

bekräfta sina egna föreställningar om sakernas tillstånd och därför är det nödvändigt att genomföra 

studien med ett öppet sinne där det finns utrymme för tvivel och eftertanke. Det är viktigt att klargöra 

sin egen förförståelse för att andra ska kunna förstå hur man kom fram till ett visst resultat. 

Reflexivitet är ett aktivt förhållningssätt som kräver att man skapar och söker positioner som utmanar 

sina egna föreställningar och den kunskap som man har med sig sedan tidigare. Närhet till materialet 

kan försvåra ett sådant kritiskt förhållningssätt. Därför är det viktigt att ständigt fråga sig vad som 

bidrar till att jag ser vad jag ser, vilket perspektiv jag utgår ifrån och vilka glasögon jag har på mig 

(Malterud 2011, 22-23). Här kommer jag därför att redogöra för min egen forskningsrelation till det 

ämne som jag har valt att studera.  
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Vänner introducerade mig till Maher Zains och Sami Yusufs musik och sedan en tid tillbaka följer 

jag båda artisterna i sociala medier. Jag har lyssnat på några av deras mest kända låtar då och då och 

hade därmed en relation till materialet innan denna studies början. Det är omöjligt att förhålla sig helt 

neutral och alla som studerar ett fenomen utövar någon slags inflytande på den kunskap som 

utvecklas. Den förförståelse vi bär med oss påverkar processen redan från början då vi väljer ämne 

utifrån intresse. Förförståelsen kan vi inte komma ifrån och den är nödvändig för att vi ska motiveras 

att studera ett ämne, samtidigt som det kan bli problematiskt om man blir begränsad av den och blir 

blind för nya perspektiv. Detta går att undvika om man från början identifierar sin utgångsposition 

och vad man tror sig veta om ämnet. Utgångspositionen bör konfronteras, utmanas och kompletteras 

med den kunskap som hittas i materialet (Malterud 2011, 49-50).  

 

 

3.5. Etiska avvägningar 

 

Som uppsatsförfattare kan man ställas inför etiska frågor eftersom man oundvikligen kommer i 

kontakt med människor, antingen direkt eller indirekt (Ahrne & Svensson 2015, 28). I denna studie 

kommer jag i kontakt med människor genom att ta del av låttexter och musikvideor som är 

producerade av människor. Då jag inte kommer i kontakt med människorna direkt genom exempelvis 

intervjuer eller observationer är det inte aktuellt att exempelvis söka informerat samtycke för att 

värna studieobjektens integritet (Ahrne & Svensson 2015, 28-29). Artisterna är offentliga personer 

som valt dela sina erfarenheter med miljoner människor via musiken. Av samma skäl har jag valt att 

inte anonymisera artisternas namn. I de fall då personen är en författare behöver dessutom textens 

ursprung erkännas av upphovsrättsliga skäl (Berg 2015, 155). 

 

Ett aktuellt problem som alltid uppstår vid tolkningar av andras ord är att det inte går att säga med 

bestämdhet att mina tolkningar överensstämmer med vad artisterna avsåg uttrycka (Malterud 2011, 

54). Frågan är vilken rätt jag har till tolkningsföreträde? För att undvika att min egen förförståelse 

påverkar analysprocessen och därmed resultatet allt för mycket är det avgörande att man är medveten 

om egna erfarenheter, hypoteser, perspektiv och teoretiska referensram och vilket inflytande dessa 

kan ha på min tolkning av materialet (Malterud 2011, 48). Det är inte säkert att det man skriver 

kommer att tas emot bra av alla läsare, vissa kan bli förolämpade av vad de läser. Därför är viktigt att 

de som studeras kan känna igen sig i beskrivningen av dem om de fick möjlighet att utvärdera 

studien. Ett sätt att göra detta är att ta del av information om hur de skulle beskriva sig själva (Bird & 

Lamoureux Scholes 2014, 88-90). Inför denna studie har jag exempelvis tagit del av intervjuer med 

artisterna för att bilda mig en uppfattning om hur de själva beskriver sin musik. Det är inte meningen 

att de ska känna igen sig i allt i uppsatsen, det viktigaste är att det alltid ska finnas möjlighet att 

motbevisa ett påstående och utvärdera resultaten. Kommunikationen med läsaren måste vara öppen 

inte bara för igenkänning och enighet utan även för andra åsikter. Det är viktigt att erkänna att man 

kan göra misstag och läsarna kan hjälpa en att upptäcka sådant som man har missat eller missförstått 

(Bird & Lamoureux Scholes 2014, 88-90). 

 

 

3.6. Tillvägagångssätt för analys 

 

Analysen av materialet har genomförts i fyra steg. I det första momentet har det explicita religiösa 

budskapet kartlagts genom att räkna religiösa ord. Religiösa ord har kategoriserats som referenser till 

Allah eller Gud, Profeten Muhammad, religiös praktik (bön), paradiset, heliga platser (Medina) och 

andra ord som förknippas med religion som exempelvis tro, mirakel, yttersta dagen, skapelsen och 

välsignelser. I de fall då samma ord upprepats flera gånger i en och samma låttext har det bara 

räknats en gång. Åberopande av transcendens har kategoriserats som referenser till Gud, tro, bön, 

paradiset och övernaturliga väsen (jinner). Till kategorin hör exempelvis de engelska orden God, The 
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Lord, The Light above, The Creator och The Guide samt arabiska namn på Gud som Allah, Rabbah 

(Herren) och Rahman (den barmhärtige). Även alla arabiska ord som innehåller ordet Allah har 

kategoriserats som Gud, som exempelvis Alhamdulillah (all tacksamhet till Allah), Subhanallah, 

(lovprisad vare Allah) och Inshallah (om Allah vill). Till kategorin hör även referenser till paradiset 

med de engelska ordet paradise eller det arabiska ordet för paradiset jannah, samt ord som faith, 

belief och pray. Det implicita religiösa budskapet, det vill säga åberopande av transcendens som inte 

explicit refererar till Allah, har kategoriserats genom tolkning av vad som finns mellan raderna. I de 

fall där någon beskrivs med gudomliga attribut som exempelvis allsmäktig, barmhärtig eller kommen 

ur evigheten har denne kategoriserats som transcendent.  

 

Det andra steget har varit induktivt. För att hitta teman i låttexterna har dessa kodats 

förutsättningslöst. Texterna har lästs igenom rad för rad och meningsbärande enheter har markerats 

som koder. Koderna har sedan placerats in i kategorier som sammanfattar kodernas innehåll. Detta 

har gjorts i en tabell. Exempelvis har orden pain, misery, suffer, dispair och hunger kategoriserats 

som lidande och love, my beloved, the one in my heart, my heart and soul is for you och you've 

opened my heart som kärlek. Analysen har sedan utkristalliserat en rad teman utifrån de kategorier 

som återkommer i låttexterna. Dessa teman har sammanfattats genom belysande citat från 

låttexterna. Exempel på teman som identifierats i låttexterna är kärlek till Allah, kärlek till Profeten 

Muhammad, lidande, krig och fred.  

 

I det tredje steget har låttexternas olika mottagare kartlagts. Varje text har lästs igenom på nytt och 

mottagaren eller mottagarna har identifierats som Allah, Profeten Muhammad, en annan individ eller 

andra människor som grupp. I de fall då mottagaren har nämnts vid namn har det varit lätt, 

svårigheterna har uppstått då det råder oklarheter kring vem eller vilka som egentligen är mottagare. 

Till exempel vänder sig flera av Sami Yusufs låtar till ”you” utan att han avslöjar vem denna ”you” 

egentligen är och svaret lämnas öppet för tolkning. Genom att läsa igenom hela texten flera gånger 

har jag lyckats uttolka vem mottagaren är i de flesta texterna medan några markerats som osäkra. Då 

mottagarna har kategoriserats som muslimer, beror det på att det framgått av sammanhanget 

exempelvis genom att gruppen beskrivits som Profeten Muhammads följeslagare. I det fjärde steget 

har resultaten sammanfattats i en tabell för att kunna urskilja skillnader i det religiösa budskapet 

beroende på mottagare, språk och artist. 

 

Då musik inte enbart består utav texter, musiken är minst lika viktig, har jag under hela 

analysprocessen lyssnat på musiken via musiktjänsten Spotify och följt med i texten genom att läsa 

rad för rad som sjungs. Detta har gjort att jag tagit del av nyanser i musiken, hur artisten betonar 

vissa delar och kunnat höra vad exempelvis bakgrundskörer sjunger som inte funnits med i låttexten.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

 

4.1 Resultat 
 

Undersökningens resultat presenteras här som dominerande teman, centrala teman, självbiografiska 

och offentliga berättelser samt skillnader beroende på mottagare. Avslutningsvis sammanfattas 

resultaten i en tabell och artisternas musik jämförs.   

 

 

4.1.1 Teman 

 
Här presenteras de teman som har identifierats i Sami Yusuf och Maher Zains musik. Ett dominerade 

tema som de båda artisterna har gemensamt är kärleken till och längtan efter Allah och Profeten 

Muhammad. Ytterligare ett dominerande tema handlar om sökandet efter inre frid och att hitta den 

rätta vägen med hjälp av Allah. Ett centralt tema som framträder i låttexterna som inte är lika 

dominerande är referenser till krig och lidande i världen, uppmaningar till att hålla ihop och skapa 

fred. Ett tema som förekommer i låttexterna men som inte är lika centralt handlar om da'wa, det vill 

säga att bjuda in människor till islam. Ett tema som återfinns i Maher Zains musik men inte i Sami 

Yusufs är kärleken till familjen. 

 

 

4.1.1.1. Kärlek till Allah 

 

Nästan hälften av Sami Yusufs låtar sjungs till Allah (48%), antingen explicit eller implicit. Ett 

exempel på när denna kärlek uttrycks utan att Allah nämns vid namn är i låten All I need då Sami 

Yusuf sjunger: 
  

 I would never give up (loving you). You are the one in my heart, I can't turn away from your love, never could 

 I abandon you. Pleace show me your mercy. You can take the stars from the skies above. You can take the seas, 

 the air I breathe, your love is all I need. 
 

Även om Allah inte nämns explicit i låten går det att utläsa mellan raderna att låten riktas till Allah 

eftersom mottagaren tillskrivs attribut som barmhärtig och allsmäktig som kan ta ner stjärnor från 

himlarna, ta bort haven och luften.  Ett exempel då Allah nämns explicit, i det här fallet som ”my 

Lord”, är i The Source:  ”You are the sourse of all power, my need in my darkest hour. My Lord, 

your light and love is all I seek, nothing more I'd ever want or need.” 

 

Även om Maher Zain inte vänder sig till Allah i sin musik fullt lika ofta som Sami Yusuf är ändå 

kärlek till Allah ett dominerande tema. I 30 procent av låtarna vänder sig artisten till Allah i hela eller 

delar av låten. I Maher Zains musik uttrycks kärleken till Allah explicit genom att Allah nämns vid 

namn. Kärleken till Allah uttrycks exempelvis i låten I love You so: 

 
 With every breath I solemnly promise, try to live my life for you. O Allah, you revive my soul and shone Your 

 light into my heart. So pleasing You is now my only goal, oh I love You. 

 

I versen uttrycker artisten att han älskar och vill leva sitt liv för Allah som har låtit sitt ljus lysa in i 

hans hjärta och återupplivat hans själ.  
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4.1.1.2. Kärlek till Profeten Muhammad 

 

Ett tema som återkommer i båda artisternas musik är kärlek och längtan efter Profeten Muhammad. 

Av Sami Yusufs låttexter är det två som uttryckligen tillägnas Profeten Muhammad Kärleken till 

Profeten Muhammad uttrycks exempelvis i låten You came to me: 

 

 You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want, is to be with you. You are my one 

 true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. […] Need you more than ever Rasul 

 Allah. 
 

Ytterligare ett exempel kommer från låten It's a game som handlar om Profeten Muhammad och då 

Sami Yusuf sjunger (på turkiska): 

 
 You, my delicate beloved. You, the light of my eye. Tied to you, at the heart. You are my deepest love, my 

 beloved. Inhaling your scent, just like smelling a rose. Burning inside, with the fire of your love. I always look 

 for, and ask of you. Always dream of reaching you. 
 

Anledningen till att dessa rader har kategoriserats som kärlek till Profeten Muhammad och inte som 

kärlek till någon annan är för att han i refrängen sjunger (på arabiska): ”They insulted him when they 

didn't know him, they became his followers when they truly knew him” vilket har tolkats som en 

referens till karikatyrer av Profeten Muhammad, samt att han beskrivs som en person som människor 

följer, det vill säga en profet.   

 

Temat är mer framträdande i Maher Zains musik som i fem av sina låtar uttrycker sin kärlek och 

längtan till Profeten Muhammad, som i exempelvis i låten Ya Nabi Salam Alayka: ”Oh the Chosen 

One among us, love has increased our longing. You came to us with the best of religions, oh the seal 

of messengers. Oh my love, oh Mohammad.” 

 

Ett annat exempel är från låten Mawlaya som är en lovsång till Profeten Muhammad och där den 

första versen lyder:  

 
 All the love songs in the world, every melody and rhyme, if they were combined. They would still be unable to 

 express what I want to define when I try to describe my love for you. […] I envy every rock and every tree, 

 and every grain of sand that embraced his noble feet, or that kissed his blessed hands, ya Rasool Allah, ya 

 Habiba Allah. 
 

Kärleken till Profeten Muhammad uttrycks innerligt av båda artisterna. Sami Yusuf kallar Profeten 

för älskling och kärleken till honom beskrivs som djup, som brinner inuti. Maher Zain uttrycker att 

han inte har ord nog för att beskriva sin kärlek för Profeten och att han avundas allt som rört vid hans 

händer och fötter.  

 

 

4.1.1.3. Sökande efter Allah och inre frid 

 

Ett tema som dominerar i både Sami Yusuf och Maher Zains musik handlar om att vara vilse, att söka 

och hitta inre frid med hjälp av Allah och Profeten Muhammad som visar den rätta vägen. I låten 

Without You berättar Sami Yusuf att han varit vilse innan han nåddes av Allah som vägledde honom. 

Även om Allah inte nämns vid namn har det tolkats som en referens till Allah då den som nått honom 

kom från evigheten.  
 

 Softly you called to me, out from the space between. Out from eternity, where love winds a path unseen. Out of 

 the wilderness, you beckoned my every step. I stumbled sometimes and yet, never once looked back. Cause I 

 would see, the man I know I used to be. How I was lost before you reached for me. And I don't know where I 
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 would go, what I would do, without you. 

 

I låten Worry Ends från uppmanar Sami Yusuf lyssnaren att söka sig inåt och följa sin inre röst för att 

finna frid: ”I found my peace deep within, calling inside. Follow what you feel is right, so trust your 

heart and go ahead. Don't lose sight, follow that voice deep inside.” 

 

Temat är framträdande även I Maher Zains musik. I låten Thank You Allah, uttrycker artisten sin 

tacksamhet till Allah som hjälpt honom att hitta hem efter att ha varit vilse i mörkret. Den första  

versen i låten lyder: 

 
 I was so far from You, yet to me You were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes 

 towards the signs You put in my way. I walked everyday, further and further away from You. Oh Allah, you 

 brought me home. I thank You with every breath I take.  
 

I låten Insh Allah är mottagaren en individ som känner sig vilsen, ensam och hjälplös: 

 
 Everytime you feel like you cannot go on, you feel so lost, that you are so alone. All you see is night and 

 darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never loose hope, 

 cause Allah is always by your side. Insh Allah, you'll find your way.  

 

Maher Zain ingjuter hopp genom att uppmana lyssnaren att inte misströsta eftersom Allah alltid finns 

där och att personen kommer att hitta rätt väg om Gud vill (Insh Allah). 

 

 

4.1.1.4 Lidande, krig och fred 

 

Ett centralt tema i musiken är referenser till krig och lidande i världen med uppmaningar till att dela 

med sig, hålla ihop, skapa fred och kämpa mot förtryck. Fredsbudskapet är framträdande i flera av 

Sami Yusufs låtar, till exempel i Forgotten Promisses från albumet Salaam (vilket betyder fred på 

arabiska): ”Tonight the world will sleep, but hunger will not wait, for promises we made. We share 

one soul, we share one land, we have time to understand. We are one humankind.” Att ordet hunger 

förekommer har gjort att detta tolkats som en referens till lidande. Konstaterandet om att 

mänskligheten är en, som delar land och själ, gör att detta har tolkats som en referens till fred. 

Ytterligare exempel inom samma tema finns i låten Salaam där artisten ber om fred: ”I pray for a day 

when there'll be justice and unity. Where we put aside our differences, fighting makes no sense. Just 

a litte faith, to make it a better place.”  

 

I låten Healing från albumet Wherever You are uppmanar Sami Yusuf till vänlighet och att dela med 

sig:  

 
 Healing, a simple act of kindness bring such meaning. A smile can change a life, let's start believing. And 

 feeling, let's start healing. Heal and you will be healed, break every border. Give and you will receive, it's 

 nature's order. 
 

Därtill innehåller Sami Yusufs musik ett interreligiöst budskap. På låten The gift of love sjunger en 

kör på latin: ”You shall love you neighbour as yourself” vilket är en fras ur Markusevangeliet. Senare 

i låten framgår samma budskap från islam då kören sjunger ”None of you truly believes until you 

love for your neighbour what you love for yourself” vilket är ett citat av Profeten Muhammad. I 

refrängen uppmanas lyssnaren att ge och tro på kärleken: ”Love to give! To give is love, and love the 

gift, the gift of love. No belief! Without the love. Believe in love, the belief of love.” 

 

Även Maher Zain kommenterar tillståndet i världen i sina låttexter. Han sjunger om förtryck och 

krig, uppmanar människor att hålla ihop och att kämpa för fred, frihet och rättvisa.  
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Låten Love Will Prevail kommenterar kriget i Syrien: 

 
 Lives become so cheap, so many orphans weep, they forgot how to smile. Oh, I cannot understand just how 

 somebody can murder an innocent child. I swear their lives won't be lost in vain. Even if I get knocked down, I 

 will stand my ground and I'll never hide or run away. Love will prevail. […] God made me free, you can't take 

 that away from me. Freedom is my destiny. I have a dream and my dream is to see, to see all my people smile 

 see all of them free and proud. I feel the wind of peace, 'cause after hardship comes ease. 

 

Låten har tolkats som en uppmaning att inte ge upp och att kämpa för sin rätt till frihet. Freden 

kommer och kärleken kommer att segra. Ett budskap om fred och sammanhållning återfinns 

exempelvis i låten One Big Family: 

 
 I wonder why you and me fight each other? Don't you see the similarities between us? […] I care about you 

 and I wish you could realise, there's no difference between us two. We're part of one family. No matter how far 

 you are and even if we don't know each other, oh you and me, me and you, we are one. 
 

Dessa verser har tolkats som ett fredsbudskap då artisten ifrågasätter varför vi slåss när vi är samma, 

det finns inga skillnader mellan oss, alla är vi en och samma familj  

 

 

4.1.1.5. Da'wa 

 

Ett tema som inte dominerar men som ändå finns representerat i låttexterna är Da'wa, ett islamiskt 

begrepp som handlar om att bjuda in människor till islam (Larsson 2004). Exempel på textrader som 

har tolkats som Da'wa i Sami Yusufs musik finns i låten Worry ends där han sjunger att tron skänker 

lugn: ”Don't be sad by what you see , it's true life has its miseries. But one thing always worked for 

me, worry ends when faith begins.” 

 

I Maher Zains låttexter är Da'wa ett återkommande tema, som i exempelvis låten Insh Allah där han 

uppmanar lyssnaren att be till Allah: "Turn to Allah, He's never far away, put your trust in Him, raise 

your hands and pray" 

 

I låten Open your eyes vänder han sig till dem som tvivlar om Guds existens: 

 
 Look around yourselves, can’t you see this wonder spreaded infront of you. The clouds floating by, the skies 

 are clear and blue. Planets in the orbits, the moon and the sun. Such perfect harmony. […] Open your eyes and 

 hearts and minds, if you just look bright to see the signs. We can’t keep hiding from the truth. 

 

Detta har tolkats som Da'wa då Maher Zain påvisar bevis för att Gud existerar. Vi kan inte gömma 

oss från sanningen, och bara vi öppnar våra ögon, hjärtan och sinnen så kommer vi att se tecknen. 

 

 

4.1.1.6. Kärlek till familjen  
 

Ett tema som är framträdande i Maher Zains musik men som inte finns representerat i Sami Yusufs 

låttexter är kärleken till sin familj. Av de låtar som har analyserats handlar två om hans fru, en om 

hans mor och en låt är tillägnad hans dotter Aya Zain. I låten For the rest of my life uttrycker Maher 

Zain sin kärlek till sin hustru: 

 
 For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true. Till the end of my time, I'll be 

 loving you, loving you. For the rest of my life, through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. 

 Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. 
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I textraderna framgår det att Maher Zain ska vara ärlig och trogen sin hustru och att hans kärlek till 

henne är evig.  

 

Låten Number one for me är tillägnad hans mor och i den sjunger Maher Zain: 

 
 There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for taking you for granted. I will use every 

 chance I get to make you smile, whenever I'm around you. Now I try to love you like you love me. Only God 

 knows how much you mean to me. 

 

I låten ber Maher Zain sin mor om ursäkt för att han tagit henne för givet och att han ska ta varje 

chans han får att göra henne glad. Hon är unik och bara Gud vet hur mycket hon betyder för honom. 

Låten My little girl handlar om kärleken till dottern Aya Zain, vars barnjoller hörs i introt till låten. 

Låtens refräng lyder: ”You know I love you. I love you, I love you, my little girl. I ask God to bless 

you, and protect you always. My little girl, my little girl.” 

 

 

4.1.2. Självbiografiska och offentliga berättelser 

 

Självbiografiska berättelser återfinns i de låttexter som är skrivna i första person singularis och som 

delger artistens personliga erfarenheter eller tankar. Samtliga låtar på albumet Sami Yusufs album 

Wherever You Are är skrivna i första person singularis, det vill säga utifrån pronomen ”I”. De 

låttexter som behandlar artistens personliga erfarenheter handlar om om att först ha varit vilsen och 

ensam för att sedan hitta ett inre lugn och en mening i livet med hjälp av Profeten Muhammad eller 

Allah. Ett exempel är från låten Without You där artisten beskriver hur han varit vilse för att sedan ha 

förändrats med hjälp Allahs vägledning:  

 
 You beckoned my every step. I stumbled sometimes and yet I never once looked back. Cause I would see the 

 man I used to be. How I was lost before you reached for me and I don't know where I would go, what I would 

 do without you. 
 

På Sami Yusufs album Salaam är alla låttexter utom två skrivna i första person singularis, de andra 

två är skrivna i andra person pluralis. På detta album finns färre referenser till artistens egna 

erfarenheter och de som finns berättar om erfarenheter av att söka, som i låten It's a Game då han 

söker Profeten Muhammads närhet: 

 
 You make me chase around shadows in the moonlight, only for the sunrise to open my eyes. Makes me jump to 

 my feet, walk around the city streets, hoping that I'll find you by my side. Then I feel your sunlight, beautiful 

 and so bright, feeling I'm in your arms for a while. 
 

Även på detta album återfinns känslan att vara vilse, som i låten Smile: ”The only thing I need in life 

is you. So lost and frustrated far from you. Your love is what makes it all worthwhile. Give 

everything away, anything for your smile.” 

 

Även Maher Zains låttexter är till största delen skrivna i första person singularis. På det första 

albumet Thank You Allah är alla låtar utom två skrivna ur ett jag-perspektiv. De självbiografiska 

berättelser som framträder på debutalbumet handlar om att först ha varit vilsen för att bli vägledd av 

Allah till den rätta vägen, som i låten Thank You Allah: 

 
 Allah, I wanna thank You, I wanna thank You for all the things you've done. You've done for me through all my 

 years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank You for brining me  home. 
 

På det andra albumet, Forgive me, är alla låtar utom en, skrivna i första person singularis. Som titeln 

på albumet antyder handlar flera låtar om att be om förlåtelse för felsteg artisten gjort i det förflutna. 

Som i låten Number one for me som är tillägnad hans mor: ”I was a foolish little child, crazy things I 
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used to do and all the pain I put you through […] Oh, if I could turn back time rewind, if I could 

make it undone, I swear that I would, I would make it up to you.” 

 

Eller i låten Forgive me där Maher Zain vänder sig till Allah för förlåtelse:  

 
 I know O Allah You are the most forgiving and that You've promised to always be there when I call upon You. 

 So now I'm standing here ashamed of all the mistakes I've committed. Please don't turn me away and hear my 

 prayer when I ask You to Forgive me. 
 

Flera berättelser på albumet handlar om livet efter detta. Som i låten So soon som berättar om 

saknaden efter en närstående som gått bort: ”There were days when I had no strength to go on. I felt 

so week and I just couldn't help asking: Why? But I got through all the pain when I truly accepted 

that to God we belong and to Him we'll return, ooh.” 

 

I låten Paradise uttrycker Maher Zain en önskan om att få återförenas med sin fru i paradiset: ”And I 

just wanted to be there with you, the place that no eye has ever seen. The place that no heart has ever 

perceived. I had a great feeling inside of me, that one day I'll be there with you.  

 

Referenser till de offentliga berättelserna om islam i medier har identifierats i två låtar, båda av Sami 

Yusuf. Den första låten är It's a Game som kommenterar karikatyrer av Profeten Muhammad: 

 
They insulted him when they didn't know him, they became his followers when they truly knew him. […] I need you in 

my life like the air with which I breathe. So let them say what they want to say. I'ts a game they always play, I'll turn my 

ears the other way, it makes no difference either way. 
 

I låten The Source kommenterar Sami Yusuf några som säger sig representera Allahs budskap: ”My 

Lord, some claim to represent you, but everything they do is so far away from You. My Lord, help us 

to know You better, help us to love one another.” Citatet kan tolkas som en referens till personer som 

utför våldsdåd i islams namn och som därmed inte känner Allah tillräckligt bra.  

 

 

4.1.3. Jämförelse av artisterna 

 

Tabell 1: jämförelse mellan Sami Yusuf och Maher Zain 

 Sami Yusuf Maher Zain 

Totalt antal religiösa ord:  63 141 

Andel låtar med religiösa ord 

(procent): 

17 av 25 låtar (68%) 25 av 27 låtar (93%) 

Andel låtar med referens till 

transcendens (procent):  

20 av 25 låtar (80%) 25 av 27 (93%) 

Riktar sin musik till (antal 

gånger): 

Allah (13) 

Andra människor/ muslimer (8) 

Annan individ (4) 

Profeten Muhammad (2) 

Allah (8) 

Profeten Muhammad (5) 

Annan individ (10) 

Andra människor/ muslimer (8) 

 

En skillnad som finns mellan dessa två artister är att Maher Zain i flera låttexter vänder sig till sin 

egen familj vilket inte Sami Yusuf gör i de låtar av honom som har analyserats. Maher Zain använder 

sig av betydligt fler religiösa ord i sina texter och refererar även fler gånger till transcendens än vad 

Sami Yusuf gör. Dock ska tilläggas att det i vissa fall varit svårt att avgöra till vem Sami Yusufs 

musik riktas. Om musiken vänder sig till Allah, Profeten Muhammad eller en käresta har lämnats 

öppet för tolkning. Andelen låtar som innehåller referenser till transcendens kan således vara högre 
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än vad som återges här beroende på om låten refererar till Allah eller inte. För mig förefaller det 

omöjligt att veta och jag låter den frågan vara obesvarad. Ytterligare en skillnad mellan artisterna är 

att Maher Zain oftare vänder sig till Profeten Muhammad i sina låttexter samt att han oftare vänder 

sig till andra individer. Detta kan förklaras med att han i fyra låtar vänder sig till individer som är 

hans familjemedlemmar samt att han oftare än Maher Zain vänder sig till individer för bjuda in dem 

till islam. En annan skillnad är att Maher Zain oftare sjunger om livet efter detta genom att 

kommentera döden, referera till paradiset och den yttersta dagen. 

 

 

4.1.4. Religiösa referenser 

 
Majoriteten av låtarna innehåller religiösa ord, totalt 68 procent av Sami Yusufs och 93 procent av 

Maher Zains låttexter. Referenser till transcendens dominerar; 80 procent av Sami Yusufs låtar och 

93 procent av Maher Zains låttexter.  

 

I samtliga låttexter av Maher Zain som innehåller referenser till transcendens nämns Allah på olika 

sätt medan det transcendenta i Sami Yusufs musik ofta är implicit vilket kräver att man tolkar vad 

som finns mellan raderna. Som i exempelvis låten Trials of life: ”Deep inside I know that amidst all 

the darkness and everything which makes no sense, I know that you exists. You are the light that 

guides me through my darkest nights. That shows me right from wrong in a world that often lies.” 

Dessa rader har tolkats som en referens till transcendens eftersom detta ”you” är något som artisten 

innerst inne vet existerar, som vägleder och visar vad som är rätt och fel.  

 

 

4.1.4. Skillnader beroende på mottagare 

  

Det har inte gått att urskilja några större skillnader i låttexterna beroende på vilka låten riktar sig till. 

Dock går att urskilja en tendens som har med språket att göra. De låttexter som är skrivna helt eller 

delvis på ett annat språk än engelska tenderar att innehålla en högre andel religiösa ord. Av de åtta 

låttexter av Sami Yusuf som inte innehåller några religiösa ord är det endast två som delvis är skrivna 

på ett annat språk än engelska. Samtidigt är samtliga av de låttexter som innehåller fem religiösa ord 

eller fler skrivna helt eller delvis på andra språk än engelska. Den låt som i särklass innehåller flest 

religiösa ord är skriven på arabiska. I Maher Zains låttexter är skillnaden beroende på språk inte lika 

tydlig. Av de 12 låtar som innehåller fler än fem religiösa ord är hälften skrivna på engelska och 

hälften helt eller delvis skrivna på arabiska eller andra språk. Däremot är de två låttexter som varken 

innehåller religiösa ord eller referenser till transcendens skrivna på engelska. Några andra skillnader 

beroende på mottagare har inte kunnat urskiljas inom ramen för denna denna studie. 
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4.2. Analys 

 

För att få svar på frågeställningen tolkas här resultaten utifrån de teorier som ligger till grund för 

denna studie samt den tidigare forskning som presenterades i forskningsgenomgången.  

 

 

4.2.1. Medialisering  
 

Hjarvard använder begreppet banal religion för att beskriva det fenomen som innebär att religionen 

har anpassats till populärkulturen. Inom populärkulturen används ofta religiösa symboler och 

praktiker vilket, enligt teorin, kan väcka konsumentens intresse för religion. Samtidigt menar 

Hjarvard att populärkulturen inte har till syfte att få människor att tillbe någon gud eller få dem att 

leva på något speciellt sätt och därför inte bidrar till att religionen ökar i samhället (Hjarvard 2011). 

Sami Yusuf och Maher Zains populärmusik kan tolkas som en form av banal religion då det är en 

form av populärkultur som konsumeras av många människor. Samtidigt kan vissa låttexter tolkas 

som Da'wa, det vill säga att artisten kallar människor till islam, vilket inte stämmer överens med 

Hjarvards teori eftersom banal religion inte har till syfte att få människor att känna tillhörighet till 

någon religion.  

 

En annan form av medialiserad religion som Hjarvard beskriver är vad han kallar religiösa medier, 

det vill säga medier som kontrolleras av religiösa aktörer. Religiösa aktörer tvingas anpassa sig till 

medielandskapet och de som lyckas hantera medier på ett bra sätt kan utmanövrera andra aktörer 

(Hjarvard 2012). Sami Yusuf och Maher Zains musik kan falla inom definitionen av religiös media 

då de skulle kunna ses som religiösa aktörer eftersom deras musik kommunicerar ett religiöst 

budskap. Samtidigt är deras budskap inte uteslutande religiöst utan i låttexterna återfinns andra 

allmänmänskliga teman som även kan tilltala människor som inte definierar sig som religiösa. 

Dessutom finns det som vi har sett i åtminstone Sami Yusufs musik ett interreligiöst tema vilket kan 

tolkas som att islam inte nödvändigtvis är det enda alternativet. Det framgår inte heller i låttexterna 

om det är någon särskild inriktning av islam som förordas och det finns ingen synlig religiös 

avsändare i form av en religiös institution. Den muslimska populärmusiken kan således tolkas som 

ett fenomen som befinner sig mellan banal religion och religiösa medier.  

 

Schofield Clark förstår medialisering som en process av social förändring som bidrar till att skapa 

nya möjligheter för individer och kollektiv att konstruera nya och flera sätt att vara religiös på 

(Schofield Clark 2011). Lövheim menar att medialisering skapar nya möjligheter för individuell och 

kollektiv handling och att etiska frågor omförhandlas (Lövheim 2012). De teman som framträder i 

Sami Yusuf och Maher Zains musik tolkar jag som uttryck för vad det innebär att vara muslim och 

människa i en globaliserad värld.  Deras musik kommenterar ofta tillståndet i världen och uppmanar 

människor till följa sin inre röst för att finna frid i en orolig värld. Där finns ett etiskt budskap som 

förespråkar fred, osjälviskhet och vikten av att dela med sig till andra. Genom musiken förenas det 

traditionella och det moderna, exempelvis blandas traditionell arabisk lovsång till Allah med modern 

popmusik om passionerad kärlek. Jag anser att det är troligt att musiken som medium påverkar 

konsumenterna och att det i samspelet mellan artisterna, musiken och användarna skapas nya sätt att 

vara muslim på.  

 

 

4.2.2. Religion och identitet  
 

Ammerman menar att en människas identitet konstrueras i mötet mellan personens självbiografiska 

berättelser och de offentliga berättelser som tar plats i samhället. Identiteter är intersektionella och 

konstrueras i den mångfald av berättelser, självbiografiska och offentliga, som människan är en del 

av. Religiösa identiteter konstrueras då berättelserna innehåller erfarenheter av transcendent 
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interaktion. Transcendenta erfarenheter skapas i samspelet mellan individen, det sociala och det 

heliga och kan uppstå inom eller utanför religiösa institutioner (Ammerman 2003).  

 

Låttexterna har tolkats som att de självbiografiska berättelserna som återges av artisterna handlar om 

att känna sig ensam, vilsen och förvirrad i en mörk och komplicerad värld som är full av lidande. 

Båda artisterna berättar om hur de tidigare befunnit sig i detta mörker för att sedan hitta ljuset, den 

rätta vägen och en inre frid genom Allah. Maher Zain ber även om förlåtelse för de misstag han 

begått innan han hittade den rätta vägen. En majoritet av låttexterna innehåller åberopande av 

transcendens och kan således tolkas som religiös interaktion enligt Ammermans teori.  Som 

Ammerman påpekar skapas religiösa identiteter i samspel mellan människor, i olika sociala kontexter 

och artistens personliga samtal med Allah delas med miljontals människor världen över genom 

musiken. Att identiteter är intersektionella kan exemplifieras med att det i vissa fall varit svårt att 

uttolka vem eller vilka artisterna vänder sig till i sina låttexter. När man sjunger ”you” har det kunnat 

betyda flera saker samtidigt, vilket tyder på att kategorier flyter in i varandra. Det har inte alltid 

tydligt gått att särskilja om artisten vänder sig till en familjemedlem, en person han är kär i eller till 

Allah. Detta tyder på att identiteter är komplexa och skiftar beroende på kontext, till exempel kan 

man i en låt sjunga till sitt barn för att i en annan själv vara barn, en låt kan uttrycka passionerad 

kärlek till Allah och en annan kärleken till sin partner. Troligtvis påverkar musikens genre hur 

religion medialiseras. Resultatet visar att religiösa referenser har stor plats samtidigt som 

kärleksbudskapet är starkt. Detta är inte särskilt förvånande då popmusik är en genre där 

kärlekstemat dominerar och genren påverkar med stor sannolikhet hur religionen bäddas in i 

musiken. Att kärlekstemat är så centralt kan troligtvis delvis förklaras med att genren popmusik 

förutsätter ett sådant tema.  

 

De offentliga berättelserna har i denna studie tolkats som referenser till mediebilden av islam och 

muslimer. Två sådana referenser har hittats i musiken, båda i låttexter av Sami Yusuf. Den ena 

kommenterar de karikatyrer av Profeten Muhammad som publicerats i västerländska medier medan 

den andra har tolkats som en kommentar till terrorism. Ammermans teori hjälper oss att förstå hur de 

självbiografiska berättelserna påverkas av de offentliga berättelserna. I detta fall tvingas muslimer att 

förhålla sig till mediebilden av dem och religionen de tillhör. Att Sami Yusufs musik innehåller 

referenser till mediebilden av islam anser jag bekräfta det. 

 

 

4.2.3. Tidigare forskning  
 

Larsson menar att Yusuf Islams konvertering till islam kan fungera som ett positivt exempel som 

motvikt till den negativa mediebilden av islam och muslimer (Larsson 2011). Jag anser att Sami 

Yusuf och Maher Zains musik på ett liknande sätt kan bidra till att den negativa bilden av islam och 

muslimer utmanas. Deras musik bekräftar inte mediebilden där islam sammankopplas med våld och 

spänningar och muslimer oftast som förövare (Axner 2015), istället är det en alternativ bild som 

förmedlas. Dominerande teman som identifierats i musiken handlar om kärlek och fred, om att dela 

med sig och göra gott. Min tolkning är att låttexterna beskriver muslimer som vanliga människor 

som gör misstag då och då, som söker efter att hitta sig själva och som älskar sin familj. Muslimer 

älskar Allah och Profeten Muhammad, ber regelbundet och försöker göra sitt bästa för att Allah ska 

välkomna dem till Paradiset efter döden. Utifrån de låttexter som analyserats framstår islam som en 

fredlig och kärleksfull religion och att muslimer är folk som folk är mest. 

 

Utifrån sin studie av svenska rapartister hävdar Larsson att musiken kan fungera som en inkörsport 

till islam (Larsson 2004). I likhet med de självbiografiska berättelser som identifierats i Sami Yusuf 

och Maher Zains låttexter uttrycker de rapartister som Larsson intervjuat att de börjat ifrågasätta sitt 

eget leverne, sökt och hittat den rätta vägen till ett gott liv med hjälp av Allah. Vidare menar Larsson 

att rapartisterna hoppas nå ut med sin musik till ungdomar och kalla dem till islam i en form av da'wa 
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(Larsson 2004). Även Sami Yusuf och Maher Zains musik kan tolkas som da'wa.  I vissa fall tar det 

sig uttryck genom att artisten berättar egna erfarenheter om hur han mår bättre, lever ett bättre liv, 

känner sig tillfreds och lugn efter att ha hittat religionen. I andra fall handlar det om direkta 

uppmaningar om att vända sig till Allah och att be. I Maher Zains musik finns även exempel på att 

han försöker övertyga lyssnaren om Allahs existens genom att påvisa bevis och uppmana till att 

öppna ögonen. 

 

Tidigare forskning har visat att muslimsk tro kan fungera som ett alternativ till den rådande 

ordningen och som en slags protest mot majoritetssamhällets ideal (Larsson 2004). 

Underprivilegierade ungdomar kan välja en muslimsk tro för att vända det sociala stigmat genom att 

tillsammans skapa en kollektiv identitet i protest mot majoritetssamhället. Tron inspirerar till en 

strävan efter jämlikhet, mot förtryck och kan fungera som ett instrument för kamp för social rättvisa 

(Molinero 2011). Resultaten i denna studie visar, i samstämmighet med tidigare forskning, att 

muslimsk tro kan ligga till grund för en strävan efter jämlikhet, frihet och rättvisa. I det fredsbudskap 

som uttolkats ur musiken finns ofta hänvisningar till Allah, som att människorna av Gud är skapade 

olika och det är Guds vilja att vi lever sida vid sida i fred. I musiken finns även uppmaningar till att 

dela med sig och att kämpa mot förtryck för frihet. Däremot har inga referenser till det brittiska eller 

svenska majoritetssamhället, där Sami Yusuf och Maher Zain lever, identifierats. Musiken verkar 

snarare kritisera egoism och krig generellt. 

 

Hilal menar att musik kan användas som ett sätt för marginaliserade grupper att utmana 

majoritetssamhällets bild av dem och konstruera egna identiteter utifrån sina egna erfarenheter som 

inte begränsas av nationalitet eller religiös tillhörighet. Genom att lyfta fram fredliga budskap ur 

Koranen och uppmana till samexistens mellan religioner utmanar det danska hiphop bandet 

Outlandish majoritetssamhällets bild av islam (Hilal 2015). Som redan nämnts kan det kärleks- och 

fredsbudskap som är centralt i Sami Yusufs och Maher Zains musik tolkas som en alternativ bild till 

den negativa bilden av islam och muslimer. Därtill finns det i Sami Yusufs texter ett interreligiöst 

budskap där likheter mellan religioner lyfts fram vilket stämmer överens med Hilals 

forskningsresultat. Tidigare forskning har främst gjorts på hip hopmusik som är en genre som brukar 

förknippas med motstånd och protest. Denna studie visar att även popmusik kan fungera som en 

slags motstånd då man förmedlar en alternativ bild av islam och utmanar den negativa mediebilden.  

 

Echchaibi menar att den muslimska kulturindustrin, vilken Sami Yusuf och Maher Zain är en del av, 

bidrar till att konstruera en etiskt medveten muslimsk identitet som både utmanar normativa värden 

inom den västerländska moderniteten och traditionell islam (Echchaibi 2012). Den muslimska 

populärmusiken kan förstås som ett mellanting mellan västerländsk populärmusik som oftast handlar 

om kärlek och traditionella lovsånger till Allah. I likhet med västerländsk populärmusik är 

majoriteten av Sami Yusufs och Maher Zains låtar kärlekssånger med skillnaden att de passionerade 

kärleksyttringarna ofast är tillägnade Allah eller Profeten Muhammad istället för en person som man 

är förälskad i. Musiken liknar ofta västerländsk popmusik men har ett annat budskap och på så sätt 

skapas ett alternativ.  
 

 

4.3. Slutsatser 
 
Den här uppsatsen har haft till syfte att identifiera bilder av islam och muslimer i muslimsk 

popmusik, undersöka om budskapet i musiken anpassas beroende på mottagare och vilken betydelse 

musiken kan ha för formandet av muslimska identiteter. Här presenteras svaret på frågeställningen 

som ställdes i inledningen.  
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4.3.1. Bilder av islam och muslimer 

 

Genom Sami Yusufs och Maher Zains musik förmedlas en bild av islam som en religion som 

förespråkar kärlek, fred och frihet, som bidrar till att hitta ett inre lugn, ger svar på livets stora frågor 

och mening i livet. Muslimer uppmanas att dela med sig, att vara vänliga och göra gott. Dessa två 

artister representerar naturligtvis inte alla muslimer men utifrån deras självbiografiska berättelser 

beskrivs muslimer som människor som gör fel då och då, som mött svårigheter och som hittat den 

rätta vägen till Allah och funnit inre frid. Muslimer beskrivs som människor som sökt och funnit 

mening i sitt liv, som älskar Profeten Muhammad och som tillber Allah. De känner sorg när någon 

dör men vet att det finns ett liv efter detta och hoppas kunna återförenas med närstående i nästa liv. 

Muslimer tror på fred och sammanhållning mellan människor och tycker illa om krig och förtryck. 

Utifrån de beskrivningar av andra muslimer som finns i Maher Zains musik har de glömt bort det 

viktiga i livet, blivit giriga och försöker konsumera sig till tillfredsställelse. Det framgår även att 

muslimer älskar sin familj, gifter sig av kärlek och är trogna sin partner livet ut.  

 

 

4.3.2. Skillnader i budskapet beroende på mottagare 
 
Få skillnader har identifierats i musiken beroende på vem eller vilka musiken riktar sig till. Den 

tendens som kunnat urskiljas handlar om språk där låtar på andra språk än engelska tenderar att 

innehålla något fler religiösa referenser än de låtar som är skrivna enbart på engelska. Detta skulle 

kunna tyda på att man anpassar det religiösa budskapet till publiken då de referenserna till religion är 

mer implicita då musiken vänder sig till en engelskspråkig publik. Det kan också ha att göra med att 

de religiösa uttrycken är fler och mer mångfacetterade på andra språk vilket kan göra att artisterna 

väljer att uttrycka sig på exempelvis arabiska. I övrigt har inga skillnader kunnat urskiljas. Detta kan 

dels förklaras med att identiteter är intersektionella och flytande vilket gör att låtens mottagare kan 

skifta beroende på kontext. En låt kan tolkas som en passionerad kärlekssång till en älskare i en 

kontext och som en lovsång till Allah i en annan. Att det saknas skillnader kan även bero på att 

genren popmusik har ett inbyggt kärlekstema vilket gör att artisterna uttrycker sig på liknande sätt 

oavsett mottagare. 

 

 

4.3.3. Musikens betydelse för identitetsskapande 

 

Utifrån de teman som identifierats i materialet stämmer de till stor del överens med resultat i tidigare 

forskning. Musik med muslimska budskap kan bidra till formandet av individuella och kollektiva 

identiteter genom att den förmedlar en alternativ bild som utmanar och gör motstånd mot den 

negativa mediebilden av islam och muslimer. Muslimsk populärmusik utmanar både den 

västerländska moderniteten och traditionell islam vilket kan bidra till att konsumenterna ges 

utrymme att utveckla identiteter i gränslandet mellan dessa två. Därtill förmedlas genom musiken 

självbiografiska berättelser som man som lyssnare kan identifiera sig med vilket kan bidra till att ens 

egen identitet omformas. Till sist kan de inslag av da'wa som finns in musiken leda till att fler börjar 

identifiera sig som muslimer och konstruerar en identitet som delvis är grundad i religionen.  
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Kapitel 5 Diskussion 

 

 

5.1 Teoretisk reflektion 

 

Ammermans teori om identitet har fungerat som en utgångspunkt för den del av analysen som 

behandlade identitet. Den har hjälpt mig att förstå hur identiteter skapas, upprätthålls och förändras i 

sociala samspel. Dock har kategoriseringen utifrån teorin krävt en hel del tolkning från min sida. Jag 

anser att teorin skulle behöva kompletteras med mer ingående förklaringar och exempel för att göra 

den mer begriplig och lättare att hantera i mötet med empirin.  

 

Denna studie väcker nya frågor kopplade till medialiseringsteorin. Jag menar att Hjarvards teori 

kring medialiserad religion inte är tillräcklig för att förklara ett fenomen som muslimsk 

populärmusik. Denna specifika genre befinner sig i gränslandet mellan hans begrepp banal religion 

och religiösa medier och visar att det inte alltid går att definiera en form av medialiserad religion 

som antingen det ena eller det andra. För att teorin ska kunna fungera för studiet av andra former av 

medialiserad religion än de specifika exempel som Hjarvard nämner bör teorin utvecklas och 

begreppen omdefinieras.  

 

 

5.2 Metodisk reflektion 

 

Innehållsanalys som metod har fungerat bra för att identifiera teman och kartlägga det religiösa 

budskapet i texterna. En nackdel med metoden som är svår att komma ifrån är att den bygger på 

subjektiv tolkning. Det är troligt att materialet tolkas annorlunda om den utförs av en annan person, 

vid annan plats eller tid. Samtidigt är det omöjligt att säga något om vilken mening budskapet har för 

publiken eller artisten utan att fråga dem. I analysskedet har jag i vissa fall känt mig frustrerad över 

att inte kunna fråga artisterna vad en textrad betyder för dem.  

 

Under arbetsprocessens gång har jag reflekterat över den interna validiteten för att säkerställa att jag 

har valt rätt tillvägagångssätt för att få svar på min frågeställning. Kodningschemat har utvärderats, 

omprövats och justerats för att fånga i det som jag avsåg studera. Exempelvis har vissa kategorier 

slagits ihop och andra tagits bort under analysens gång. Trots att metoden utgår från att kategorierna 

ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande har kategorierna stundvis flutit in i varandra. Detta 

hände exempelvis då jag skulle kategorisera mottagarna av musiken där det varit svårt att uttolka 

vem eller vilka artisten vänder sig till. Jag har inte velat övertolka utifrån mina subjektiva 

referensramar och har därför valt att inte bestämma mig för en kategori när jag varit osäker. Studiens 

replikerbarhet har fastställs genom att varje steg i analysen beskrivit i detalj och genom att 

kodningschemat sparats och gjorts tillgängligt för läsaren i appendix. 

 

Den abduktiva ansatsen möjliggjorde en friare tolkning av materialet då jag inte uteslutande behövde 

utgå från teorin utan även hitta sådant som jag skulle ha missat om jag hade haft ett rent deduktivt 

angreppssätt. Att kombinera en kvalitativ form av innehållsanalys med kvantitativa inslag gjorde att 

jag fick ut mer av materialet och kunde göra en mer omfattande analys.  

 

 

5.3 Empirisk reflektion 

 

En fördel med att analysera låttexter har varit att jag kunnat identifiera teman och referenser till 

religiositet i musiken. För att kunna undersöka hur musiken fungerar identitetsskapande hade det 

underlättat om jag hade haft intervjumaterial att tillgå, nu fick jag istället utgå från tidigare 
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forskning. Låttexterna kan inte ge information om hur artisterna eller publiken upplever musiken och 

hur den kan forma deras identiteter. En fortsättning på denna studie skulle kunna bestå av 

exempelvis intervjuer med artister och publik, eller analys av fansens kommentarer i sociala medier 

och olika forum på internet.  

 

Som redovisats i analysen stämmer resultaten av denna studie till stor del överens med tidigare 

forskning. Tidigare forskning har främst gjorts på hip hopmusik medan jag har undersökt en annan 

genre: populärmusik. Genom att jag valde en annan typ av musik än vad som tidigare hade studerats 

kunde jag få ett resultat som visar att även muslimsk populärmusik kan verka identitetsskapande 

genom att utmana och erbjuda alternativa bilder av islam och muslimer. Jag är medveten om att valet 

av artister påverkar resultatet, hade jag exempelvis valt att studera musik av kvinnliga artister hade 

resultatet möjligtivs blivit ett annat. Inom ramen för en C- uppsats är möjligheterna att säkerställa 

den externa validiteten kraftigt begränsad. För att få en högre extern validitet har ett så stort material 

som möjligt valts ut och av två artister istället för en. Trots detta kan jag svårligen dra några 

slutsatser om en större kontext. Eftersom materialet var begränsat till två album av varje artist är det 

dessutom möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om jag hade valt två andra album av Sami 

Yusuf.  

 

För att undvika att min egen närhet till materialet påverkar tillförlitligheten i resultatet har jag strävat 

efter att förhålla mig öppen och mottaglig för överraskningar som kan utmana min egen 

förförståelse. Detta bekräftas av att jag faktiskt funnit överraskningar i materialet som att exempelvis 

kärleken till Profeten Muhammad uttrycks både personligt och innerligt där han beskrivs med ord 

som ”my deepest love” och ”my one true love.”  

 

 

5.4 Avslutande reflektion 

 

Denna studies bidrag till religionssociologin behandlar det unika i genren populärmusik då tidigare 

forskning främst har gjorts på andra typer av musik. Den muslimska popmusiken är en växande 

genre och ytterligare forskning behövs göras i ämnet för att få svar på hur den kan verka 

identitetsskapande. Som blivande lärare vore det intressant om den religionssociologiska 

forskningen undersökte hur unga människor själva pratar om hur musik bidrar till att forma deras 

identiteter.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit tredelat. Det första syftet har varit att identifiera vilka bilder av 

och muslimer som förmedlas genom muslimsk populärmusik. Det andra syftet har varit att undersöka 

om budskapet i musiken anpassades till mottagaren och det tredje syftet var att analysera hur 

musiken kan verka identitetsskapande. För att uppnå syftet har musik av artisterna Sami Yusuf och 

Maher Zain analyserats. Frågeställningen har varit: Vilka bilder av islam och muslimer förmedlas 

genom Sami Yusufs och Maher Zains musik? Finns det skillnad i bilderna och budskapet beroende på 

till vem musiken riktas? Och vilken betydelse kan musiken ha för skapandet av individuella och 

kollektiva identiteter? Materialet utgörs av totalt 52 låttexter som har analyserats med hjälp av 

innehållsanalys som metod. Medialiseringsteorin utifrån Hjarvard, Schofield Clark och Lövheim, 

samt Ammermans teori om religion och identitet, utgör den teoretiska förförståelsen och grunden för 

analysen. 

 

Studien visar att Sami Yusufs och Maher Zains musik förmedlar en bild av islam som en kärleksfull 

religion som förespråkar fred. Genom de teman som identifierats framställs muslimer som människor 

som tagit sig igenom svårigheter, lämnat det gamla livet bakom sig och hittat inre frid med Allahs 

hjälp. I Sami Yusufs och Maher Zains låttexter beskrivs muslimer som personer som älskar sin familj 

och Profeten Muhammad, tillber Allah och tror på ett liv efter detta. Artisterna tycker illa om krig 

och förtryck och förespråkar samexistens och fred. Få skillnader i budskapet beroende på mottagare 

har kunnat urskiljas även om en tendens tyder på att låtar på engelska innehåller färre referenser till 

religion än låtar på andra språk. Resultatet visar att muslimsk populärmusik kan verka 

identitetsskapande då den förmedlar en annan bild av islam som alternativ till den negativa 

mediebilden, utmanar västerländsk modernitet och traditionell islam, erbjuder identifikation genom 

biografier och bjuder in till islam.  
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Bilaga 1) Sammanställning av resultat  
 

Tabell 1:  Wherever You Are av Sami Yusuf  

Låt: Riktas till: Religiösa ord: Exempel på transcendens: Språk: 

1. Wherever you 

are 

Allah - "Wherever you are I'll find 

you, cause you're the one I 

turn to." 

engelska 

2. Salaam Mänskligheten Pray, faith, Salamu 

alaikum (frid vare med 

dig) 

"I pray for a day when there'll 

be justice and unity." 

engelska, 

arabiska 

3. Without you Allah - "Softly you called to me, out 

from the space between, out 

from eternity" 

engelska 

4. You came to me Profeten 

Muhammad 

Allahumma Salli 'ala 

Sayyidina Mustafa, 'ala 

Habibeeka Nabi'eeka, 

Mustafa (bön för 

Profeten Muhammad), 

Rasul Allah (Allahs 

sändebud) 

"You filled my heart with 

love, showed me the light 

above."  

engelska, 

refräng på 

arabiska 

5. Give the young a 

chance 

Mitt folk (my 

people) 

Kingdom come 

(paradiset) 

"Deep in your heart there's a 

river that flows all the way to 

Kindom come" 

engelska 

6. Trials of life Allah - "Deep inside I know that 

admist all the darkness, and 

everything that makes no 

sence, I know that you 

exists." 

engelska 

7. Worry ends Individ  Faith, blessings "Don't be sad by what you 

see, It's true life has it's 

miseries, but one thing 

always worked for me, worry 

ends when faith begins." 

engelska 

8. Fragile world Allah och 

någon/ några 

som vill illa 

- "I don't know where my heart 

take me, but I know your 

light will protect me from this 

fragile world." 

engelska 

9. In every tear He 

is there 

Individ  God, He, Him in 

disguise, father 

"Deep inside those eyes, can't 

you see Him in disguise, 

reaching out to the heart that's 

in you."  

engelska 

10. Make me strong Allah My Lord "My Lord show me right 

from wrong, give me light to 

make me strong" 

engelska 

11. No word is 

worthy 

Allah Allahu Allah,  

Subhan Allah, (ärad 

vare Allah) 

Wa alhamdullilah 

(Tacka Allah), 

"Subhan Allah, Wa 

alhamdulillah, la illaha il 

Allah, wa Allahu Akbar" 

(Ärad vare Allah, tacka Allah, 

det finns bara en gud och det 

engelska, 

urdu, 

farsi, 

malajiska  
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la illaha il Allah (Det 

finns bara en gud och 

det är Allah), 

wa Allahu Akbar (Allah 

är störst),  

Jinn (demoner i 

islamisk tradition), 

Heavens 

är Allah, Allah är störst) 

12. Healing  Individ God, believing "An eye takes care of another 

eye and from God's eye 

nothing hides" 

engelska 

Antal religiösa ord:  22   

Andel i procent:  75% 100%  

 

 

Tabell 2: Salaam av Sami Yusuf 

Låt: Riktas till: Antal religiösa ord: Exempel på transcendens: Språk: 

1. Happiness Allah Ya Allahu, Ya rahman 

(den barmhärtige), 

blessings, faiths, 

prayer, praise 

"You granted us light, by 

loving people, shower us with 

good feelings, you are our 

guide" 

arabiska 

2. Smile Allah, Profeten 

Muhammad 

eller käresta 

-  engelska 

3. The Source Allah Master of the universe, 

There is no God but 

Him, my Lord, faith 

"My Lord, your light and love 

all I seek" 

arabiska, 

engelska 

4. It's a game Profeten 

Muhammad 

Him (Profeten), His 

followers (muslimerna) 

 engelska, 

arabiska, 

turkiska, 

urdu 

5. To guide you 

home 

Käresta, Allah 

eller Profeten 

Muhammad 

-  engelska 

6. Forgotten 

Promisses 

Allah och 

mänskligheten 

Soul, Allah, ya Rabbah 

(Åh Herre), spirit 

"Forgive us o Lord, have 

mercy on us Lord, give your 

bounty to the mouths" 

engelska, 

arabiska, 

swahili 

7. Ala Bidhikrika/ 

Your remebrance 

Allah Creator, Creation, All- 

knowing, Bestower of 

blessnings, Forgiver, 

The giver of all, All- 

hearing, All- seeing, 

The giver of life, The 

taker of life, The 

manifest One, Eternity,  

La illaha illa hu (Det 

finns ingen gud utom 

Han) 

"Wiithout doubt, it is in your 

remembrance that my heart 

finds tranquility" 

 

arabiska 

8. I'm your hope Andra Faith, "Grant them peace o Lord" engelska, 
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människor/ 

muslimer 
Souls, 
Ya Rabb (Åh Herre) 

arabiska 

9. All I need Allah - "You can take the stars from 

the skies above, you can take 

the seas, the air I breath, your 

love is all I need" 

engelska, 

urdu, 

persiska, 

turkiska 

10. Hear your call Andra 

människor/ 

muslimer  

-  engelska, 

urdu 

11. Dryer land Allah Blessings "Save what's left of me 'cause 

I'm tired and worn, From the 

tides and storms, So forgive 

my wrongs" 

engelska 

Antal religiösa ord:   32   

Andel i procent:  70% 58%  

 

 

Tabell 3: Singlar av Sami Yusuf 

Inna fil Jinnati Muslimer Heaven, Ali, Husayn, 

Hasan, l-jannata 

(paradiset), Prophet 

"a river of milk flows in 

heaven" 

arabiska 

The gift of love Kristna och 

muslimer 

"Diliges proximum 

tuum tamquam te 

ipsum" (Mark 12:31), 

"Non of you truly 

believes until you love 

your neighbour as 

yourself" (citat av 

Profeten Muhammad), 

belief 

 latin, 

engelska 

Antal religiösa ord:  9   

Andel i procent:  100% 50%  
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Tabell 4: Thank You Allah av Maher Zain 

Låt: Riktar sig till: Religiösa ord: Exempel på transcendens: Språk: 

1. Always be there Individ Allahu Akbar (Gud är 

störst), 

Allah, the creator, 

heavens, souls, He, 

His heaven, belivers, 

Subhanallah, praise 

"The creator of you and me, 

the heaven and whole 

universe, the one that made is 

whole and free, the guardian 

of His true believers" 

engelska 

2. Ya Nabi Salam 

Alayka (turkiska, 

arabiska, urdu) 

Profeten 

Muhammad 

Muhammad, 

Nabi (profet), 

Rasool (sändebud), 

Salawatu Allah (tillbe 

Allah), 

Rasool Allah (Allahs 

sändebud), 

Seal of the 

Messengers, 

Best of religions, 

The noble message, 

faith, 

soul 

"Praises of Allah on you" turkiska, 

engelska, 

arabiska, 

urdu 

3. Insh Allah Individ Allah, Insh Allah (om 

Allah vill), Him, pray 

"Turn to Allah, He's never far 

away, put your trust in Him, 

raise your hands and pray" 

engelska 

4. Palestine will be 

free 

Palestina och 

mänskligheten 

eller Israel 

-  engelska 

5. Thank you Allah Allah Allah, Alhamdulillah, 

all praises to Allah 

"O Allah, you brought me 

home, I thank you with every 

breath I take" 

engelska 

6. The Chosen One Profeten 

Muhammad 

Muhammad Ya 

Rasool Allah, 

Rasulillah, Habib al 

Mustafa, The 

Messenger, The 

Chosen One  

"Muhammad Ya Rasul Allah" 

(Muhammad, Allahs 

sändebud) 

engelska, 

arabiska 

7. Baraka Allahu 

Lakuma (engelska, 

arabiska) 

Brudpar Allah, Prophet, Du'a 

(bön), worshipping, 

Seeking His pleasure, 

pray, He 

"We ask Allah to make your 

love last forever 

engelska, 

arabiska 

8. For the rest of my 

life 

Fru Allah, blessed, pray, 

Jannah (paradiset) 

"I feel so blessed when I think 

of you, and I ask Allah to 

bless all we do" 

engelska 

9. Hold my hand Individ, 

mänskligheten 

Spirit, pray ”Let's pray for a beautiful 

world" 

engelska 

10. Awaken Muslimer  Allah, He ”Now ask yourself cause 

Allah's watching you, is He 

satisfied? Is Allah satisfied?" 

engelska 

11. Open your eyes Människorna, Wonder, Allah, "Allah, keep us close to You, engelska 
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Allah miracle, Keep us 

close to You,You 

created everything, 

We belong to You, Ya 

Robb we raise our 

hands, Forever we 

thank You, 

Alhamdulillah 

until the end of time" 

Antal religiösa ord:   56   

Andel i procent:  90% 90%  

 

 

Tabell 5: Forgive me av Maher Zain 

Låt: Riktar sig till:  Religiösa ord:  Transcendens: Språk: 

1. I love you so Allah Pray, God, soul, 

Allah, Your light, 

peace inside, Your 

love, the One, my 

prayers 

"O Allah, you did revive my 

soul, and shone Your light 

into my heart" 

engelska 

2. Number one for 

me 

Mamma God "Only God knows how much 

you mean to me" 

engelska 

3. Mawlaya  Profeten 

Muhammad, 

Allah 

My Lord, blessings, 

Your beloved, 

creation, Allah, Ya 

Rasool Allah, Ta 

Habibia Allah, pray 

"Grant us the chance to be 

with him, we pray to You 

Allah" 

engelska, 

arabiska 

4. My litte girl Dotter Miracle, blessing, 

soul, pray, God bless 

you, O God, please 

You 

"And now I pray You'll guide 

her steps forever" 

engelska 

5. Forgive me  Allah O Allah You're the 

most forgiving, 

You've promised to, 

call upon You, hear 

my prayer, I ask You 

to forgive me 

"Please don't turn me away, 

and hear my prayer when I 

ask You to forgive me" 

engelska 

6. One big family Individ -  engelska 

7. Assalamy Alayka  Profeten 

Muhammad 

Medina, spirit, 

Muhammad, Rasool 

Allah, Nabiyya Allah, 

mosque, Taiba 

(Medina), blessings 

”O Messenger of Allah, may 

salutations be sent upon you 

O my Beloved, O Prophet of 

Allah" 

engelska, 

arabiska 

8. Paradise Fru God, praying, 

blessings, paradise, 

Thank You Allah 

"I remember when I first met 

you, I felt that God answered 

my call" 

engelska 

9. Mash Allah  Brudpar Mash Allah, Allah, 

Prophet (Nabina), 

marriage contract 

(Aqd-Nikah), 

"May Allah unite you together 

in Paradise, and may He make 

live your whole life together 

in harmony" 

arabiska 
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Paradise (Gannah) 

10. Radhitu billahi 

Rabba  

Allah Allah as my Lord, 

Islam, Muhammad, 

Allah's Prophet and 

Messenger, the only 

One, submit to You, 
pleasing You, need of 

You, To obey You, 

pray, believes, You 

love, miracles, final 

day 

"My eyes cannot see You, and 

yet my hear believes Your 

miracles surrond me, so clear 

and easy to see" 

arabiska, 

engelska 

11. Freedom Allah God "O God thank You for giving 

us the strenght to hold on" 

engelska 

12. So soon Person som 

avlidit 

God, faith, prayer, 

His mercy, Him 

"But I got through the all the 

pain when I truly accepted 

that to God we all belong, and 

to Him we'll return, ooh" 

engelska 

13. Muhammad 

(PBUH)  

Profeten 

Muhammad 

Rasool Allah (Allah's 

sändebud), 

Muhammad, Allah, 

Ghanna (paradiset), 

Mustafa (den utvalde) 

"We miss you, O Messenger 

of Allah, O our master! By 

Allah, our longing for you is 

overflowing" 

arabiska 

14. Guide me all the 

way  

Allah Allah, Jannah 

(paradiset), pray, God 

"Allah, Ya Allah, guide me all 

the way yo your Jannah" 

engelska 

Antal religiösa ord:  76   

Andel i procent:  90% 90%  

 

 

Tabell 6: singlar av Maher Zain 

Love will prevail Fienden God, faith "I know that God is great" engelska 

The Power Individ Subhan' Allah, 

walhadu illah, La ilaha 

illa Allah, Allahu 

Akbar, Allah, The 

Merciful One, faith,  

"Subhan Allah" engelska, 

arabiska, 

zulu 

Antal religiösa 

ord: 

 9   

Andel i procent:  100% 100%  
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Bilaga 2) Kodningsschema  
 

 

Tabell 9: Kategorier och koder i Sami Yusufs låttexter 

Kategori: Koder i texten: 

Vara vilse Stray, lost, where I would go  

Saknad I miss your touch  

Sökande I'll find you, search till we meet, your love all I seek, chase around, hoping that 

I'll find you, always look for you, dream of reaching you, 

Behöva Need you, need you more than ever, hour of need, don't need anyone but you, we 

need You now 

Följa I'll follow you 

Kärlek You're the one my heart is to, my love is to, loves melody, filled my heart with 

love, one true love, habibi, loved, love one another, my beloved, tied to you at the 

heart, my deepest love, burning inside with the fire of your love, the one in my 

heart, can't turn away from your love, love for these three, love for the Prophet's 

family, with a love like that, love to give, the gift of love, all your love, to give 

my love, and you are my love 

Längtan My longing, anything just to be near, all I want is to be with you, yearning,  

Glädje Smile, with your smile 

Lidande/ ledsamhet Misery, hunger, need for shelter, despair, hurt, miseries, hurts just like a thorn, 

pain, suffer, child that's too weak to cry, my heart suffers, moans and groans, 

saddened, be sad, tear, cries, cry all night, tears to fill my eyes 

Krig/ våld/ död Fighthing, heart won't beat, give my life, can't cheat death 

Bön I pray 

Tro Faith, believe, believing 

Fred/ sammanhållning  Salaamu alaikum, showing respect to one another, grant them peace oh Lord, 

gave me belief, Unity, put aside differences, one world united, undivided by our 

different ways, hand in hand, give me your hand, "You shall love your neighbour 

as yourself" (Mark 12:31), "None of you truly believes until you love for your 

neighbour what you love for yourself" (Profeten Muhammad) 

Vägleda/ lära Beckoned my every step, show me the right way, way to lead, lead  them, stars 

shall light your ride, guides me, show we the way, help me find my way, show 

me right from wrong, taught me to never judge, taught me to be strong  

Ensamhet So lonely, alone, abandoned and alone, you're so alone 

Profeten Muhammad Rasul Allah, Nabi, Mustafa, Prophet's family 

Ljus Your light, give me light, granted us light, shining so bright, shines her light 

(moon), sunlight, beautiful and so bright, moonlight, shine a light,  

Muslimer His followers 

Hjälpa Help me, helping hand, give, act of kindness, give, helped me to see 

Paradiset Kingdome Come, river of milk flows in heaven, enter the garden 

Tvivla Doubt you, part of you asks why 

Mörker Darkness, darkest nights, darkest hour 

Liv Anything in life, life can be crazy, life is just a game an illusion that will fade, 
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nothing in life is free, life is one mystery, You give me life, come to life  

Inre kompass In your heart lies the hey, follow what you feel is right, trust your heart, voice 

deep inside, my heart says, heart that's in you 

Inre frid Peace deep withing, my heart finds tranquility, heart find rest, feel peace inside, 

may find peace and happiness, the perfect peace in life 

Världen Fragile world, world that you shaped, of all cultures and faiths, world deems 

them offensive, change this world to a better place, world of greed 

Gud God, father, Him in disguise, my Lord, Allah, You, la illaha il Allah, bestrower of 

blessings, our guide, revealer of all secrets, provider of rains, my hope, the sourse 

of all power, master of the universe, the sourse of light, light of safety, the light, 

light above, creator of the entire universe, light upon light, the first, before all 

beforers in the whole creaton, the opener of all, all-knowing, no God exept Him, 

forgiver, the giver of all, all-hearing, all-seeing, the giver of life, the taker of life, 

the manifest one, the all-rich, Allah, The Merciful One, La ilaha illa Allah, Praise 

You, Subhan Allah, Allahu Akbar, praise Thee 

Yttersta dagen On that day you'll forgive me, the day I come to You,  

Människorna Mankind, share one soul, brothers side by side, sisters side by side, one 

humankind, one spirit 

Hopp You are the hope, don't lose hope, hold on to that hope 

Frihet You set me free 
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Tabell 8: Kategorier och koder i Maher Zains låttexter  

Kategori: Koder i texten: 

Vara vilse Lose your way, feel so lost, can't see which way to go, I wandered lost, don't let 

me go astray 

Saknad You are missed for many days, what I was missing, I miss the time you were 

around, we miss you 

Sökande  

Behöva Your light that we need, we're all in need of You, I need you 

Följa Follow your way, follow him 

Kärlek Love, Pure love, frangrance of your love, my heart and souls is for you, oh my 

love, your love, you my love, you've opened my heart, thinking that love was 

wrong, Till the end of my time, I'll be loving you, I strongly feel love, I love you 

so, I could never describe my love for you, You will be loved, love will prevail 

Längtan My heart is so full of longing, longing for you is overflowing, I long for you, my 

longing has increades manifold in my heart, I wish to be close, close to you 

Glädje Your smile, hearts full of pleasure, celebrate, filled with laughter, happiness, 

thinking of you makes me smile, brought joy to my soul, the most beautiful joy, 

biggest happiness, what a joy!, overjoyed, hearts melting with happiness,  

Lidande/ ledsamhet Pain, wipe away my tears, I won't cry, crying loud, sound is sad, children seem 

like they've lost their smile, heartbreaking crying sounds, couldn't stand their 

crying, I made you cry, got to stop the tears, my tears have filled my eyes, 

orphans weep, they forgot how to smile 

Fred/ sammanhållning Hold my hand, always gonna be neighbours, you and me, me and you, we are 

one, unite you forever, holding hands, together holdning hands in unity, Why 

don't we share the same love?, feel the wind of peace 

Krig/ våld/ död Rockets and bombs, all we do is fight, blodded playgrounds, why you and me 

fight eachother, fighting,  murder and innocent child, soon it will all be over, take 

away everyone dear to my heart, no mother no father, my final day, you left so 

soon, my last breath could be the last, all this stops and comes to an end, my time 

could be near,  I saw my loved ones die 

Bön Raise your hands and pray, I pray to be close to you, make Du'a, I pray we're 

togheter, I pray to God, my prayers 

Tro My heart believes,  I won't lose faith 

Vägleda/ lära Guiding us, follow His guidance, guide my steps, don't let me go astray, showed 

me the way, guided me from all the ways that were wrong, guide her steps 

forever, and you taught me, taught us, I learned so much from you 

Lära Ad you taught me (Muhammad), taught us, I learned so much from you 

Ensamhet You're so alone 

Profeten Muhammad Conveyed the noble message, Nabi, Rasool, Habibi, Muhammad, the seal of 

Messengers, The Chosen One, The Messenger, Beauty equaled by none, caring 

and kind, soul full of light, best of mankind, like the Prophet taught us, Prophet 

Ljus Bright sun, like a shining star, light up my world 

Muslimer His true believers 

Hjälpa  

Paradiset His heaven, Jannah, Paradise oh what a feeling, in Paradise you will be with him 
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Tvivla  

Mörker All you can see is night, darkness all around, in the dark, In a time of darkness 

Liv Short time we have in this life, do my best with my life, life is shorter than most 

have thought, brought my life back, the most beautiful life, life won't last forever 

Inre kompass  

Inre frid Finally be at peace inside 

Världen  

Gud Allahu Akbar, The creator, The guardian of His true believers, Allah, He knows 

what's in all in our heart, He will always be there, Insh Allah (om Gud vill), turn 

to Allah, put your trust in Him, created everything, We belong to You, the One, 

my Lord, the only One, know my deapest thoughts, know everything I do, to God 

we all belong, to Him we'll return, Subhanallah, praise belongs to You, praises of 

Allah,  I know God is great 

Barmhärtighet His mercy 

Yttersta dagen Before the day comes 

Människorna One family 

Tacksamhet I wanna thank You, Alhamdulillah 

Hopp Never loose hope, give me hope 

Frihet Tomorrow we all can go home free, Palestine tomorrow will be free, your soul 

will always be free, set me free, freedom, our dream is just to be free, demanding 

their right for freedom, God made me free, freedom is my destiny", free and 

proud 

Girighet Greed, we bought and bought 

Inre tomhet Emptiness, individuals without a soul, empty and cold 

Bevis för Guds 

existens 

Wonder, proof, the signs, perfect order, miracle of life 

Ånger  My heart is so full of regret, forgive me, if I could make it undone, what did I do? 

I feel so bad! 

Fela Make another mistake, I told you lies, I was so bad, cross the line, all the 

mistakes I've committed 

 


