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Abstract 

 

Karolina Korodi 

Flykt och religion 

Antal sidor: 41 

 

I föreliggande studie undersöks om och i så fall hur sex syriska flyktingars religiositet har 

förändrats och påverkats till föjd av den flykt de alla genomlevt. Religiositet är ett brett begrepp 

med flertalet olika definitioner men i föreliggande studie avses med religiositet informanternas 

religiösa tro, praktik och attityder.  

Studien har en kvalitativ ansatats där materialet utgörs av sex individuella semistrukturerade in-

tervjuer. Intentionen med studien har varit att genomföra en djupgående analys av flyktingarnas 

religiositet, studera eventuella förändringar i religiositeten och diskutera orsakerna till dem.  

Resultatet visar att samtliga informanter själva upplever att deras religiositet har förändrats och 

påverkats som en följd av flykten. Förändringarna rör dock inte alla aspekter i religiositeten och 

förändringarna ser olika ut hos de olika informanterna. Någon religiös aspekt har förstärkts hos 

vissa, en annan aspekt har försvagats hos andra medan vissa aspekter är oförändrade. Exempel på 

orsaker till försvagad religiositet bland informanterna är förändrade samhälleliga strukturer och 

vetenskap. Främsta orsaken till förstärkt religiositet handlar om behovet av en större makt i kris-

situationer. Omfattningen och orsakerna till förändringarna skiljer sig alltså men att religiositeten 

har förändrats och påverkats som en följd av flykten hos samtliga informanter är ett faktum. 

 

Sökord: flykt, flyktingar, religion, religiositet, islam, religionssociologi. 

Keywords: flight, refugees, religion, religiosity, Islam, sociology of religion.  
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Inledning 

Europa har under 2015 och 2016 erfarit den största migrationen sedan andra världskri-

get. Till EU har det kommit över 1 miljon migranter. Av dessa har majoriteten flytt från 

krig, terror och förföljelse i Syrien, Irak, Afghanistan och andra konfliktdrabbade länder 

och områden.1 Tusentals människor flyr fortfarande för sina liv varje dag och många har 

inget annat val än att sätta sig i överfulla båtar för en osäker resa, ofta i händerna på 

smugglare. Majoriteten av dessa migranter och flyktingar kommer från länder där det 

finns en stor och utbredd religiositet bland befolkningen.  I länder som Syrien, Irak och 

Afghanistan är religionen något som ofta genomsyrar hela samhället och som ständigt är 

närvarande, vilket också resulterar i att dessa migranter och flyktingar många gånger är 

religiöst troende och praktiserande. Frågan är vad terror, krig och i detta fall, en flykt 

med livet som insats, kan göra med en människas religiositet? Ifrågasätts någon gång 

Guds närvaro eller rentav existens mitt i all denna ovisshet och elände? Eller är det tvär-

tom så att den religiösa övertygelsen stärks? 

 

Målet med studien är att studera flyktingars religiositet efter att de genomlevt en livs-

omvälvande händelse, i detta fall en flykt från sina hemländer. Genom att intervjua sex 

informanter är ambitionen att undersöka deras tankevärld, hur ser deras religiositet ut 

idag? Är den densamma som innan flykten eller har just flykten påverkat och förändrat 

deras religiositet på ett särskilt sätt? Målet är även att lärare i sitt yrkesutövande ska 

kunna ha användning av resultatet i föreliggande studie i sitt möte med barnen till flyk-

tingar, som dessa sex informanter, i sina klassrum. Kanske har deras föräldrars eller 

barnens egen religiositet påverkats av den genomlevda flykten, eller å andra sidan för-

blivit densamma. Studien kan förhoppningsvis ge lärare verktyg att lättare kunna förstå 

och bemöta elever med olika religiösa bakgrunder och på så sätt bedriva en mer fram-

gångsrik undervisning.  

 

 

 

                                                        
1 Generaldirektoratet för kommunikation (Europeiska kommissionen). EU och flyktingkrisen. 
http://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/1aa55791-3875-4612-9b40-
a73a593065a3/language-sv/format-PDF/source-26423732  
(Hämtad 2017-04-10) 

http://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/1aa55791-3875-4612-9b40-a73a593065a3/language-sv/format-PDF/source-26423732
http://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/1aa55791-3875-4612-9b40-a73a593065a3/language-sv/format-PDF/source-26423732
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att, genom att intervjua sex personer som flytt från sitt 

hemland Syrien, undersöka om och i så fall hur denna händelse har påverkat deras reli-

giösa tro, praktik och attityder.  

 

Frågeställningar  

De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

- Hur ser informanternas religiositet ut med avseende på tro, praktik och attity-

der? 

- Har religiositeten förändrats, enligt informanterna själva, efter att de genomgått 

en livsomvälvande händelse som en flykt, och i så fall på vilket sätt? 

  

Metod & källmaterial  

Studien har en kvalitativ ansats och det är individuella, muntliga intervjuer som genom-

förs. Bedömningen är att kvalitativ metod lämpar sig bäst då intresset ligger i enskilda 

individers upplevelser av hur deras religiositet förändrats i och med den flykt de ge-

nomgått. Intentionen har varit att göra en mer djupgående analys av flyktingarnas reli-

giositet, studera eventuella förändringar i religiositeten och diskutera orsakerna till dem 

istället för att återge statistiskt material.  

 

I de fall de intervjuade och intervjuaren har liknande bakgrunder, såsom hemmiljö och 

erfarenheter, behöver sällan allting förklaras utan fokus kan istället ligga på det ämne 

som är aktuellt under intervjuerna. Eftersom dessa informanters hemmiljö och flykt är 

främmande för mig var det lämpligt att skaffa sig en viss kunskap om detta innan själva 

genomförandet av intervjuerna. Jag valde informanter från endast ett land, Syrien, och 

som idag är bosatta i Vetlanda kommun för att koncentrera behovet av förkunskap. Jag 

är själv uppvuxen i Vetlanda så staden och närområdet är välbekant vilket gör att jag 

därmed förstår vad informanterna syftar på om de exempelvis pratar om ett visst bo-

stadsområde. Vidare kan förkunskapen även skapa en viss tillit och identifiering till den 

som intervjuar. Genom att forskaren har kunskap om och blir delaktig i viktiga aspekter 

i informantens liv kan detta göra att en form av gemensamma erfarenhetsramar upp-
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står, vilka ”utgör ett slags nycklar, som motiverar folk att släppa på garden, berätta för-

utsättningslöst, ge förtroenden”.2  

 

Det har tillämpats ett hermeneutiskt förhållningssätt i genomförandet av studien. Her-

meneutik handlar i grund och botten om att tolka och om att förstå. Som ovan nämnts så 

har en grundtanke med studien varit att på ett djupare plan förstå hur en flykt påverkar 

en människas religiositet och det är flyktingarna själva som har skapat materialet till 

uppsatsen genom att berätta om sin religiositet i förhållande till flykten. En viktig her-

meneutisk insikt är att en text alltid påverkas av författaren. När du studerar verklighet-

en kan du som författare aldrig ställa dig helt utanför dig själv. Trots att läsaren själv kan 

läsa, tolka och reflektera kring en studie så är alltid texten påverkad av författarens per-

son, hens värdsbild, kultur, värderingar, tradition osv. Det finns flera sätt att tolka och 

förstå världen på enligt hermeneutiken.3 Det är inte en generell bild kring hur flykt på-

verkar människors religiositet som presenteras i studien utan det är just dessa sex in-

formanters erfarenheter och upplevelser kring det undersökta som presenteras. 

 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket innebär att det i intervjusituationen 

fanns en förutbestämd kontext med ett antal förbestämda frågor samtidigt som det 

fanns utrymme för att ställa följdfrågor under samtalet. Detta sätt att genomföra inter-

vjuer innebär att intervjumanualen inte följs slaviskt och det liknar till stor utsträckning 

informella samtal. Denna typ av intervjuer kan även kallas för livsberättelseintervjuer. 

Det som sker under intervjuerna är att informanterna får berätta sina egna berättelser 

om delar av deras liv vilket brukar benämnas med just livsberättelser. Kompletteras 

denna information med ytterligare information brukar det istället benämnas livshisto-

rier. En livshistoria behöver inte täcka en individs hela liv utan kan täcka vissa perioder 

eller vissa teman.4 Intervjuerna i föreliggande studie har avsetts vara tematiska livsbe-

rättelser. Informanterna har på egen hand berättat om sina liv, utan att den informat-

ionen sedan kompletterats med annan information, och utifrån ett visst tema: deras re-

ligiositet i förhållande till flykten de genomlevt. Att använda sig av just intervjuer istället 

för exempelvis enkäter öppnar upp för flera fördelar. Man har exempelvis en helt annan 

                                                        
2 Arnstberg, Karl-Olov. Fältetnologi. Carlssons, Stockholm, 1997. s.91 
3 Ödman, Per-Johan. Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., 
Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007. s.13-15 
4 Öberg, Peter. Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 
1997. s.14 



 6 

möjlighet att ta del av informanternas tankevärldar, livsuppfattningar och erfarenheter. 

Vidare finns även möjligheten att ställa följdfrågor för att uppnå djupare diskussioner 

och för att kunna nå informanternas uppfattningar på djupet.5 

 

Materialet i studien utgörs av de genomförda intervjuerna med de sex flyktingarna. Det 

är detta material hela undersökningsdelen grundar sig på. Mycket inspiration till studien 

växte fram genom annat material, såsom tidigare forskning och rapportering, om immi-

granters religiositet i förhållande till själva migrationen. Ett sådant arbete, vilket presen-

teras mer grundligt i kapitlet som rör tidigare forskning, är religionssociologen Magda-

lena Nordins studie Religiositet bland migranter: Sverige-chilenares förhållande till relig-

ion och samfund6.  

 

Min upplevelse av intervjuerna är att informanterna har haft förtroende för mig och be-

rättat öppenhjärtligt, förtroligt och ärligt för mig om sina liv. De har frivilligt tagit sig tid 

och gjort sig besvär för att kunna möjliggöra intervjuerna. Vidare så ligger en del av det 

informanterna berättat långt tillbaka i tiden, vilket gör att dem berättar om sina liv med 

facit i hand. De berättar om sin dåtid och förstår den genom hur deras nutid ser ut. Det 

är viktigt att ha i åtanke att deras livshistoria skapas genom en rekonstruktion av dåti-

den i nutiden.  Hur man ska förhålla sig till det som inte sägs är en svårighet med inter-

vjumaterial. Det kan uppstå så kallade svarta fält i studier med livsberättelser vilket syf-

tar på delar som inte tas upp. Dessa svarta fält kan bero på att informanten inte kommer 

ihåg vad som hänt, att hen medvetet undanhåller vissa saker som är konfliktfyllda och 

svåra att förhålla sig till eller att hen berättar det hen tror att andra människor vill veta.  

Eftersom en del av informanternas livsberättelser skildrar deras flykt finns risken att de 

medvetet väljer att inte tala alls eller särskilt detaljerat om vissa delar som varit särskilt 

traumatiska eller plågsamma. 

 

 

 

 
                                                        
5 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur, 2006. 
s. 144-145 
6 Nordin, Magdalena. Religiositet bland migranter: Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund. 
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Univ., Diss. Lund: Univ., 2004, Lund, 2004. 
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Urval och genomförande  

De kriterier som informanterna skulle uppfylla var att de alla skulle vara flyktingar, ha 

flytt från Syrien, flytt i vuxen ålder samt vara bosatta i Vetlanda kommun. Det första kri-

teriet faller sig naturligt då det är just flyktingars religiositet som undersöks i studien. 

Motiveringen till att samtliga informanter ska vara just flyktingar från Syrien handlar 

om förkunskaperna vilket tagits upp i tidigare avsnitt. Vidare var det även väsentligt att 

informanterna skulle ha flytt i vuxen ålder då intresset i studien gäller vad som sker med 

individers religiositet som följd av en flykt. För att kunna bortse från andra faktorer än 

flykten som naturligt kan leda till religiösa förändringar eller påverka religiositeten är 

det bra om dessa kan undvikas. Tonårsperioden är exempelvis en faktor som kan på-

verka och förändra religiositeten hos individer, oavsett om man är med om en flykt eller 

inte. Därför bör man inte ha med informanter som hade för låg ålder när de genomlevde 

själva flykten, eftersom de då befann sig i en ålder där den religiösa tron och den reli-

giösa tillhörigheten inte hunnit stabiliseras ännu.7 Samtliga informanter skulle även vara 

bosatta i Vetlanda kommun vilket också har motiverats i tidigare avsnitt. Samtliga in-

formanter visade sig även vara muslimer, vilket inte var ett kriterium för att medverka i 

studien, utan det var en tillfällighet. Att alla informanter är muslimer skulle kunna på-

verka resultatet. Kanske hade det sett annorlunda ut om man även hade haft kristna sy-

riska informanter. En annan intressant aspekt är hur det kommer sig att alla som hade 

intresse av att medverka var just muslimer.  

 

För att sprida information om föreliggande studie och hitta lämpliga informanter an-

vändes den så kallade snöbollsmetoden. Ett antal lärare kontaktades på ett lärcentrum i 

Vetlanda där syftet med studien presenterades samt intervjuernas upplägg. Lärarna 

spred informationen vidare till kollegor och presenterade även informationen för sina 

elever vilka fick anmäla intresse. Jag tog sedan kontakt med de eleverna som anmält in-

tresse för att bestämma plats och tid för intervjuerna. Både var och när intervjuerna 

skulle genomföras bestämdes av informanterna då det var viktigt att de kände sig be-

kväma och trygga med miljön för att ett så avslappnat och givande samtal som möjligt 

skulle kunna äga rum.  Vidare genomfördes intervjuerna på antingen svenska eller eng-

elska. Det fanns en viss problematik kring språkaspekten som bör belysas. Informanter-

nas språkliga kunskaper i det svenska språket varierade. Vissa behärskade svenska fly-

                                                        
7 Nordin, M, 2011. s.42 
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tande medan andra befann sig på en lägre språklig nivå. Detta kan ha inneburit att några 

informanter upplevde vissa språkliga barriärer under samtalet då religiositet kan upp-

levas som ett relativt komplext ämne att diskutera, även på ett språk som ligger nära till 

hands. Min bedömning är dock att de informanter som anmälde sig till studien höll en 

relativt god språklig nivå och de som kände sig osäkra erbjöds att tala engelska om de 

språkkunskaperna behärskades djupare. Trots detta är det dock fullt möjligt att inter-

vjuerna hade blivit ännu mer levande, innehållsrika och haft ett större djup om infor-

manterna exempelvis hade blivit erbjudna att uttrycka sig och genomföra intervjuerna 

på sitt modersmål. 

 

Informanterna garanterades även fullständig anonymitet vilket innebär att alla namn 

som används i presentationen av studien är fingerade. För vissa informanter var just 

religiositeten ett känsligt ämne och de var noga med att de garanteras största anonymi-

tet. Därav har även vissa andra ändringar som skulle kunna identifiera informanterna 

gjorts i presentationen av materialet. Samtliga intervjuer bandades även, efter informan-

ternas godkännande, för att all fokus skulle kunna ligga på själva samtalet. Intervjuerna 

tog ca 45 min att genomföra. Upplägget under intervjuerna var utformade efter infor-

manternas religiositet i Syrien, under flykten och i Sverige (se bilaga 2). Jag försökte att 

inte avbryta informanterna under intervjuerna så att samtalet kunde flyta på och de inte 

skulle komma av sig. Efter att varje intervju var genomförd sammanfattade jag det in-

formanten sagt. Detta kan motiveras utifrån två skäl. Dels för att vara noga med att jag 

förstått det informanten sagt korrekt för att undvika felaktiga analyser senare i studien 

men också för att ge dem en möjlighet att tillägga information eller att reflektera ytterli-

gare kring något de tagit upp tidigare. Detta visade sig vara mycket givande då flera av 

informanterna tog detta tillfälle till att vidareutveckla och fördjupa sina tidigare reso-

nemang samt komma med nya infallsvinklar vilket gjorde materialet ännu rikare. Infor-

manterna blev försäkrade om att det endast var jag som skulle ha tillgång till ljudinspel-

ningarna och de blev även erbjudna att lyssna på dem. Vissa ville ha inspelningarna 

skickade till sig medan andra avböjde. Efteråt följde utskrift och transkribering av inter-

vjuerna och då avidentifierades samtliga informanter. Sedan följde analys, diskussion 

och avslutning.  
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Centrala begrepp 

I följande avsnitt presenteras ett antal definitioner av relevanta begrepp som förekom-

mer i studien. Det är viktigt att läsaren förstår vad som menas med begreppen för att 

lättare kunna förstå studien och dess innehåll.   

 

Den främsta gemensamma nämnaren bland de uttagna informanterna i studien är att 

samtliga är flyktingar. Huvudsyftet med studien är just att undersöka hur flyktingars 

religiositet påverkas av själva flykten. En flykting är en individ som lämnat sitt hemland 

på grund av välgrundade skäl för att vara rädda för förföljelse. Det kan handla om rädsla 

för förföljelse på grund av ras, religiös eller politisk tillhörighet, kön, sexuell läggning 

eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det kan vara så att förföljelsen kommer från 

hemlandets myndigheter eller att myndigheterna inte kan eller vill erbjuda skydd mot 

förföljelse från enskilda grupper eller individer.8 Det finns en rad olika kategorier av 

flyktingar vilka baseras på orsakerna till flykten. Om man lämnar sitt hemland för att 

undgå att bli offer i en väpnad konflikt används termen krigsflykting. En individ som 

däremot lämnat sitt hemland på grund av rädsla för politisk förföljelse kallas istället för 

politisk flykting. I Sverige gäller samma lag och rätt kring flyktingar som de som fattades 

i 1951 års FN-konvention och dess komplettering från 1967: 

I 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning, kompletterad med 

1967 års flyktingprotokoll, definieras en flykting som en person som lämnat sitt 

hemland och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse till följd 

av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk upp-

fattning.9 

Benämningen migrant används mycket i den tidigare forskning som presenteras i näst-

kommande avsnitt och är ett bredare begrepp än flykting. Begreppet migration är ett 

samlingsnamn för in- och utvandring, immigration och emigration. Orsakerna till in- och 

utvandringen kan vara många. Människor migrerar exempelvis på grund av arbete, stu-

                                                        
8 Migrationsverket. Vem bedöms som flykting? 2016. 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Lagforslag-om-att-
begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-/Vem-bedoms-som-flykting.html 
(Hämtad 2017-04-26) 
9 Melander, Göran. Flykting. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flykting  
(Hämtad 2017-04-25) 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Lagforslag-om-att-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-/Vem-bedoms-som-flykting.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Lagforslag-om-att-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-/Vem-bedoms-som-flykting.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flykting
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dier, ekonomiska skäl, familjeskäl eller för att söka skydd.10 Migration är alltså ett vidare 

begrepp som innefattar en rad olika orsaker till folkförflyttning medan flykting endast är 

en typ av migrant. De studier som presenteras i den tidigare forskningen har studerat 

just migration och migranter i förhållande till religiositet medan intresset och huvudfo-

kuset för den föreliggande studien handlar om flyktingar och deras religiositet.  

 

Vidare är det den religiösa tron och det religiösa beteendet hos de sex utvalda informan-

terna som är av intresse för studien. I studien benämns detta med begreppet religiositet, 

vilket är ett komplext fenomen som kan komma till uttryck på ett flertal olika sätt, in-

neha olika betydelser samt framträda i varierande utsträckning hos olika individer.11 En 

definition som är framtagen av sociologerna Ana Maria Diaz Cerveto, Ofelia Perez Cruz 

och Minerva Rodriguez Delgado är: 

Religiosity covers a very wide spectrum of ideas, representations, feelings, symbols 

and activities related to the supernatural, and therefore it´s indicators are very di-

verse and extensive.12 

I föreliggande studie betraktas begreppet religiositet utifrån tre sätt: praktik, tro och 

attityder. Dessa tre områden behandlar tillsammans aspekter som gudstjänstdelta-

gande, traditionella trosuppfattningar, benägenhet att hålla fast vid sådana moralupp-

fattningar som kommer till uttryck i Koranen eller i de fem pelarna. Man skulle kunna 

säga att aspekterna av individens religiositet delas upp i två dimensioner, en som täcker 

de inre aspekterna och en som täcker de yttre. Den inre aspekten täcker religiösa käns-

lor, religiösa upplevelser och religiös tro. I den yttre aspekten ingår sådant som kommer 

till uttryck i deltagande i religiösa ritualer och tillhörighet till religiösa organisationer. 

En annan aspekt av religiositet som tas hänsyn till i studien är vilken betydelse den har 

för individen och hur viktig den är för hen. Genomsyrar religionen hela individens liv 

eller aktualiseras den endast i speciella sammanhang? 

 

Som det skrivs ovan så betraktas begreppet religiositet utifrån tre sätt i föreliggande 

studie: praktik, tro och attityder. För att vara mer specifik kring de nämnda begreppen 

                                                        
10 Wager, Merit. Migration - så funkar det. Svenskt näringsliv, Stockholm, 2010. s.7 
11 Nordin, M, 2011. s.34 
12 Diaz Cerveto, Ana Maria; Perez Cruz, Ofelia & Rodriguez Delgado, Minerva. ”Religious Beliefs in Today´s 
Cuban Society: Basic Characteristics According to the Level of Elaboration of the Concept oftha Supernatu-
ral”, Social Compass, årg. 41, nr. 2, 1994. s.225-240 
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så syftar praktik till Koranläsning, bönevanor, moskébesök, klädvanor, matvanor, upp-

rätthållande av traditioner, firande av högtider och så vidare. Tro syftar å andra sidan 

till trosuppfattningar, gudstro, gudsbild och så vidare medan attityder handlar om etik 

och moral hos informanterna.  

 

Forskningsläge och teori  

Mycket tidigare forskning har i dagsläget gjorts kring människors förändrade religiositet 

i samband med exempelvis migration. Migration är dock ett ganska brett begrepp som 

täcker all typ av folkförflyttningar, såsom arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, 

flykt och så vidare, vilket har definierats i tidigare avsnitt. Jag har i denna studie valt att 

fokusera på just flykt i samband med människors religiositet i förhoppning om att kunna 

bredda forskningsfältet och komma med nya bidrag inom ämnet, men också för att det 

är högst dagsaktuellt i och med flyktingkrisen som drabbat Europa hårt de senaste åren. 

Forskningen som presenteras nedan är således främst inriktad på migration men min 

bedömning är att denna forskning är relevant för föreliggande studie. Forskningen 

kommer att diskuteras, appliceras och ställas mot resultaten i föreliggande studie i se-

nare avsnitt.  

 

Sociologen Erika Willander diskuterar religiositeten bland svenskar utomlands i antolo-

gin Svenska utlandsröster.13 I sin artikel presenterar hon några intressanta teorier vilka 

uttrycker att migration påverkar religiositeten hos de människor som migrerar. Det är 

dessa teorier som är av intresse för föreliggande studie. I princip kan de teorier som rör 

religion efter migration sorteras i två kategorier. Den ena grundas på att religion stärks 

efter migration och den andra grundas på att religion försvagas efter migration.14 De 

som är av åsikten att religion stärks av migration kopplar ofta orsakerna till detta till 

resans vedermödor, såsom osäkerhet, ensamhet, sjukdomar, utanförskap och så vidare, 

då religionen i dessa fall antas bidra med hopp och känslan av mening och tillhörighet. 

Religionen blir således ett medel för att överbrygga de mellanliggande hinder som gör 

att vissa människor inte migrerar trots att det finns push-faktorer, alltså incitament att 

lämna ett land samt pull-faktorer, incitament att flytta till ett land. Farliga och dyra res-

                                                        
13 Willander, Erika. Religion efter migration. I Svenska utlandsröster: SOM-undersökningen till utlands-
svenskar 2014, Maria Solevid (red.). Göteborg: M-institutet, 2016. s.113-131 
14 Willander, E, 2016. s.113 
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vägar eller separation från vänner och familj är bara två exempel på mellanliggande 

hinder som kan påverka religiositeten. För dem som väljer att migrera kan dessa hinder 

försvåra själva migrationen och erfarenheter av just sådana situationer har antagits 

kunna förstärka människors religiösa tro.15 Vidare kan även religiös praktik, att regel-

bundet besöka religiösa platser för andakt och för att be, läsa heliga texter och så vidare, 

få en ny innebörd till följd av en individs migration. I dessa fall antas att religiös praktik 

varit invävd i strukturer i hemlandet och att det upprätthållits genom vardagens rutiner, 

vilka aktivt måste återskapas när man flyttar till ett nytt land. Religiositeten kan stärkas 

av migration då återskapandet av strukturer i sin tur kan leda till någon sorts ”religiös 

perfektionism”. Den religiösa perfektionismen skulle kunna förklaras med att männi-

skors ställs inför frågor om hur de vill och inte vill vara och bete sig i och med migration. 

Migrationen medvetandegör religiositeten och den religiösa perfektionismen blir i sin 

tur en konsekvens av att flyktingarna, i den nya situationen, blir medvetna om sin prak-

tik på ett annat sätt än i hemlandet Enligt Willander lyfter andra forskare också dessa 

aspekter av migration men väljer att istället benämna det som händer med religiositeten 

i det nya landet som att den blir mer medveten. Numerärt stärks inte religionen utan 

snarare innehållsmässigt.16 Andra teorier som tar avstamp i att migration stärker religi-

ositeten lyfter vikten av religiösa organisationer i det land som individen migrerar till 

samt de förhållanden som råder i det land som individen migrerar till. Om individen ex-

empelvis flyttar till ett land med ganska sekulariserade normer kan religiositeten hos 

migranten bli mer medveten eftersom den står i kontrast till majoriteten av befolkning-

en. Migration kan å andra sidan även försvaga religion. En anledning till detta kan vara 

om migrationen beror på möjlighet till nytt arbete och försörjning vilket skulle kunna 

leda till att värdsliga prioriteringar får företräde framför andliga. En annan anledning till 

att religionen kan försvagas genom migration menas vara att religiositet är nära för-

knippat med vardagslivets strukturer och rutiner. När en individ flyttar från ett land till 

ett annat kan det innebära att dessa förutsättningar försvinner. Det kan hända att religi-

ositeten försvagas om förutsättningar för religionsutövande inte finns på samma sätt i 

det nya landet.17 Vidare menar forskare att migranter ofta genomgår någon kris i förhål-

lande till migrationen, vilken ofta uppkommer när den första entusiasmen har lagt sig. 

Vid en kris är det vanligt att människor förändras, vilket gör det ganska sannolikt att de 

                                                        
15 Willander, E, 2016. s.114 
16 Willander, E, 2016. s.114 
17 Willander, E, 2016. s.115 
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även förändras i sin religiösa tro och praktik. Det finns litteratur som visar att det finns 

ett samband med kriser och starka religiösa upplevelser och ökat religiöst engagemang, 

dock inga vetenskapliga studier på att det skulle vara en allmän företeelse. Det påpekas 

även att migration ofta aktualiserar frågor av religiös art.18 I Willanders resultat får dock 

hypotesen att kriser i en migrantsituation innebär att individens religiösa tro ofta aktua-

liseras, inte något större stöd. Det som istället framkommer är att: 

En migration för många människor leder till en aktualisering av existentiella frågor, 

men existentiella frågor uppfattas av de intervjuade inte alltid som knutna till relig-

ionen. Att frågorna inte upplevs som religiösa av personer för vilka religiositeten 

inte har någon större betydelse i deras liv är logiskt, men intervjuerna visar att frå-

gorna inte heller bland dem för vilka religionen har central betydelse alltid upplevs 

vara av religiös art.19 

De teorier som rör migration kan alltså sorteras in i två kategorier varav den ena grun-

das på att religion stärks efter migration och den andra grundas på att religion försvagas 

efter migration, vilket diskuterats ovan. Dessa teorier ska prövas mot materialet som 

presenteras i föreliggande studie, vilket är koncentrerat specifikt på flykt och inte mi-

gration i stort.  

Magdalena Nordin, lektor i religionssociologi, studerar i Religiositet bland migranter: 

Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund förändringar i individeras religio-

sitet i samband med migration samt vad som ligger bakom sådana förändringar.20 Hon 

har genom, framförallt, intervjuer med personer som migrerade från Chile i vuxen ålder 

och som idag är bosatta i Malmö-Lundområdet studerat vad som hänt med individernas 

religiositet i migrantsituationen och vad det var som orsakade dessa förändringar.21 I 

sin studie kommer Nordin fram till att religiösa förändringar är vanliga bland sverige-

chilenare. Dessa förändringar går dock i olika riktningar, har olika styrkor och berör 

aspekter av religiositeten hos individerna. Det är framförallt förändringar i tron inom 

två områden som går att koppla samman med migrationen. Det ena området handlar om 

de svårigheter som informanterna upplevde till följd av migrationen. En del upplever att 

relationen till Gud stärktes i och med att de vände sig till honom i de svåra situationerna 

                                                        
18 Willander, E, 2016. s.143 
19 Willander, E, 2016. s.146 
20 Nordin, M, 2011. s.9 
21 Nordin, M, 2011. s.42 
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medan andra däremot upplever att de kom längre ifrån sin tro och förlorade kontakten 

med Gud. Den andra förändringen i den religiösa tron som kan kopplas till migrationen 

är något mer indirekt men handlar om att informanterna kommit att tillhöra, för dem, 

nya samfund här i Sverige. Det är troligt att i detta fall anta att migrantsituationen gett 

informanterna ökade möjligheter till att ansluta sig till nya samfund. När de går med i 

nya samfund innebär det att det sker en förändring av den religiösa tron. Informanterna 

har även, som en följd av migrationen, mist många av de sociala strukturer som tidigare 

kunde bidra till att upprätthålla deras trosuppfattningar. Således har de kommit att bli 

en del av nya eller förändrade religiösa plausibilitetsstrukturer här i Sverige. Med plau-

sibilitetetsstruktur menas hur en upplevd sanning eller verklighet befästs inom en social 

grupp, såsom inom en religiös grupp, och på så sätt upprätthålls. Samtliga informanter 

anser själva att de förändrats i religiöst avseende, bortsett från en man som dock inte 

var troende varken före migrationen eller idag. Övriga informanter har dock inte för-

ändrats genomgående inom alla aspekter av religiositeten. Förändringarna är heller inte 

de samma eller likadana för alla informanter men Nordins resultat visar alltså att mi-

grationen för nästan samtliga av de intervjuade sverige-chilenarna har inneburit en för-

ändring i deras religiositet.22 

 

I studien Religion in the Life of Refugees and Immigrants undersöker Orlando Mella verk-

ligheten bland katolska immigranter från Chile i 1990-talets Sverige. Studien fokuserar 

på religion som ett uttryck för immigranternas sociala verklighet vilket ger deras tillvaro 

mening. Hypotesen är att religion i högsta grad är något socialt, ett samverkande feno-

men och som påverkar och påverkas av, i detta fall, migration och flykt. Vidare diskute-

ras även religiositet i förhållande till sekularisering. En möjlig utveckling som forskare 

påvisar är att invandrare och flyktingar förväntas bli alltmer icke-religiösa och icke-

troende när de möter det sekulariserade moderna industrisamhället. Resultatet i den 

här studien, med de katolska invandrarna och flyktingarna från Chile, visar dock att så 

inte är fallet. De har inte blivit mer icke-religiösa, icke-troende och inte heller en sekula-

riseringsprocess går att finna.23 De visar snarare upp en hög nivå av religiositet. Vidare 

har invandrare och flyktingar ofta en tendens att försöka rekonstruera en liten del av 

sitt hemland i det nya landet. För att göra det använder de ofta religion och då ofta den 

                                                        
22 Nordin, M, 2011. s.155-156 
23 Mella, Orlando, Religion in the life of refugees and immigrants, Centre for Research in International 
Migration and Ethnic Relations [Centrum för invandringsforskning], (CEIFO), Stockholm, 1994. s.110-11 
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religion som de mötte i sin primära socialisation. Detta hjälper dem att balansera effek-

terna av marginalisering och att konfrontera processen av normlöshet som karaktärise-

rar all typ av migration.24 Själva tron är en central del av deras religiositet. Vissa offici-

ella läror i katolska kyrkan upplever de dock inte som särskilt centrala. Tillhörigheten 

till den institutionella kyrkan är därför ganska svag. Majoriteten av informanterna ber 

väldigt ofta men deltar sällan i institutionella riter såsom gudstjänster. Detta för att de 

upplever att det inte finns utrymme för att utföra egna riter i sin kontakt med Gud eller 

att utföra riter från hemlandet. Då föredrar vissa av dem hellre den mässa som hålls på 

spanska en gång i månaden. Detta innebär dock inte att de helt tar avstånd från den offi-

ciella religionen. Studien visar exempelvis att själva kyrkan representerar något viktigt 

och har en central roll.25  Vidare dras slutsatsen att religion hjälper invandrare och flyk-

tingar att hantera den stress och de livsförändringar som immigration och flykt innebär. 

Religionens bidrag till social och ekonomisk anpassning i det nya landet har diskuterats. 

I första hand är inte invandraren/flyktingen fokuserad på anpassning i det nya landet, 

utan överlevnad. Ekonomisk, social och psykologisk överlevnad. Religion kan antingen 

vara en viktig del i en överlevnadsstrategi som i sin tur följs av en anpassningsstrategi. 

Mella menar vidare att religion också kan erbjuda en fantasiflykt från alla de problem 

och allt lidande som ofta följer all form av migration. I varje fall så samspelar religionen 

med sociala och psykologiska fenomen. Likväl som tron förändras av detta samspel på-

verkar även i sin tur tron de sociala och psykologiska fenomenen.26 

 

Undersökning  

Nedan följer en översiktlig presentation av de sex informanter som intervjuats. Uppgif-

ter som presenteras är kön, ålder, religiös tillhörighet samt antal år i Sverige. Namnen är 

fingerade på grund av anonymitetsaspekten, vilket nämnts tidigare i studien. Informat-

ionen presenteras då min bedömning är att vissa faktorer kan påverka undersökningens 

resultat. Efter tabellen följer deskriptiva redogörelser av intervjuerna där en informant i 

taget presenteras. Upplägget av själva intervjuerna är utformat på samma sätt som in-

tervjuformuläret. Informanternas intervjuer presenteras en och en där praktik, tro och 

attityder diskuteras utifrån tre olika tidsperioder i informanternas liv: tiden i hemlan-

det, tiden under flykten och tiden i Sverige.  
                                                        
24 Mella, O, 1994. s.114 
25 Mella, O, 1994. s.113-114 
26 Mella, O, 1994. s.111 
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Ibrahim  

Religiositeten i Syrien  

Ibrahim beskriver sin familj i Syrien som muslimer som följde islams regler och tradit-

ioner. Han gick till moskén, fastade under den 30 dagar långa fasteperioden ramadan 

och bad. Han bad dagligen men kanske inte alla de fem dagsbönerna men han gjorde sitt 

bästa. Varje fredag gick han till moskén för fredagsbönen. Han läste inte hela Koranen 

från början till slut men han läste stora delar av den. I skolan var de tvungna att läsa den 

medan han läste den lite då och då hemma och mer ofta under ramadan. Reglerna som 

går att återfinna i Koranen följde han eftersom det är regler från Gud. Han åt exempelvis 

inte fläskkött och drack inte alkohol. Som liten åt han inte fläskkött för att hans familj 

inte gjorde det för att följa Guds önskan och senare berodde det även på att han läste att 

fläskkött är dåligt för kroppen rent fysiskt, så det handlade inte bara om förbudet i Ko-

ranen och Guds vilja.  

 

Gudstron var stark redan under åren i hemlandet. Han var övertygad om Guds existens 

men har svårt att beskriva hur han upplevde Gud då man egentligen inte vet hur han är 

eller hur han ser ut. Han kunde dock känna att han fanns överallt och var en väldigt 

stark energi som bestämde allt och kontrollerade allt. Samma övertygelse som han 

kände kring Guds existens kände han även kring Gud som skapare. Han var säker på att 

det var Gud som skapat allt, jorden, människan, tiden och så vidare. eftersom det inte 

bara kunde ha uppkommit från ingenstans. Vidare tyckte han, och tycker fortfarande, att 

Gud och ondska är något väldigt komplext. Han menar att det inte går att förklara all 

ondska men är säker på att Gud har en plan med allt och är god. I hemlandet tänkte han 

 Kön Ålder Religiös tillhörighet Antal år i Sverige 

Ibrahim Man 28 år Islam 4 år 

Nisrin Kvinna 34 år Islam 4 år 

Karim Man 23 år Islam 2 år 

Nour Kvinna 43 år Islam 3 år 

Abbas Man 42 år Islam 2,5 år 

Hassan Man 37 år Islam 1, 5 år 
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inte särskilt mycket på Gud och relationen dem emellan till vardags utan det var mer 

bundet till moskébesök eller ramadan. Då kunde han känna den där kontakten.  

 

Moralen och etiken som lyfts i Koranen tänkte han på en del men samtidigt poängterar 

han att han försökte tänka mycket själv. Det handlade inte bara om att följa det som stod 

i Koranen slaviskt utan om att använda sitt eget förnuft och försöka skilja på rätt och fel. 

Där hade familjen också en väldigt stor roll i att vägleda kring moral och etik. Ibrahim 

beskriver vidare moralen och etiken i Koranen som något universellt och som är lika för 

alla människor, oavsett religion, klass eller var i världen man befinner sig.  

 

Religiositeten under flykten 

Under sin flykt till Sverige från Syrien spenderade Ibrahim 8 månader i Turkiet innan 

han slutligen kom till Sverige. Under tiden i Turkiet försökte han praktisera islam på 

samma sätt som han gjort i hemlandet.  

Det var ganska lätt att fortsätta praktisera religionen på samma sätt i Turkiet ef-

tersom det är ett muslimskt land. Det fanns exempelvis moskéer överallt. Det enda 

som försvårade lite var språket eftersom det var turkiska och inte arabiska. 

Samtidigt poängterar han att allt även var nytt eftersom han lämnat sitt hemland och 

kommit till ett nytt land. Detta innebar att det var mycket jobb, bostad och andra prak-

tiska saker som han var ganska upptagen med. ”Det var främst sådana praktiska saker 

som kom i första hand medan religion hamnade lite vid sidan av”. Han försökte dock att 

läsa Koranen och gå till moskén en gång i veckan vid fredagsbönen. Vidare försökte han 

även att be en gång om dagen men det berodde mycket på om han hade tid eller ej, fre-

dagsbönen var dock fortfarande den viktigaste. Han fastade även under ramadan. Han 

förklarar att fastan är det viktigaste man kan göra för Gud. Moskébesök, att läsa Kora-

nen, att be osv. är inte lika viktigt som fastan, så just den var han väldigt noga med.  

 

Gudstron och själva gudsbilden förblev densamma under flykten. Det handlade även då 

om en jättestark energi. Han själv anser att flykten han var med om var relativt enkel 

och smidig jämfört med vad andra människor upplever under en flykt, så just tankar om 

Gud var inte särskilt närvarande. ”Hade jag varit i svårare situationer kanske jag hade 
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tänkt mer på Gud och bett om hans hjälp och vägledning och sådana saker men jag be-

hövde ju egentligen inte det eftersom det var en ganska ”lätt” flykt”.  

 

Religiositeten i Sverige 

Ibrahim upplever inte att hans religiösa praktik ser ut på samma sätt i Sverige som den 

gjorde i Syrien. Han upplever att han praktiserar religionen mindre men att han ständigt 

försöker att praktisera den som vanligt, såsom att be fem gånger om dagen, besöka 

moskén, fasta vid ramadan och så vidare. Att praktiken minskat något i jämförelse med 

hur den såg ut i hemlandet tror han främst beror på nya omständigheter. Hans främsta 

fokus i dagsläget är att få klart sina studier samtidigt som han försöker jobba så mycket 

som möjligt. Han försöker få ihop sin livsplan under nya förutsättningar och omständig-

heter. Vidare menar han att det inte är lika enkelt att praktisera sin muslimska tro i ett 

kristet land. ”Det finns exempelvis inte ens någon riktigt moské att gå till här i Vetlanda”. 

Han tror även att det är en stor skillnad att han bor själv nu här i Sverige jämfört med 

när han bodde i Syrien då han kunde praktisera religionen naturligt tillsammans med 

resten av sin familj. Han är noga med att poängtera att dessa faktorer inte på något sätt 

gjort att han lämnat sin religion utan att de bara försvårar själva praktiken något. Själva 

gudsbilden och gudstron menar han dock är helt oförändrad. Trots att han här i Sverige 

har mött många olika religioner, fått vänner som har andra religioner än islam och ham-

nat i många olika diskussioner där människor har försökt påverka honom i olika rikt-

ningar så tror han fortfarande på samma saker som innan. Gud är en oerhört stark 

energi som har mycket makt.  

Allt som händer med människor och vår framtid och så vidare tror jag att Gud har 

bestämt. Jag tror att Gud har en plan för alla människor och att vi bara bestämmer 

detaljer. Han bestämmer nog de stora grejerna som när vi ska födas och dö till ex-

empel. 

Ibrahim själv anser inte att själva flykten och det han har varit med om varken har för-

stärkt eller försvagat hans religiositet men att den religiösa praktiken i vardagen kanske 

har minskat något, vilket främst beror på de nya omständigheterna flykten har innebu-

rit. Gudstron har dock helt och hållet förblivit densamma. 
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Nisrin 

Religiositeten i Syrien 

Nisrin beskriver sig själv och sin familj som vanliga, ”normala” muslimer i Syrien. Hon 

tycker inte att de varken var särskilt hårda eller strikta utan ganska enkla muslimer, 

trots att hennes farbror var imam. Hon försökte följa de stora reglerna som finns skrivna 

i Koranen, såsom att inte äta fläskkött och inte dricka alkohol. Hon gick dock inte i mos-

kén förutom en gång, men då handlade det mest om att få se hur det ser ut, alltså inte för 

att be. Hon bad hellre hemma i lägenheten där hon kunde ha rätta kläder, tvätta sig på 

rätt sätt och så vidare. Kanske kan det även finnas en könsaspekt här. Det är möjligt att 

kvinnors praktiska utövande av religionen sker mer i hemmet än i det offentliga rummet 

av tradition. Hon själv diskuterar dock ingen könsaspekt utan menar att man inte behö-

ver visa utåt att man ber, går i moskén, bär slöja och så vidare utan att det viktigaste är 

den innersta tron och relationen med Gud. Om hon var hemma hela dagen och hade tid 

så bad hon de fem dagsbönerna men eftersom hon studerade på universitetet, jobbade 

och bildade familj var det svårt att följa de exakta tiderna för de fem bönerna.  

Jag försökte be fem gånger om dagen men jag gjorde det när jag kunde och hade 

möjlighet. Ibland kanske jag slog ihop två böner på grund av praktiska skäl. Jag 

gjorde vad jag kunde men jag gjorde det i alla fall och jag gjorde det på det sätt som 

passade mig.  

Koranen läste hon när hon hade tid på vardagarna, och ofta lite mer under ramadan. 

Hon valde själv att bära slöja i vuxen ålder och är noga med att påpeka att det inte var 

efter påtryckningar från sin man eller manliga släktingar. Det var ett eget val och hand-

lade mest om tacksamhet gentemot Gud. ”Jag studerade på universitetet, gifte mig och 

skaffade barn. Efter det bestämde jag mig för att bära slöja. Gud gav mig allt så varför 

inte ge lite tillbaka, så sista året på universitetet bestämde jag mig för att bära slöja”. 

 

Under hela sitt liv i Syrien trodde hon alltid på Guds existens, kanske mer och mer ju 

äldre hon blev. ”Jag har alltid trott att han finns för allt jag bett om har kommit till mig. 

Allt jag velat har Gud gett mig så därför tror jag på honom. Nu vill jag ge honom allt jag 

kan så jag försöker göra allt bra och rätt men på mitt sätt”. Precis som Ibrahim tidigare 

så var och är även Nisrin lika övertygad om Gud som skaparen. Även hon är av åsikten 

att allt inte bara kan ha uppkommit av en slump. När hon tänkte på Gud så väcktes fram-

förallt en tacksamhetskänsla inom henne. När livet var svårt och hon mötte motgångar 
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och bad om hans hjälp så blev det alltid bättre, så det hon kände var utan tvekan tack-

samhet. Hon var och är fortfarande av åsikten att det är Gud som står för allt det goda 

och ger människan allt gott medan det är människan som står för det onda. Människan 

kan alltid göra valet mellan gott och ont.  

 

När det handlar om moral och etik menar Nisrin att den moral och etik som återfinns i 

islam och som de levde efter i Syrien inte på något sätt är utmärkande för islam utan går 

att återfinna i alla religioner. Hon menar att alla religioner i grund och botten vill att 

människan ska vara god, hjälpa andra, inte ljuga och så vidare. Det spelar ingen roll vil-

ken religion man har utan så länge man tror på någon Gud och religion så tror hon att 

detta hjälper individer till att bli bra människor. 

 

Religiositeten under flykten 

När Nisrin flydde från Syrien spenderade hon först 6 år på Cypern innan hon slutligen 

kom till Sverige. Under den här tiden skedde det inga drastiska förändringar i hennes 

religiösa praktik. Precis som i Syrien så fastade hon och fortsatte att be hemma i den 

egna bostaden, inte i moskén.  

Jag bad särskilt mycket under de svåra tiderna under flykten och jag försökte att 

alltid tänka att det skulle bli bättre när allt kändes svårt och jobbigt. Ibland tänkte 

jag också att det kanske var ett test från Gud men det blir bra sen, och det blev det 

ju. 

Vidare menar hon att hon kanske fokuserade mer på livet i allmänhet och de praktiska 

saker som följer när man kommer till ett nytt land, likt Ibrahim ovan, men att hon alltid 

försökte att vara en bra människa, alltid göra rätt och det som förväntades av henne vil-

ket innebar att religionen genomsyrade livet till stor del ändå. ”Att jobba och slita, göra 

rätt för sig, ta hand om barnen och sådana saker visar också Gud att jag är en bra männi-

ska. Det handlar inte bara om att be, gå i moskén och så vidare”. 

 

Religiositeten i Sverige 

Nisrins religiositet ser i stort sett ut på liknande sätt i Sverige som den gjorde i Syrien, 

men med ett par förändringar. Även här ber hon hemma i den egna bostaden och inte i 

moskén som tidigare. Hon försöker att följa de fem dagsbönerna så gott hon kan sida vid 

sida med ett heltidsjobb. Återigen så gör hon vad hon kan. En skillnad i praktiken är fas-
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tan under ramadan. Både i Syrien och på Cypern fastade hon den 30 dagar långa fastan 

innan eid. Här i Sverige är det dock jättesvårt att genomföra detta. 

Solen går ner mellan halv tio-tio på kvällen och går upp tidigt så för mig som jobbar 

heltid går det inte. När jag jobbar behöver jag äta, dricka vatten och så vidare för att 

klara av att sköta jobbet på ett bra sätt. Innan när jag inte jobbade fastade jag natur-

ligtvis men nu går det inte. 

Nisrins gudstro är något som förändrats sedan hon kom till Sverige. Hon menar att den 

blivit starkare eftersom hon fått allt hon önskat. ”Allt jag drömt om har jag fått”. Något 

som dock inte förändrats är hennes övertygelse kring att Gud står för allt gott och män-

niskan för allt ont. Nu i efterhand, med facit i hand, tror hon fortfarande att allt som är 

bra kommer från Gud men skulle det vara något mindre bra för det alltid något bra med 

sig i slutändan.  

I Grekland ville jag bara lämna fingeravtryck. Det var bara det jag kunde tänka på 

och så blev det aldrig så. Sen när jag kom till Sverige tackade jag Gud för att jag inte 

lämnat fingeravtryck där. Då kanske jag hade blivit tillbakaskickad dit och inte fått 

stanna i Sverige. Så du ser, i slutändan blir allt bra. 

 Men saker som krig och sådant elände är hon övertygad om att det är människans verk. 

Slutligen upplever hon att hon känner bättre känslor kring sin religiositet i stort här i 

Sverige jämfört med i hemlandet. Hon upplever att det råder stor respekt kring religion i 

Sverige, vilket förändrades i Syrien i och med kriget. 

I hemlandet började olika religiösa grupperingar att motsätta sig varandra och så 

vidare men så är det absolut inte här. Man kan samtala, acceptera och respektera 

varandra oavsett religion. Här respekterar alla mig oavsett vilken religion de själva 

har, eller om de inte ens har någon religion. Så jag känner mig nog bättre i min reli-

giositet här i Sverige. 

Hon berättar om hur hon och hennes man brukar skoja om att svenskar är som musli-

mer utan att veta om det. Hon och hennes man anser att etiken och moralen i Sverige är 

densamma som i islams lära och att människorna här beter sig därefter.  

 

Nisrin känner sig alltså bättre i sin religiositet i stort här i Sverige då hon upplever att 

det finns en utbredd respekt och acceptans här samtidigt som etiken och moralen i islam 

är väldigt lik den svenska. Hennes gudstro har förändrats till det starkare då hon varit 
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med om saker som helt enkelt förstärkt hennes tro på Gud samtidigt som ett par föränd-

ringar har skett i hennes religiösa praktik på grund av praktiska skäl.  

 

Karim 

Religiositeten i Syrien 

Karim berättar att han föddes och växte upp i en muslimsk familj i Syrien. Religion var 

inte något han reflekterade över särskilt mycket i ung ålder men han läste Koranen i 

skolan, gick i moskén ibland när han kände för det och bad ibland. Under ramadan gick 

han i moskén oftare och var mer noga med bönerna. Precis som tidigare informanter 

fastade även Karim under ramadan men kring just fastan har han några tankar. ”När jag 

tänker efter så var nog den främsta anledningen till att jag fastade att jag ville bevisa 

både för mig själv och för andra att jag hade den, både psykiska och fysiska, styrkan som 

krävs för att klara av och ta sig igenom fastan”.  

 

Under uppväxten och åren i hemlandet hade han stor tilltro till Gud och kände saker 

som kärlek, respekt och tacksamhet. Han trodde starkt på Guds existens och allt kring 

honom. Känslorna för Gud var väldigt starka och allt som hände honom, även om det var 

dåliga saker, tänkte han ingick i Guds plan för honom. När saker och ting inte blev som 

han ville förstod han senare att det var bättre så. I det långa loppet fanns det en tanke 

med allt. Han hade en väldigt stark gudstro och ifrågasatte aldrig något som liten.  

Själva religionen i sig tillsammans med gudstro och praktik var över huvud taget 

inget man ifrågasatte utan man bara köpte det som sas i skolan, av familjen och av 

äldre. Man gjorde det man skulle och det som förväntades av en. Ju äldre man blev 

desto mer började man dock tänka själv och ifrågasätta.  

Vidare menar han att religionen endast var aktuell ibland och inget man direkt reflekte-

rade över utan det var mest förknippat med högtider.  

 

Etik och moral handlade aldrig bara om religion utan snarare om något universellt. Han 

tyckte redan då att de flesta religioner står för samma etik och moral, även utöver de 

abrahamitiska. Han menar att saker som rätt och fel och hur man ska vara som männi-

ska existerade långt innan dessa religioner.  
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När jag förstod att det såg ut på samma sätt i alla religioner och heliga skrifter för-

stod jag att det snarare är något universellt och inte nödvändigtvis kopplat till relig-

ion. Andra faktorer såsom familj spelar ju också stor roll. Och även om man inte 

tror på någon Gud alls så kan man skilja på rätt och fel, det ligger i den mänskliga 

naturen. Man ska göra det mot andra som man vill att andra ska göra mot en själv. 

Ingen människa är dock felfri men det beror inte på religion!  

 

Religiositeten under flykten 

Under sin flykt från Syrien spenderade Karim två månader i Turkiet och en månad på 

resande fot innan han slutligen nådde Sverige. Under den här tiden minskade hans prak-

tiska utövande något men han fastade fortfarande under ramadan. I Turkiet fick han tag 

på en bibel på arabiska som han började läsa. Detta gjorde att han började reflektera och 

ifrågasätta lite smått. Ett tag vågade han knappt fortsätta läsa så att han inte skulle ifrå-

gasätta sin tro alltmer men han kunde inte låta bli utan fortsatte av ren nyfikenhet. Han 

började även läsa Tora av nyfikenhet och för att kunna jämföra religionerna vilket 

väckte många frågor. Mer än så hann han egentligen inte reflektera då det var mer prak-

tiska saker i Turkiet som tog upp hans tid, såsom att hitta jobb och bostad. Han jobbade 

som turistguide och i jobbet mötte han många människor med andra religioner än islam 

och det var främst på det sättet som hans nyfikenhet inför andra religioner väcktes. Han 

hade inte mött andra religioner på samma sätt i Syrien samtidigt som han ville visa in-

tresse och respekt för människorna han mötte i det nya jobbet. Han insåg ganska snabbt 

att religionerna i mångt och mycket är de samma och han började istället se på dem som 

vackra historier om hur allt börjat, fina berättelser från förr och så vidare, och inte som 

tro och religion. 

 

Under det första året i Turkiet var fortfarande hans känslor inför Gud och tron på honom 

lika stark. Det var först efter ett tag som gudstron verkligen började påverkas då han 

började se på det som hände i Syrien från ett utifrånperspektiv och började ställa sig 

frågor som: ”Om Han nu existerar varför ser det ut som det gör i Syrien? Varför låter Han 

allt hända? 

 

Den sista delen av flykten, när Karim spenderade en månad på resande fot, beskriver 

han som höjdpunkten av sin religiositet. Han bad mycket, det var väldigt starka känslor 



 24 

och mitt i allt det var behovet av en Gud väldigt starkt. Han beskriver upplevelsen kring 

båtresan från Turkiet till Grekland i den lilla båten där de satt 45 personer tillsammans.  

Det var mitt i natten och kolsvart. Jag, mina två bröder och våra två kompisar var de 

enda två i hela båten som kunde simma. Jag satt i änden på båten på en sits och det 

satt en man framför mig vid mina fötter och jag hörde hur han bad till Gud. ”Snälla 

Gud, låt mig bara komma i land så svär jag på att jag ska lära mig simma!”. Just då 

var jag lika rädd som han. Det enda jag ville var att komma i land och jag bad och 

bad. 

Nu i efterhand säger han att han insett att religion nog ofta är något som människor an-

vänder för att överleva kriser och svåra stunder. För att kunna ta sig igenom saker och 

överleva. Under den här tiden fanns Gud i hans hjärta hela tiden. Även resten av flykten 

beskriver han som svår och obehaglig många gånger och när han fruktade för sitt liv bad 

han alltid till Gud.  

Man behöver känslan av att ha någon som vakar över sig eftersom resan är så fruk-

tansvärt osäker. Man behöver förlita sig på någon högre makt. Under flykten be-

hövde jag verkligen min tro för just då genomgick jag de värsta sakerna i hela mitt 

liv. Det var höjden av min kärlek, tacksamhet och respekt för honom. 

 

Religiositeten i Sverige 

Det är först här i Sverige som Karim beskriver att hans religiositet förändrades på rik-

tigt. Idag läser han inte Koranen på samma sätt som han gjorde tidigare. Han ser den inte 

som en helig skrift utan läser den snarare av nyfikenhet. Någon moské har han inte be-

sökt på flera år, sista gången var i Turkiet. Sist ramadan var så fastade han inte hela pe-

rioden och nu i sommar säger han att han inte har någon aning om hur han ska göra ef-

tersom hans tro pendlar upp och ner, nästan dagligen. De senaste gångerna han fastat 

har det mest handlat om att det är bra att rensa kroppen.  

 

Även gudstron är förändrad. Visserligen hade han börjat ifrågasätta saker och ting redan 

under flykten men just då var livet som en storm med allt som hände runt omkring, så 

han hann eller kunde aldrig riktigt stanna upp och reflektera på riktigt. I Turkiet jobbade 

han väldigt mycket och under den sista månaden på flykt handlade det bara om överlev-

nad så det var först här religiositeten började förändras ordentligt. Han började läsa 

andra religioners heliga skrifter mer ingående tillsammans med vetenskapliga artiklar 
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vilket gjorde att han började ifrågasätta alltmer. Ifrågasättande berodde mest på all ve-

tenskap han tog till sig, säger han. ”Ju mer vetenskapliga artiklar och publikationer jag 

läste, desto mindre gick det ihop med de religiösa förklaringarna och tankarna”. Han ger 

exempel som Darwin, evolutionsteorin, den första människan och så vidare. Det är tyd-

ligt att han är väldigt tudelad och förvirrad kring sina känslor angående Guds existens. 

”Inte ens just nu kan jag svara på om jag tror eller inte. Jag tror inte att jag tror på någon 

specifik religion längre men jag tror på Gud. Jag vill verkligen tro på honom men innerst 

inne gör jag inte det, eller det går upp och ner”. Vidare säger han att han haft väldigt 

många ups-and-downs här i Sverige. Ibland har han trott medan han andra gånger förlo-

rat tron helt. Han säger dock att han just nu är på botten av sin religiositet men att han 

ständigt söker Gud och svar.  

Ibland undrar jag om jag är en hycklare och otacksam som trodde på Gud när jag 

behövde hans hjälp och när han hjälpte mig igenom alla svårigheter men inte nu. Är 

jag en hycklare som trodde på honom i de svåra tiderna men inte nu? Men en dag 

kanske jag hittar honom igen, jag hoppas det, och jag vill hitta honom på rätt sätt. 

Jag vill känna det i hela kroppen. Jag vill inte vara troende eller religiös för att jag 

föddes i en religiös familj utan jag vill ju känna det inuti. Om han existerar så hop-

pas jag att han förlåter mig för allt. 

Att han ifrågasätter Guds existens har gjort att han numera känner rädsla och fruktan 

inför Gud. ”Rädslan grundar sig i att tänk om han finns i alla fall och så ifrågasätter jag 

hans existens? Det gör mig rädd. Jag fruktar honom mer nu än någonsin. Tänk om han 

finns i alla fall? Men om han finns, hur kan han låta det se ut som det gör i världen?”.  

 

Nu i efterhand menar Karim att religion förr inte var så centralt i hans liv utan att det 

mest var kopplat till högtider och familjen. Då handlade religiositeten mest om hans in-

nersta gudstro, som förr var väldigt stark, och inte så mycket om praktik. Men då kände 

han alltid religiositeten i sig. När det gäller moral och etik står han fast vid att det är nå-

got universellt och inte knutet till religion och heliga skrifter. ”Att vara en bra människa 

och god människa, skilja på rätt och fel är något som alla människor strävar efter, reli-

giös eller inte, muslim eller inte”. Idag varken praktiserar eller tror han, vilket främst 

beror på vetenskapliga orsaker. Men tron och Gud är något han ständigt söker och hop-

pas finna igen! 
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Nour 

Religiositeten i Syrien 

När Nour beskriver sin religiösa praktik i hemlandet säger hon att hon försökte göra allt 

Gud bad om. ”Jag tror att det är bra om man gör allt Gud önskar”. Precis som Nisrin valde 

Nour att be hemma i lägenheten istället för att gå till moskén och be där och hon var 

noga med att be de fem dagsbönerna. Inte heller Nisrin lyfter några könsaspekter i dis-

kussionen kring moskébesök men återigen skulle en möjlig förklaring kunna vara att 

kvinnorna av tradition eventuellt är mer aktivt religiösa i hemmet jämfört med i det of-

fentliga rummet. Koranen läste hon inte särskilt mycket, mest när hon kunde och hade 

tid. Precis som Nisrin, menar även Nour att det var svårt att hinna med all religiös prak-

tik vid sidan av de vardagliga plikterna såsom att jobba och ta hand om barnen. Hon var 

noga med att fasta under ramadan och åt varken fläskkött eller drack alkohol. Att bära 

slöja var ett beslut hon själv tog i vuxen ålder. ”Jag valde att bära slöja eftersom jag tror 

på Gud och anser jag att man ska försöka göra allt det han ber om”.  

 

Vidare trodde och tror hon att det är Gud som har skapat människan och jorden. Hon såg 

Gud som skaparen av allt. Känslorna hon kände inför Gud var bara positiva. Hon kände 

kärlek, nåd, respekt och makt. Hon var och är av åsikten att Gud ser och hör allt och po-

ängterar vikten av hans storhet, en storhet som nästan är svår att förstå.  

Han är inte som dig och mig. Jag kan inte ens föreställa mig eller fantasiera om hans 

bild för han är så mycket större än vad jag ens kan förstå. Han är större än vårt för-

stånd. Han är så mäktig och kan göra vad som helst, saker vi inte ens kan föreställa 

oss. Om man följer det han säger och tror på Allah så kommer han skicka oss till 

himlen på den sista dagen. Det är hans gåva till oss eftersom vi följt honom och 

hans väg. 

Om moralen och etiken i sin religiositet menar hon att det var viktigt att alltid försöka 

göra det rätta och det Gud önskar och ber om. Samtidigt poängterar hon att alla männi-

skor inte hela tiden kan göra allt bra, utan att vi alla gör misstag. ”Vi är ju bara männi-

skor, inte Gud”. Hon lyfter dock den nåd som Gud är full av och menar att han har myck-

et nåd att ge om man vill ha förlåtelse och ångrar sina fel.  
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Religiositeten under flykten 

Nour spenderade sju månader på flykt efter att hon lämnat Syrien, innan hon nådde Sve-

rige. Hon inleder med att säga att ingenting i hennes religiositet förändrades under den 

här tiden. Många saker i hennes praktiska religionsutövande förblev dem samma. Hon 

fortsatte bära slöja, fasta under ramadan, inte äta fläskkött och inte dricka alkohol. Hon 

fortsatte att be men inte fem gånger om dagen då livet var ”huller om buller”, som hon 

själv uttrycker det. Hon läste inte heller Kranen under flykten då hon inte hade tillgång 

till någon i varken bokform eller i mobilen men hon försökte att recitera det hon kunde 

och hade i huvudet lite då och då. Hon beskriver det som en väldigt svår tid då det var 

svårt att koncentrera sig på religionen och utöva den på rätt sätt. ”Jag utförde kanske 

inte bönen som man skulle men jag tänkte på honom, bad i mitt huvud och jag kände att 

han var med oss hela tiden”. Hon förklarar att det var vissa stunder som var svårare än 

andra under flykten. Hon berättar om den nio dagar långa båtresan från Alexandria till 

Italien som var väldigt svår. Efter båtresan väntade fyra dagar till fots för henne och 

hennes familj innan de hittade någon som var villig att köra hela familjen.  

Jag kände att Gud var med mig hela tiden. Just under den här tiden kunde jag inte 

be som man skulle med tvätt och så vidare men han fanns med mig i hjärtat och hu-

vudet hela tiden. Jag tänkte mycket på Gud och hoppades att han skulle hjälpa mig 

och min familj. Vi hade inte kunnat göra något utan Guds hjälp. 

 

Religiositeten i Sverige 

Här i Sverige ser hennes religiösa praktik i stort sett ut på samma sätt som den gjorde 

hemma i Syrien. Hon ber (fortfarande hemma i bostaden och inte i moskén precis som 

förr) men inte de fem dagsbönerna eftersom det är omöjligt att genomföra rent prak-

tiskt då hon studerar heltid. Hon läser Koranen när hon kan (särskilt under ramadan), 

bär slöja och fastar under ramadan trots att det är betydligt svårare än i Syrien eftersom 

solen är uppe nästan 20 timmar varje dygn. Hon menar att religionen är något som ge-

nomsyrar hela livet och som alltid finns där, även om man inte aktivt tänker på det. Även 

vardagliga saker såsom att studera, arbeta, hjälpa människor omkring sig är minst lika 

viktigt som att be, läsa Koranen och fasta. Gud ser allt! ”Jag gör allt det han vill. Han ser 

detta och hjälper sedan mig i sin tur”.  
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Den innersta gudstron är densamma här i Sverige som den var i Syrien, om inte starkare, 

enligt Nour. Hon menar att själva flykten troligen stärkt hennes gudstro.  

Under flykten visste jag inte vad jag skulle göra, vilken väg jag skulle ta. Det var som 

att vara blind och man visste aldrig vad som skulle hända. Så jag bad till Gud om att 

han skulle gå med mig och visa vägen. Flykten var väldigt svår men att jag har fått 

chans och möjlighet till ett nytt liv här är tack vare honom, så ja, jag tror att flykten 

har förstärkt min tro på honom.  

Nours religiösa praktik ser alltså i stort sett ut på samma sätt här som den gjorde i Sy-

rien med endast ett fåtal förändringar. Förändringarna beror på praktiska orsaker som 

har med det vardagliga livet att göra.  Till en början menar hon att gudstron förblivit 

densamma men kommer ganska snabbt fram till att den genomlevda flykten förmodlig-

en har stärkt hennes tro på Gud.  

 

Abbas 

Religiositeten i Syrien 

När Abbas ska beskriva sin religiositet i Syrien börjar han med att förklara att han till-

hörde en religiös, muslimsk minoritetsgrupp i hemlandet där själva gudstron är det 

mest centrala. I denna riktning och lära är inte det viktigaste att följa det som står i Ko-

ranen och andra heliga skrifter, utan vikten ligger vid den innersta gudstron. Men han 

berättar att han gick till moskén ibland och bad ibland. Han fastade inte under ramadan, 

utan endast under eid. Han läste Koranen men följde den inte slaviskt utan valde att följa 

det som kändes rätt och viktigt för honom. Han menar att det är svårt att veta om det 

som står i Koranen verkligen är Guds ord. Det skrevs för väldigt länge sedan av männi-

skor. ”Därför följde jag inte Koranen slaviskt. Jag följde bara Gud och inget annat”. Han 

menar att det går att hitta en hel del saker i Koranen som är tvivelaktiga och rentav fel, 

exempelvis mannens rätt till fler fruar och jihad, heligt krig. När det gäller mat- och 

drickregler säger han att han kunde äta fläskkött ibland och dricka alkohol, men det var 

ytterst sällan.  

Ibland kunde jag äta gris när jag var med kristna för att de gjorde det. Jag ville inte 

vara respektlös. Det fanns många muslimer som inte åt gris men som betedde sig 

dåligt eller var dåliga människor. Så vad är bättre i slutändan egentligen, att vara en 

bra människa som äter gris ibland eller en dålig människa som aldrig äter gris? 
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Han utövade helt enkelt den religiösa praktik som kändes rätt för honom.  

 

När han berättar om hur hans gudstro såg ut i Syrien säger han att det är klart att Gud 

existerar eftersom han alltid kunde känna hans närvaro. Han hade väldigt bra kontakt 

med Gud. Han upplevde att han var med honom i varje steg han tog, han var alltid närva-

rande. Han upplevde Gud som väldigt stark och enkel, och någon som var till för alla. 

Han såg även Gud som skaparen av allt liv, av allting. ”Jag kan inte tro att allt bara har 

uppkommit från ingenstans”. Abbas delar alltså precis samma tankar kring Gud som 

skapare och grunden till allt som tidigare informanter.  

 

När han diskuterar etiken och moralen i religionen säger han att han försökte följa allt 

men säger samtidigt: ”Om jag skulle säga att jag följde allt och alltid gjorde allt rätt skulle 

jag sitta här och ljuga”. Precis som flera av de tidigare informanterna menar han även att 

det här med rätt och fel snarare är något universellt och att skilja på rätt och fel existe-

rade långt innan islam, kristendomen och så vidare. ”Alla människor som vill vara bra 

människor försöker göra bra saker, man behöver inte en religion för det”.  

 

Religiositeten under flykten 

Abbas spenderade två månader på flykt efter att han lämnat Syrien, innan han nådde 

Sverige. Hans religiösa praktik var inte särskilt omfattande i hemlandet, och inte heller 

under tiden på flykt. Han gick inte i moskén men han hade en liten Koran med sig på re-

san som han dock inte läste.  

 

Under flykten kände han att han hade ständig kontakt med Gud. ”Han hjälpte mig att ta 

mig igenom resan. Jag vet att jag tänkte att min önskan och vilja att rädda mig och min 

familj från kriget även var hans önska och vilja så därför trodde jag att han skulle hjälpa 

oss igenom det”. Vidare menar han dock att resan var ganska enkel, bortsett från båtre-

san till Grekland, så han kände inte jättestarka behov av att be men han visste och kunde 

hela tiden känna att Gud var vid hans sida.  
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Religiositeten i Sverige 

När Abbas berättar om sin religiositet här i Sverige tar han upp intressanta saker. Som vi 

kunde läsa tidigare så gick han i moskén ibland i Syrien, det gör han inte alls här i Sve-

rige. Han menar att han inte vill gå till moskén här då han träffat så många muslimer 

som han upplevt som väldigt extrema och radikala i sin tro. Han läser inte heller Kora-

nen, ber eller fastar. I Syrien drack han inte mycket alkohol men här i Sverige kan han ta 

en öl ibland. ”Jag blir provocerad när folk säger att man inte får dricka alkohol. Jag gör 

det som känns rätt för mig. Kanske är jag sekulär”. Vidare berättar han att han bor 

ovanpå en kyrka i ett litet samhälle utanför Vetlanda.  

Kyrkan hade en lägenhet som de hyr ut till mig och min familj så jag bor där nu. 

Ibland går jag ner på gudstjänsterna på söndagar. Mest för att jag är open minded 

och nyfiken. Jag försöker ha ett så öppet sinne som möjligt och respektera allt och 

alla. Ibland kan jag läsa bibeln av nyfikenhet men jag tror nödvändigtvis inte på det. 

Abbas går ofta i kyrkan en gång i veckan här i Sverige och menar att det har gjort att 

många trodde att han ville konvertera från islam till kristendomen. ”Så är det dock inte”, 

säger han.  

Jag tror att Gud är till för alla, oavsett religion. Det är ju egentligen samma Gud. 

Vissa kanske menar att jag är sekulär som sagt. Jag tillhör nog inte någon särskild 

religion egentligen utan jag tror bara på Gud. Det är det viktigaste för mig. Om du 

tror på Gud och hans existens så gör du det, oavsett om du är muslim, kristen eller 

jude. Det finns en Gud och han är till för alla som vill tro. Skulle Gud bara ha skapat 

muslimer och inte kristna? Det låter ju jättekonstigt”. 

Trots att Abbas idag vänder sig mer till kristendomen än till islam så är den innersta 

gudstron helt oförändrad. Han anser fortfarande att Gud är stark, enkel och väldigt god. 

Han tror fortfarande att Gud tar hand om honom och hans familj. Samtidigt kan han dock 

ställa sig frågor som: varför löste inte Gud mina problem i Syrien? Varför låter han allt 

hemskt hända där? Men dessa tankar försöker han att skjuta ifrån sig när de dyker upp. 

”Han har ju faktiskt hjälpt mig”. Avslutningsvis menar Abbas att han är än mer sekulär 

idag än vad han var tidigare samt att hans tankar kring religion i stort har blivit sämre. 

Detta på grund av att han haft så dåliga erfarenheter och mött så mycket dåligt i sam-

band med islam på den senaste tiden. Däremot är han som sagt säker på att hans per-

sonliga kontakt och relation med Gud har förblivit helt och hållet oförändrad.  
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Hassan 

Religiositet i Syrien 

Hassan beskriver sin familj i Syrien som en normal, muslimsk familj. Vidare beskriver 

han sin religiösa praktik som enkel. Han bad, fastade under ramadan, gick till moskén 

varje fredag för fredagsbönen och läste Koranen varje fredag. Han åt varken fläskkött 

eller drack alkohol. Han berättar om de fem pelarna inom islam som utgör grunden inom 

islams lära och som är viktiga för alla muslimer att följa, trosbekännelsen, bönen, allmo-

san, fastan och vallfärden. Han menar dock att det viktigaste för honom var att alltid för-

söka vara en god människa, behandla andra människor på rätt sätt och att alltid accep-

tera och respektera andra. Vidare var det väldigt viktigt att följa Mohammed, hans sätt 

att leva och vara. Han läste och följde inte bara Kranen utan även profetens sunna och 

hadither. Han poängterar dock att det är svårt att följa allt till punkt och pricka. ”Det 

finns alltid regler och tillsägelser som är svårare att följa än andra och man kanske inte 

följer precis allt slaviskt”.  

 

Hassan ansåg då, och anser än idag, att det är Gud som med all säkerhet har skapat allt. 

Vidare var han alltid väldigt nöjd med Gud och kände alltid trygghet när han tänkte på 

honom. Att han kunde känna att Gud alltid vakade över honom gjorde att han alltid 

kände sig trygg även under de svåra tiderna när han sattes på prov, eller nära kriget bröt 

ut. ”Jag var trygg eftersom jag var med Gud”. Han kände att Gud alltid var med honom i 

vardagen, ”och utan Gud kan vi ju egentligen inte göra någonting”. Att befinna sig i mos-

kén väckte alltid starka känslor kring Gud.  

Då kunde man verkligen känna energin, särskilt under koranrecitationen. Även om 

man inte förstod allt som sas kunde man känna något starkt inom sig och efter 

moskén och bönen så kände man sig alltid ren.  

Som några av de tidigare informanterna diskuterar Hassan Gud i förhållande till ondska, 

och angående det är han säker på sin sak. Precis som Nour menar Hassan att allt gott 

kommer från Gud och att allt dåligt är människans verk. 

Alla bra saker som kommer till oss människor är från Gud och allt dåligt som finns 

och sker kommer från våra händer. Om du gör bra saker kommer han att uppmärk-

samma det och skicka bra saker till dig eller belöna dig för det, men han står aldrig 

för det onda. Det är vi människor som gör det mot varandra. Gud kan dock testa oss 

på olika sätt, kanske vårt tålamod exempelvis.  
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Religiositet under flykten 

Hassan spenderade tre år i Egypten innan han slutligen nådde Sverige. Under den här 

tiden säger han att hans religiösa praktik fortskred på samma sätt som i hemlandet samt 

att han kunde känna Guds närvaro hela tiden. Han berättar dock att han aldrig riktigt 

kände igen sin tro islam i Egypten, trots att det är ett muslimskt land. Detta menar han 

till stor del berodde på hur människorna i landet betedde sig. Han ansåg befolkningen 

till stor del vara oärlig och tjuvaktig vilket inte alls rimmar med etiken och moralen i 

islams lära. För Hassan var och är det mest centrala i tron just sättet att vara som män-

niska och medmänniska. På grund av detta kände han inte igen sin egen religion under 

tiden i Egypten. 

 

Religiositet i Sverige 

Den religiösa praktiken här i Sverige ser ut på samma sätt som den gjorde i Syrien säger 

Hassan. ”Jag fastar under ramadan, går i moskén och gör allt som tidigare. Jag lever ett 

enkelt muslimskt liv”. Däremot menar han att hans tro på Gud har blivit större och star-

kare. Detta tror han beror på att Gud gång på gång har räddat honom från svåra saker.  

Jag var en lycklig man som kunde lämna kriget. Hade jag inte gjort det hade för-

modligen jag och min familj lidit där just nu. Sen vantrivdes jag och led mycket i 

Egypten men lyckades lämna landet och kunde ta mig hit så jag och min familj 

kunde starta om på nytt här. Allt detta tror jag är en gåva från Gud. Sen jag kom hit 

har allt jag velat gått i uppfyllelse och jag tror att det är tack vare Gud. 

Samtidigt tror han att det är Gud som ligger bakom det motstånd han mött, men allt har 

alltid lett till bra saker i slutändan. Han tackar Gud för allt, både bra och dåliga saker. 

Som tidigare i Syrien, försöker han fortsätta göra allt Gud ber om. Även detta är en av 

anledningarna till att han tror att Gud alltid har hjälpt honom Han har i hela sitt liv för-

sökt vara en bra man, tro på sin Gud och göra det Gud har bett av honom. Vidare menar 

Hassan att han, likt Nisrin, har funnit islam på ett annat sätt här i Sverige bland svenskar.  

Jag har hittat islam mer här i Sverige och bland svenskar än i arabländerna. Svens-

kar är ärliga och goda människor, det är ju det islam handlar om. Islam handlar inte 

bara om att bära slöja, avskilja sig från andra religioner och så vidare. Behandling 

av sina medmänniskor är det allra mest centrala i islam. Även att vara flitig med 

studier, jobb och annat, och allt detta finner jag mer i Sverige. Kanske de är kristna 

eller inte har någon Gud alls men de är ärliga, äkta, toleranta och visar stor accep-
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tans. Allt detta ska man utveckla som muslim. Det står i Koranen, haditherna och 

sunna. Men det kände jag aldrig riktigt i arabländerna. 

Hassans religiösa praktik har alltså förblivit densamma men han upplever att han har 

fått en starkare och större gudstro. Att gudstron har förstärkts tror han beror på alla 

svårigheter han lyckats ta sig igenom de senaste åren, vilket han menar har varit tack 

vare Gud. Han upplever även att han har hittat islam på ett annat sätt här i Sverige då 

han upplever att den moral och etik som islam står för genomsyras bland svenskar och i 

det svenska samhället på ett sätt som han inte ens kände i länderna omkring sitt hem-

land.  

 

Diskussion och slutsatser 

Att visa om sex syriska flyktingars religiösa praktik och tro har påverkats och förändrats 

av den flykt de alla varit med om, och i så fall på vilket sätt, är den här studiens huvud-

syfte. Har deras religiösa praktik och tro förblivit densamma som i Syrien, eller har den 

förändrats på grund av flykten och i så fall hur? 

 

Beskrivningarna som informanterna själva ger av sin religiositet i Syrien, både gudstro, 

praktik och attityder, är slående lika med endast ett fåtal mindre skillnader dem emel-

lan. Den religiösa praktiken beskriver samtliga informanter utom en, Abbas, på i stort 

sett liknande sätt. De tillhörde alla enkla, ”normala” muslimska familjer som försökte 

följa det mesta i islams lära utan att på något sätt vara strikta eller radikala i sin praktik. 

De bad, läste Koranen, fastade under ramadan, följde de uttalade mat- och drickreglerna 

och gick i moskén, med undantag av de båda kvinnliga informanterna Nisrin och Nour 

som föredrog att be i sina hem istället för i moskén. Flera av informanterna påpekar 

även att den religiösa praktiken inte bara handlar om att be, gå i moskén, läsa Koranen 

och olika regler, utan att det är minst lika viktigt med studier, arbete, ta hand om famil-

jen och så vidare. Både Nisrin och Nour valde själva att bära slöja. Dessa fem informan-

ter utövade alltså huvudsakligen liknande religiös praktik i hemlandet.  

 

Abbas avviker dock något, om än ytterst lite, i sin religiösa praktik i jämförelse med öv-

riga informanter. Även om de övriga informanterna själva beskriver sitt utövande som 

ganska enkelt så är Abbas religiösa praktik ännu enklare. Han berättar att han gick i 
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moskén ibland och bad ibland. Han fastade inte den 30 dagar långa fasteperioden, ra-

madan, som övriga informanter utan endast de fåtal dagarna under eid som infaller pre-

cis efter ramadan. Han höll inte lika hårt på mat- och drickreglerna i Koranen som de 

övriga informanterna, som aldrig åt fläskkött eller drack alkohol. Viktigt att poängtera är 

dock att Abbas tillhörde en muslimsk minoritetsgrupp i Syrien där den religiösa prakti-

ken inte var det centrala i läran. Det var den innersta gudstron som var det viktigaste.  

 

Just gudstron i Syrien är dock något som samtliga informanter, inklusive Abbas, beskrev 

på i princip samma sätt. De var alla överens om Guds existens och var övertygade om att 

det är Gud som är skaparen av allt. Samtliga informanter kopplade ihop Gud med posi-

tiva känslor som kärlek, trygghet, nåd och respekt. Vidare var de alla överens om hans 

storhet och att det är han som bestämmer allt samt hans ständiga närvaro.    

 

Informanterna såg även på den etik och moral som uttrycks i Koranen på i stort sett 

samma sätt. De menar att etiken och moralen handlade om att vara en bra människa, 

försöka att alltid göra rätt, vara en god medmänniska, vara hjälpsam och visa respekt 

och acceptans för andra. Tre av informanterna, Ibrahim, Karim och Abbas, uttrycker 

bokstavligen att etik och moral är något universellt som inte behöver vara knutet till 

religion.  ”Alla människor som vill vara bra människor försöker göra bra saker, man be-

höver inte en religion för det”.27 Övriga informanter är också inne på samma spår. Sam-

tidigt som majoriteten av informanterna påpekar att människan inte är ofelbar och att 

alla gör misstag.  

 

Hur beskriver de då sin religiositet här i Sverige? Samtliga informanter har flytt från kri-

gets Syrien och håller nu på att börja om på nytt i ett litet samhälle i Småland. Har flyk-

ten påverkat deras religiositet eller har den förblivit densamma?  

 

Endast en informant, Hassan, menar att hans religiösa praktik ser ut på samma sätt här i 

Sverige som den gjorde i Syrien. Övriga fem informanter upplever att deras religiösa 

praktik har förändrats här i Sverige. Fyra av dem menar att den har minskat, visserligen 

olika mycket, men de är av uppfattningen att praktiken minskat. Det är ett par olika skäl 

som ges till varför de tror att praktiken minskat. De främsta faktorerna som tre av in-

                                                        
27 Abbas 
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formanterna tar upp är relaterade till det praktiska i det vardagliga livet. Ibrahim, Nour 

och Nisrin menar att strukturerna i det svenska samhället och det vardagliga livet gör 

att all religiös praktik inte hinns med och är svårare att genomföra rent praktiskt. Nour 

och Ibrahim är tillbaka i skolbänken och studerar heltid samtidigt som de försöker 

bygga upp sina liv igen i ett nytt land under nya omständigheter och förutsättningar, 

vilket gör att religionen kanske hamnar lite i skymundan. Ibrahim menar även att den 

muslimska praktiken är svårare att genomföra i ett kristet land. ”Det finns exempelvis 

inte ens någon riktigt moské att gå till här i Vetlanda”.28 Han menar även att praktiken 

skedde mer naturligt i Syrien när han bodde tillsammans med sin familj där de alla till-

sammans praktiserade islam. Detta går att finna stöd för i Willanders studie där hon 

bland annat presenterar teorier som antas försvaga religionen efter migration, där en av 

teorierna tar avstamp i att religiositet är nära förknippat med vardagslivets strukturer 

och rutiner. När en individ flyttar från ett land till ett annat kan det innebära att dessa 

förutsättningar försvinner vilket kan leda till att religiositeten försvagas om förutsätt-

ningarna för religionsutövande inte finns på samma sätt i det nya landet. Informanterna 

i föreliggande studie har visserligen flytt och inte flyttat till ett annat land men det är 

egentligen precis samma utveckling som Ibrahim, Nisrin och Nour beskriver. Viktigt att 

poängtera är dock att alla aspekter i deras religiösa tro inte har försvagats på grund av 

detta, utan det är endast den religiösa praktiken det är tal om. Willander nämner även 

att värdsliga prioriteringar kan få företräde framför andliga, vilket är precis vad infor-

manterna beskriver ovan.  

 

Även Abbas upplever att hans religiösa praktik har minskat något här jämförelse med 

hur den såg ut i Syrien. Det bör dock påpekas att han inte praktiserade särskilt mycket i 

hemlandet heller då det centrala i hans lära i den muslimska minoritetsgruppen var den 

innersta gudstron, medan praktiken inte var lika central. Han säger själv att han är 

ganska sekulär och att praktiken minskat på grund av de dåliga erfarenheter han haft av 

islam de senaste åren. Idag praktiserar han snarare kristendomen, det lilla han praktise-

rar. Nordin menar att migrantsituationer ger människor ökade möjligheter att ansluta 

sig till nya samfund. När de går med i nya samfund innebär det att det sker en föränd-

ring av den religiösa tron. Det är möjligt att det är något likt det Nordin beskriver som 

har hänt i Abbas fall, i och med flykten till Sverige och mötet med kristendomen och den 

                                                        
28 Ibrahim 
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svenska kyrkan. Det vore dock att dra det för långt att säga att han anslutit sig till ett 

nytt samfund, men att han utforskar och har givits möjligheten är ett faktum i och med 

att han kommit till Sverige. I Mellas studie diskuteras även sekularisering och han menar 

att vissa forskare hävdar att en sekulariseringsprocess är en möjlig utveckling när in-

vandrare och flyktingar möter det moderna sekulariserade industrisamhället. Han fin-

ner dock inget stöd för detta i sitt resultat och inte heller i denna studie går det att finna 

några starkare indikationer som talar för en sådan utveckling. Abbas ser visserligen sig 

själv som relativt sekulär. Han var dock ganska sekulär, eller svagt religiöst praktise-

rande, redan i hemlandet så frågan är om detta har med flykten och mötet med Sverige 

att göra eller om den processen började tidigare, redan i Syrien.  

 

Även Karims religiösa praktik har förändrats sedan han kom till Sverige, dock inte på 

samma sätt som de andra informanterna. I Syrien praktiserade han islam som alla andra 

och han hade en stark gudstro. Idag varken tror eller praktiserar Karim någon religion. 

Detta beror främst på all vetenskap han läst sedan han lämnade Syrien vilken gjort ho-

nom ifrågasättande och osäker. Han söker dock ständigt efter Gud och svar.  

 

När det gäller gudstron så upplever två av informanterna, Ibrahim och Abbas, att den 

har förblivit densamma medan tre av informanterna, Nisrin, Nour och Hassan, upplever 

att deras gudstro har förstärkts. En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna 

kopplas direkt till den flykt de alla varit med om. Ibrahim och Abbas som upplever att 

deras gudstro har förblivit densamma upplever även att den flykt de gick igenom var 

relativt enkel i jämförelse med vad andra flyktingar tvingas gå igenom. Båda två säger 

själva att tankar kring Gud inte var särskilt närvarande eller att de inte kände något di-

rekt behov av att be eftersom de inte var särskilt utsatta. Ibrahim säger dock att om flyk-

ten varit svårare hade han säkert bett Gud om mer vägledning. 

 

De andra tre, Nisrin, Nour och Hassan, beskriver dock betydligt tuffare flyktsituationer 

och erfarenheter som de upplevt efter att de lämnat Syrien. De har dock lyckats ta sig 

igenom alla hemskheter och svårigheter. Nu befinner sig de och deras familjer i trygghet 

här i Sverige där de alla har fått möjligheten att börja om på nytt. De är alla övertygade 

om att allt detta är tack vare Gud och hans hjälp. I Nordins studie blev resultatet lik-

nande då flera informanter upplevde att relationen till Gud stärktes i och med att de 
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vände sig till honom i svåra situationer. I hennes studie upplevde även vissa informanter 

att de kom längre ifrån sin tro och förlorade kontaken med Gud. Detta hände visserligen 

för en av informanterna även i denna studie men det har som sagt inte med själva flyk-

ten att göra utan har snarare vetenskapliga orsaker. Även Willanders olika teorier som 

menar att religiositeten antingen stärks eller försvagas efter migration visar sig vara 

gällande i föreliggande studie. Teorierna som grundas på att religion stärks efter migrat-

ion kopplar ofta ihop det med orsaker som resans vedermödor. Min bedömning är att 

detta kan appliceras även på flykt och denna studie, och att det är just det som har skett 

i Nisrins, Nours och Hassans fall. I sådana fall kan religionen antas bidra med hopp och 

mening och känslan av att ha tagit sig igenom sådana svårigheter antas kunna förstärka 

människors religiösa tro, vilket jag vill hävda har hänt i just dessa tre fall. 

 

Som redan nämnts ovan, så har Karim inte bara slutat praktisera islam utan han har 

även förlorat gudstron. Han själv ger vetenskapen som förklaring till detta. Här skulle 

man eventuellt kunna lyfta in hans unga ålder som en påverkande faktor till detta resul-

tat. Karim var relativt ung när han lämnade krigets Syrien, endast 22 år gammal och idag 

är han 23 år. Han är alltså yngst av samtliga informanter som intervjuats i studien. Reli-

giositeten hos en ung människa har inte hunnit stabiliseras på samma sätt som hos en 

medelålders individ vilket gör att det finns många olika, naturliga faktorer som gör att 

religiositeten kan påverkas och förändras. Eftersom Karim var ganska ung när han 

flydde är det möjligt att religiositeten inte var lika stabil som hos de andra, äldre infor-

manterna vilket kan ha bidragit till att hans religiositet påverkats lättare eller i större 

utsträckning än de andra informanternas.   

 

Angående den moral och etik som återfinns i islam och informanternas attityder kring 

detta har denna religiösa aspekt förblivit oförändrad hos majoriteten av informanterna. 

Flera av dem menar att moralen och etiken i islam snarare är något universellt än knutet 

till religionen i sig, vilket nämnts tidigare. Nisrin och Hassan är dock av uppfattningen 

att de funnit islam mer och på ett annat sätt här i Sverige då de tycker att attityderna och 

moralen i det svenska samhället till stor del påminner om moralen i islam. Detta går att 

knyta an till det flera av informanterna hävdat. Att vara en bra människa och försöka 

göra rätt för sig handlar inte om religion, utan att det är något alla människor strävar 

efter, religiös eller ej.  
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Avslutning 

Att samtliga sex flyktingar från krigets Syrien i föreliggande studie själva upplever att de 

förändrats i religiöst avseende som en följd av flykten är ett faktum. Informanterna har 

dock inte förändrats genomgående inom alla aspekter av religiositeten och förändring-

arna är inte heller de samma eller likadana för alla informanter. Men att vissa religiösa 

aspekter har förstärkts medan andra har försvagats går inte att bortse ifrån. 

 

Som blivande gymnasielärare i religion är sannolikheten stor att jag kommer möta in-

formanternas barn i mitt framtida klassrum. Jag kommer nödvändigtvis inte möta dessa 

sex informanters barn men jag kommer med all säkerhet att möta unga flyktingar vars 

föräldrars religiositet eventuellt har påverkats och förändrats på grund av just flykten. 

Kanske har elevernas egen religiositet också förändrats eller påverkats av den upplevda 

flykten då resultatet visar att det är högst troligt att just det sker, om än i olika utsträck-

ning. Detta gör att jag i mitt blivande yrke kan ha användning av resultatet i föreliggande 

studie, exempelvis i mitt bemötande av eleverna och förståelse för deras religiösa bak-

grunder. Att ha så mycket förkunskaper som möjligt om den mångfald som man som 

lärare kommer möta i klassrummet menar jag gynnar alltifrån inlärning till relations-

skapande.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsblad 

 

Jag som genomför undersökningen heter Karolina Korodi. Jag läser Ämneslärarprogram-

met på Jönköping University. Uppsatsen som jag ska skriva ligger på C-nivå och dess 

syfte är främst att studera vad en livsomvälvande händelse, i detta fall en flykt, gör med 

en människas religiositet 

 

Undersökningen utförs genom individuella intervjuer med sex informanter som alla har 

genomgått en flykt från Syrien. Urvalet av informanter, flyktingar, är anpassat till studi-

ens syfte.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att: 

  Ingen obehörig får ta del av materialet.  

 Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är undersökningsle-

dare. Själva slutresultatet och C-uppsatsen kommer dock att offentliggöras och 

kommer att vara tillgänglig för allmänheten men informanterna kommer att avi-

dentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför den och jag kan 

nås på: 

   

073 – 631 23 06   

koka1390@student.ju.se   
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Bilaga 2 

 

Flykt och religion 

- Kön:  

- Ålder: 

- Nationalitet: 

- Religiös tillhörighet: 

- Antal år i Sverige: 

 

 Beskriv din religiositet före flykten (praktik/gudsbild/attityder) 

 Beskriv din religiositet under flykten (praktik/gudsbild/attityder) 

 Beskriv din religiositet idag (praktik/gudsbild/attityder) 

 
Egna tankar och synpunkter! 

 


