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Under år 2015 inkom 162 877 asylansökningar till migrationsverket. Av dessa 
var 70 384 av ansökningar från barn eller ungdomar under 18 år. Flest 
asylansökningar kom från personer från Syrien och Afghanistan.  
De nyanlända ungdomarna från dessa länder har religiösa vanor och 
levnadssätt som präglas av kulturen i hemlandet.  
Syftet med studien är att undersöka om och hur de nyanlända muslimska 
ungdomarnas religionsutövning förändras i samband med flykten till 
Sverige. Studien är baserad på en kvantitativ och kvalitativ 
undersökningsmetod då en enkätundersökning såväl som ett antal intervjuer 
genomförts som redskap för datainsamling.  
 
De frågeställningar som använts i studien är följande:  
 

• Finns det skillnader i nyanlända ungdomars religionsutövning i hemländerna 
respektive i Sverige och hur gestaltas i så fall dessa skillnader? 

• Finns det skillnader i religionsutövningen mellan nyanlända ungdomar från 
Syrien och Afghanistan och hur yttrar sig dessa i så fall? 
 

I studien framkom förändringar och skillnader i de nyanlända ungdomarnas 
religionsutövning. Till detta framkom flera anledningar såsom om ungdomen levde 
tillsammans med familj eller nära släkt, om ungdomen tillhörde en minoritets eller 
majoritetsgrupp bland den muslimska befolkningen samt om ungdomarna ägnar sig 
åt privat eller organiserad religionsutövning.  
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2 Inledning 
 

Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk och religionskunskap på gymnasiets 

introduktionsprograms språkintroduktion i ett mindre samhälle i Västsverige. Arbetet är 

givande, intressant och framförallt roligt. Att lära någon ett helt nytt språk är en intim och 

mycket givande upplevelse. En stor del av undervisningen bygger på att skapa relationer med 

eleverna för att på så sätt hitta det bästa arbetssättet för den enskilda individen Arbetet är 

samtidigt svårt då det finns flera kulturella och religiösa koder som jag som lärare är ovan vid. 

 

I min religionsundervisning på språkintroduktionen har jag och mina elever vid flera tillfällen 

hamnat i diskussioner om religionsutövning i Sverige i jämförelse med utövningen i elevernas 

hemländer. Eleverna kommer från olika länder, men samtliga uppger att de är muslimer.  

Vid ett tillfälle diskuterades mat och matvanor. Jag frågade elever i klassen om de tycker det är 

viktigt att följa religionens regler kring mat. Jag förutsatte att eleverna skulle ge liknande svar, 

men elevernas svar skiljde sig åt. En 17–årig pojke från Syrien sa att det var jätte viktigt att 

följa religionens matregler. Han skulle aldrig kunna tänka sig att äta mat som var haram.1 En 

annan pojke från Syrien höll med, men betonade att det ibland kan vara svårt att följa religionens 

regler i Sverige. Han berättade bland annat att han gått i moskén varje dag i Syrien, men att det 

sedan flykten till Sverige inte längre är möjligt. Han skulle vilja, men det är inte möjligt.  

 

En 16–årig pojke från Afghanistan berättade att han tyckte det var skönt att bo i Sverige för då 

var han inte tvingad att följa de religiösa reglerna. Vid samma tillfälle berättade en annan 16–

årig pojke från Afghanistan, som levt större delen av sitt liv i Iran, att han gärna åt hamburgare 

med skinka på. Jag frågade om han som muslim verkligen fick äta skinka varpå han svarade att 

det i Iran varit otänkbart att äta gris men att det i Sverige inte gjorde något om han åt gris. Han 

sa även ”jag tycker om skinka så i Sverige är jag kristen. Det är inte så viktigt”.  

 

Dessa samtal fick mig att fundera över elevernas religionsutövning i hemlandet kontra i Sverige. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur nyanlända ungdomars religionsutövning 

förändras i samband med flykten till Sverige.  

 

                                                
1 Haram är islams religiösa term för sådant som religionen förbjuder. 
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2.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur de nyanlända ungdomarnas 

religionsutövning förändras i samband med flykten till Sverige. Religionsutövning avser i 

denna uppsats besök i religiös samlingslokal, bön samt upprätthållandet av religiösa regler. 

 
• Finns det skillnader i nyanlända ungdomars religionsutövning i hemländerna respektive 

i Sverige och hur gestaltas i så fall dessa skillnader? 

• Finns det skillnader i religionsutövningen mellan nyanlända ungdomar från Syrien och 

Afghanistan och hur yttrar sig dessa i så fall?  

• Vilka förklaringar framkommer till skillnaderna i religionsutövningen i hemlandet 

respektive Sverige?  

• Vilka förklaringar framkommer till skillnaderna i religionsutövningen gällande 

ungdomarna från Syrien och Afghanistan?  
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3 Avgränsningar  
 
Under år 2015 inkom 162 877 ansökningar om asyl till migrationsverket.2 Asylansökningar 

från personer från Syrien och Afghanistan utgjorde mer än hälften av dessa.3 Av dessa 

dominerade ansökningar från män och pojkar. Enligt migrationsverket inkom det under år 2015 

32 994 asylansökningar från män och pojkar med medborgarskap i Syrien. För flickor och 

kvinnor från Syrien inkom 18344 asylansökningar. Under samma period inkom 34 251 

asylansökningar från pojkar och män med medborgarskap i Afghanistan. 7313 asylansökningar 

inkom från flickor och kvinnor med afghanskt medborgarskap under samma period.4 

 

Enligt skolverkets undervisningsråd Christina Pantis är många av de nyanlända barnen och 

ungdomarna som kommer till Sverige i gymnasieåldern.5  

 

Nyanlända män och pojkar från Syrien och Afghanistan utgör majoriteten av de inkomna 

asylansökningarna till migrationsverket. Därför har jag valt att enbart undersöka 

religionsutövandet bland nyanlända pojkar i gymnasieåldern från ovan nämnda länder.  

3.1 Begreppet nyanländ  
 
I denna uppsats förekommer begreppet nyanländ. Begreppet nyanländ används i vardagligt tal 

om personer som nyligen har kommit till Sverige. Begreppet har däremot snävare juridiska 

definitioner. Nedan följer en redogörelse över vad begreppet nyanländ innefattar. 

 

Av migrationsverket beskrivs en nyanländ person som en person som är mottagen i en kommun 

och som har beviljats uppehållstillstånd. De skriver vidare att en person är nyanländ under den 

tid som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser. Nyanlända omfattas av lagen i två till tre 

år.6 Migrationsverket skriver vidare att en asylsökande är en person som tagit sig till Sverige 

och sökt skydd.7 

 

Under 2014 skrev regeringen en proposition till riksdagen gällande utbildning och mottagande 

i skolor av nyanlända elever. I propositionen beskrivs en nyanländ som en person som tidigare 

                                                
2 Personer som söker asyl söker skydd i ett annat land än hemlandet.  
3 Under år 2015 sökte 51 338 personer med medborgarskap i Syrien asyl i Sverige. 41 456 personer med 
medborgarskap i Afghanistan ansökte om asyl i Sverige under samma period.  
4 Migrationsverket, sökord: asylstatistik 2015 (hämtad 2016–03–01).  
5 Lärarnas nyheter, sökord: nyanlända språkintroduktion (hämtad 2015–12–30).  
6 Migrationsverket, sökord: Nyanländ (hämtad 2015–11–24).  
7 Migrationsverket, sökord: Asylsökande (hämtad 2015–11–24).  
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har varit utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Vidare skriver de att begreppet nyanlända 

ungdomar ska användas i bestämmelser om gymnasieskolans introduktionsprograms 

språkintroduktion.8  

 

I likhet med ovanstående proposition skriver skolverket att en nyanländ elev anses vara den 

som tidigare har varit bosatt utomlands men som nu är bosatt i Sverige. Vidare skriver 

Skolverket att en elev inte anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.9  

Skolverket använder konsekvent begreppet nyanlända elever, eller nyanländ, när de skriver om 

elever på introduktionsprogrammets språkintroduktion.10 Skolverket gör alltså inte, till skillnad 

från migrationsverket, någon skillnad på huruvida en specifik elev har uppehållstillstånd eller 

ej.  

 

Som redovisats ovan finns olika definitioner av begreppet nyanländ.  

Bland de deltagande i undersökningen finns det ungdomar som beviljats uppehållstillstånd samt 

ungdomar som är asylsökande. I denna uppsats är det irrelevant om ungdomarna har beviljats 

uppehållstillstånd eller ej. Därför kommer de ungdomar som deltagit i undersökningen 

fortsättningsvis att benämnas som nyanlända.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Proposition 2014/15:45. Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång.  
9 Skolverket, sökord: Nyanlända elever (hämtad 2015–11–24). 
10 Skolverket, sökord: Språkintroduktion stödmaterial (hämtad 2015–11–24).  
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4 Metod  
 
 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har 22 nyanlända ungdomar besvarat enkäten. 

För att få en mer nyanserad och utvecklad bild av de nyanlända ungdomarnas religionsutövning 

i hemlandet och i Sverige har även sex intervjuer genomförts.  

 

I arbetet med uppsatsen har både en kvalitativ och en kvantitativansats använts. Enligt Alan 

Bryman är den kvantitativa ansatsen passande för att visa hur många av respondenterna som 

väljer respektive svar. Bryman skriver vidare att den kvalitativa ansatsen är passande vid 

tillfällen då man avser att beskriva känslor och upplevelser kopplade till det aktuella ämnet.11  

 

4.1 Enkäten  
Enkäten bestod av 26 frågor varav 22 var frågor med fasta svarsalternativ och fyra var frågor 

som besvarades med egenproducerad text.12 

4.1.1 Om kvantifiering  
 

Ejlertsson skriver att det finns flera metoder att använda när ett stickprov skall dras ur en 

population. Vanligast förekommande är att varje individ i populationen har samma sannolikhet 

att komma med i stickprovet. Detta kallas obundet slumpmässigt urval.13  

De nyanlända ungdomar som besvarat enkätundersökningen och deltagit i intervjuerna kan i 

vissa fall ses som representativa för de nyanlända som kommit till Sverige under år 2015 då de 

tillhör de stora grupper av flyktingar som kommit till Sverige under år 2015. Däremot finns det 

ingen säkerhet för att de är representativa för alla nyanlända från dessa länder då personer med 

annan etnicitet samt religiös– och kulturellbakgrund, än de undersökta ungdomarna, kommer 

till Sverige.  

4.1.2 Genomförande av enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen har genomförts vid en gymnasieskola i ett samhälle, som jag här kallar 

Samhället, under en lektion. Vid besvarandet av enkäten hade samtliga elever tillgång till en 

dator med internetuppkoppling. Med i klassrummet fanns även eleverna lärare som gemensamt 

                                                
11 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, 2002, s. 15.  
12 Se bilaga 1.  
13 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken, Lund, Studentlitteratur, 2009, s. 19.  
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med ungdomarna gick igenom frågorna. Läraren fanns även på plats för att kunna besvara 

eventuella språkliga frågor från dem.  

Samtliga som besvarat enkäten har ingen relation till mig som person. Jag anser att detta är 

mycket viktigt då jag inte vill att de ska känna något tvång att besvara enkäten.  

 

Enkätundersökningen har genomförts digitalt via Googles program Google Forms. De 

deltagande i undersökningen har getts tillgång till undersökningen via ett mail med enkätens 

internetadress och en specifik kod för att få tillgång till sidan. Fördelen med att arbeta med detta 

program var att alla svaren automatiskt sammanställdes med hjälp av programmet. Efter 

sammanställningen fanns möjlighet att se varje individs enskilda svar. Det var även möjligt att 

sammanställa alla svaren för att då få procentuell sammanställning av svaren på de olika 

frågorna.  

 

Det finns en fara med att genomföra en digitalundersökning som deltagarna får tillgång till via 

en internetadress. Ejlertsson uttrycker bland annat att det då finns en risk att varje person 

besvarar enkäten mer än en gång.14 Av denna anledning fick alla deltagarna ett mail med en 

individuell och personlig kod som användes för att få tillgång till enkätens internetsida. På detta 

sätt gavs deltagarna möjlighet att enbart besvara enkäten en gång. Det fanns däremot möjlighet 

för deltagarna att redigera sina svar innan de skickade in dem slutgiltigt. På detta sätt kunde jag 

försäkra mig om att enbart personer som tillhör den aktuella populationen deltar i 

undersökningen.  

 

4.1.3 Nackdelar med enkätundersökning 
 
Den största nackdelen med att genomföra undersökningen via en enkät är att enbart de specifika 

frågorna besvaras. Antalet frågor i ett enkätformulär är även begränsat. Det finns inte heller 

någon möjlighet för respondenten att ställa kompletterande frågor om personen upplever att 

någon av frågorna är svårförståelig.15 I fallet med denna uppsats finns det en risk för 

missförstånd då respondenterna har varierande kunskaper i svenska språket. Det är i allmänhet 

inte möjligt för respondenterna att komplettera svaren om de skulle anse att detta behövs.  

                                                
14 Ejlertsson, 2009, s. 10.  
15 Ejlertsson, 2009, s. 13.  
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En enkät ger dessvärre inte möjlighet till komplicerade frågor eller icke planerade följdfrågor, 

som skulle möjliggöra en fördjupning av svaren. När enkäten är färdigplanerad och utdelad 

försvinner alla möjligheter att göra förändringar och korrigeringar.16 

Resultaten från enkätundersökningar blir enbart kvantifierbart och behöver ofta kompletteras 

av en annan undersökning för att få ett nyanserat resultat.17  

 

4.1.4 Fördelar med enkätundersökning  
 
En stor fördel med enkätundersökningar är att undersökningen kan genomföras på en stor grupp 

individer. Ejlertsson framhåller att det dessutom bara krävs en mindre arbetsinsats innan 

materialbearbetningen kan påbörjas.18  

Ejlertsson framhåller ytterligare en fördel med enkätundersökningar. Vid sådana 

undersökningar elimineras den så kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att 

respondenten i större eller mindre utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor 

och följdfrågor. Vid enkätundersökningar får respondenten själv möjligheten att bearbeta 

frågorna och i lugn och ro besvara dem.19  

 

4.2 Intervjuerna  
 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats där intervjuerna är ett redskap för att anskaffa data. En av de 

fyra traditionerna inom kvalitativ forskning är emotionalism vilken bygger på att fånga 

upplevelser och erfarenheter om människors liv.20 Bryman skriver vidare att ”En kvalitativ 

forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art”.21 I denna uppsats 

innebär det att det empiriska materialet till viss del är utgångspunkten samt att de genomförda 

intervjuerna ses som ett relationellt samtal.  

 

Vid de intervjuer som genomfördes utgick samtalet från samma frågor som användes i enkäten. 

Vid intervjuerna användes samma fasta svarsalternativ som i enkätundersökningen. 

Respondenterna gavs de fasta svarsalternativen och fick besvara dem muntligt.  

 

                                                
16 Ejlertsson, 2009, s. 13.  
17 Ejlertsson, 2009, s. 13. 
18 Ejlertsson, 2009, s. 13.  
19 Ejlertsson, 2009. s. 12.  
20 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2. Upplagan, Malmö, Liber, 2011 s. 340 
21 Bryman, 2011, s. 341.  
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Bryman benämner sådana intervjuer som strukturerade intervjuer då det finns ett gemensamt 

intervjuschema med en på förhand fastställd frågeordning. Bryman skriver att vid arbete på 

detta sätt minimeras riskerna för skillnader i genomförandet. På så vis kan jämförelser av 

resultaten underlättas.22  

 

Respondenterna gavs även följdfrågor genom vilka de gavs möjlighet att utveckla och motivera 

svaren. Bryman benämner en sådan intervju med fria följdfrågor som en semistrukturerad 

intervju. En sådan utmärks av att det finns ett fast tema utifrån vilket respondenterna har 

möjlighet att resonera och svara helt fritt. Vid en semistrukturerad intervju ges dock möjligheten 

för intervjuaren att ställa icke förutbestämda följdfrågor.23  

 

Utifrån detta anser jag att de genomförda intervjuerna har varit strukturerade med 

semistrukturerade inslag.  

 

4.2.1 Genomförandet av intervjuerna  
Intervjuerna genomfördes individuellt och pågick i 15–30 minuter beroende på hur samtalen 

förflöt. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen på ungdomarnas skola efter arbets– och 

skoldagens slut.  

Vid intervjuerna placerade jag mig mittemot ungdomarna för att skapa en känsla av trygghet 

och närhet under samtalen samt för att kunna studera ungdomens ansiktsuttryck under samtalet. 

Detta gjordes för att kunna föra intervjun in på andra vägar om jag märkte att ungdomen blev 

illa till mods av frågorna. Under intervjuerna försökte jag att skapa en avslappnad stämning och 

jag undvek följdfrågor om jag märkte att ungdomen blev illa till mods.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades efter genomförandet av dem.24  

4.2.2 Rekrytering och urval  
 

Sex nyanlända i ungdomar i åldrarna 16–19 har intervjuats. Ungdomarna har valts ut för att 

överensstämma med de flyktingströmmar som kommit till Sverige under år 2015.  

                                                
22 Bryman, 2002, s. 35.  
23 Bryman, 2002, s. 37.  
24 Se bilaga 2–7 
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Innan intervjuerna genomfördes informerades eleverna om syftet med undersökningen och 

intervjuerna. Vidare informerades de om att det insamlade materialet enbart skulle användas 

för undersökningens syfte och att inga obehöriga skulle komma att ta del av det.  

Ungdomarna informerades om att de i presentationen av materialet skulle anonymiseras och 

enbart benämnas med en bokstav. De informerades om att det var frivilligt att delta i 

intervjuerna och att de kunde avbryta intervjun om de inte längre ville delta.  

 

Presentation av de intervjuade 

Sex pojkar har deltagit i intervjuerna. Två av dem kommer från Syrien och benämns i uppsatsen 

för A och W.  

 

W är 19 år gammal och kommer från Syriens huvudstad Damaskus där han bodde tillsammans 

med sin mamma, pappa och syskon. I Syrien gick W i en skola som motsvarade det svenska 

gymnasiet. W tillhör den sunnimuslimska majoriteten som finns i Syrien.  

När inbördeskriget bröt ut lämnade W och hans familj Syrien och flydde till Egypten. W bodde 

där en tid men kunde inte stanna i landet. Han flydde själv till Sverige och kom till den mindre 

kommunen i Västsverige i maj år 2014. Idag har W regelbunden telefonkontakt med familjen 

som fortfarande är kvar i Egypten.  

Fram till 18–års dagen bodde han på ett boende för ensamkommande barn. När han fyllde 18 

år flyttade till han till eget boende i samma kommun. Idag går W på gymnasieskolans 

introduktionsprograms språkintroduktion. Han planerar att studera ekonomi på Komvux under 

hösten 2016.  

 

18–åriga A kommer, likt W, från Damaskus där han bodde tillsammans med sin familj 

bestående av mamma, pappa och syskon. Där studerade han på gymnasiet. I likhet med W 

tillhör A den sunnitiska majoritetsbefolkningen i Syrien.  

A lämnade Syrien utan sin familj när inbördeskriget i landet intensifierades. Han kom till 

Sverige i januari 2014. När han först kom till Sverige bodde han med en farbror och dennes 

familj. När A fyllde 18 år valde han dock att flytta hemifrån till en egen lägenhet. Idag går A 

på språkintroduktionen och planerar att börja på ett nationellt gymnasieprogram under 

höstterminen år 2016.  

 

Övriga intervjuade har samtliga uppgivit att de kommer från Afghanistan. Under intervjuerna 

framkom att två av pojkarna helt eller delvis bott i Afghanistans grannland Iran.  
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R som är 16 år identifierar sig som afghan, men har bott hela sitt liv i Iran, där han även är född. 

I Iran bodde han tillsammans med sina föräldrar och syskon i Teheran. R och hans familj tillhör 

den shiamuslimska folkgruppen hazarer som lever i minoritet i Afghanistan. Hazarerna utgör 

även en stor del av de afghanska flyktingar som finns i Iran.25 I Iran levde R och hans familj 

illegalt.  

 

I Iran arbetade R som bland annat springpojke, skräddarlärling och försäljare. R har inte gått 

formellt i skolan men under ett par års tid undervisades han och andra barn av en kvinna som 

lärde dem läsa, skriva och räkna.  

 

När R var 14 och ett halvt valde han att själv lämna livet i Iran med Sverige som mål. På vägen 

till Sverige blev R allvarligt skadad i Grekland, där han även blev kvar i ett år. Därefter fortsatte 

hans flykt till Sverige. Han kom till Sverige i februari 2015 där han i nuläget inte har någon 

familj. Han bor sedan dess på ett boende för ensamkommande i kommunen där han även 

studerar introduktionsprogrammets språkintroduktion.   

 

17–åriga Y är tillhör likt R det shiamuslimska folkslaget hazara. Han är född i en större stad i 

Afghanistan och bodde där fram tills han var 14 år, då familjen på grund av förföljelser och krig 

valde att lämna landet och flytta till en större stad i Iran.  

 

När Y var yngre och bodde i Afghanistan gick han under några års tid i skolan. Han slutade den 

sedan för att börja arbeta. När familjen senare kom till Iran arbetade han bland annat med att ta 

hand om boskap.  

 

Y lämnade familjen i Iran och kom till Sverige i november 2014. I Sverige bor han på ett boende 

för ensamkommande barn. Han går även i skolan på språkintroduktionsprogrammet.  

 

Den tredje pojken med afghanska rötter kallas i uppsatsen för M och är 16 år gammal. Han 

bodde fram till flykten i Afghanistan tillsammans med sin familj. Likt övriga tillhör han 

hazarfolket. Likt Y gick M i skola när han var yngre men började sedan att arbeta som bland 

annat skräddarlärling. M lämnade Afghanistan tillsammans med sin familj och kom till Sverige 

                                                
25 Migrationsverket: sökord: hazarer Iran (hämtad 2016–01–04).  
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i september 2014. M bor nu tillsammans med sin familj och går likt övriga på gymnasiets 

språkintroduktion.  

 

Den fjärde pojken kallas för H och är 16 år gammal. Han kom till Sverige i juni 2014. Även 

han tillhör hazarfolket och är shiamuslim. När han var yngre gick han några år i skolan, men 

började senare arbeta. H bodde tillsammans med sin familj i Afghanistan fram till att familjen 

valde att lämna landet tillsammans. H kom under flykten bort från sin familj och bor nu på ett 

boende för ensamkommande barn. Han har idag ingen kontakt med sin familj. Han går i skolan 

på introduktionsprogrammets språkintroduktion.  

4.3 Etiska reflektioner 
 
Samtliga kryssfrågor i enkäten var obligatoriska för respondenterna att besvara för att kunna 

slutföra enkäten. Däremot fanns svarsalternativet ”Jag vill inte svara” som ett alternativ vid 

samtliga kryssfrågor.  

 

Av de fyra frågor som krävde ett egenproducerat svar var enbart en fråga obligatorisk. Det var 

frågan ”Från vilket land kommer du?”. För undersökningen var det mycket viktigt att frågan 

besvarades då min förhoppning var att jag vid analysen skulle kunna dra någon slags slutsats 

om hemland och religionsutövning.  

 

Frågan krävde inte ett mer utvecklat svar av respondenten annat än att ange landet. Om 

respondenten inte ville besvara denna fråga godkändes även ett blanksteg, eller liknande, av 

enkätprogrammet som godkänt svar. Detta informerades respondenterna om innan de 

genomförde enkäten. Samtliga elever som tillfrågades om att delta i undersökning gavs 

möjligheten att inte delta utan att behöva motivera anledningen till detta.  

 

Enligt Ejlertsson finns det sedan 1 januari 2004 en etiklag vid forskningsändamål. Han skriver 

vidare att även om en enkätundersökning inte görs för forskningsändamål bör undersökaren 

ändå använda etiklagen som vägledning för vad som är lämpligt respektive olämpligt att göra.26  

I arbetet med enkätundersökningen finns det alltså inget krav på att etiklagen måste följas. Men 

då den behandlar något så känsligt som religionsutövning anser jag att det är viktigt med etiska 

ställningstaganden.  

 

                                                
26 Ejlertsson, 2009, s. 29.  
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I samband med att enkätundersökningen genomfördes fanns jag på plats för att informera 

informanterna om syftet med enkätundersökningen. De informerades om att det var frivilligt 

att delta i undersökningen och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

enkätundersökningen. När informanterna besvarade enkäten fanns jag inte på plats i rummet.  

Ejlertsson skriver att det enligt etiklagen finns ett krav på konfidentialitet som innebär att 

deltagarna i undersökningen eller deras svar inte ska kunna identifieras.27 Jag har strävat efter 

detta i utformningen av enkäten och jag anser att det inte finns några frågor eller svarsalternativ 

som gör att man kan identifiera en enskild individ. Av denna anledning benämns inte 

ungdomarna vid namn, kommunen de bor i eller den skola som ungdomarna i undersökningen 

går i.  

 

Deltagarna i enkätundersökningen har samtliga varit 15 år eller äldre. Enligt Vetenskapsrådets 

och Uppsala universitetsinformation om etiska regler och riktlinjer kring forskning kan barn 

som fyllt 15 år själva informeras och samtycka till att delta i undersökningar. Om barnen är 

under 15 år krävs målsmans tillåtelse.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Ejlertsson, 2009, s. 30.  
28 Vetenskapsrådet, sökord: riktlinjer barn (hämtad 2015–11–25).  
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5 Teori  
 

5.1 Majoritet och minoritet  
 
Författaren Qaiser Mahmood skriver att alla människor är bärare av flera olika och 

överlappande identiteter som gör att människan i vissa fall tillhör en majoritetsgrupp och i andra 

fall en minoritetsgrupp.29  

 

En majoritet innebär kortfattat att merparten av en grupp är enhälliga i ett beslut eller att 

huvuddelen av individerna i gruppen är av samma åsikt. Att tillhöra majoritetsbefolkningen 

innebär således att personen i fråga tillhör den grupp som flest individer tillhör eller identifierar 

sig med.30  

  

Att tillhöra en minoritet innebär alltså att individen tillhör en grupp som en liten del av 

befolkningen tillhör. Ofta benämns dessa grupper som etniska minoriteter när det handlar om 

grupper som utgör en minoritet i en region, stat eller land. Begreppet är likväl tillämpbart på 

mindre grupper inom ett mindre område.31  

 

Minoritetsgrupper är ofta underordnade majoritetssamhället och får i vissa fall sämre tillgång 

till makt, ekonomiska resurser och liknande. Vidare är det vanligt förekommande att 

minoritetens ställning samt dess självidentifikation påverkas av relationerna med 

majoritetssamhället eller en större grupp som på något sätt bildar majoritet.32  

Större minoritetsgrupper i en stat har i vissa fall och under historiska epoker tilldelats särskilda 

rättigheter. Minoritetsbefolkningen har alltså en annan etnicitet än majoritetsbefolkningen.33  

 

5.2 Familj  
 
Av de 1300 deltagande i undersökningen Religion som resurs? har 55% invandrarbakgrund och 

34% av samtliga deltagande uppger att de är födda i ett annat land än Sverige.34  

                                                
29 Mahmood, Qaiser, Att gå från en etnisk till pluralistisk nationalism, Volante, 2013, s. 110.  
30 Nationalencyklopedin, sökord: majoritet (hämtad 2016–04–13). 
31 Nationalencyklopedin, sökord: etnisk minoritet (hämtad 2016–04–13). 
32 Nationalencyklopedin, sökord: etnisk minoritet (hämtad 2016–04–13). 
33 Nationalencyklopedin, sökord: etnisk minoritet (hämtad 2016–04–13). 
34 Lundberg, Anders P. Religion som resurs?, Skellefteå, Artos & Norma bokförlag, 2012, s. 239.  
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Sociologen Anders P. Lundberg är en av de författare som har varit deltagande i arbetet med 

Religion som resurs?. Enligt Lundberg får religionen ökad betydelse för människor som 

befinner sig i en migrations– och integrationsprocess. I samband med detta tenderar invandrade 

grupper att till en början bli mer religiösa i det nya landet än i hemlandet. Lundberg menar att 

flyttsituationer, speciellt om det rör sig om flykt, ofta blir en teologiserande upplevelse då den 

ställer frågor kring mening och existens på sin spets.35  

 

Vid migrations– och integrationsprocesser som barn och ungdomar genomför tillsammans med 

föräldrar eller andra äldre släktingar har de senare visat sig vara en bidragande del i 

identitetsskapandet. Enligt Lundberg vill föräldrar eller äldre släktingar ofta föra vidare det 

kulturella arvet till barnen eller ungdomarna och det blir allt viktigare när de befinner sig i ett 

nytt, och ofta främmande, land. Religionen kan även bli en viktig identitetsmarkör för 

invandrade grupper då olika människor tillhörande samma grupp möts i religiösa 

samlingslokaler. Via församlingen blir barnen och ungdomarna en del i ett nätverk som för dem 

utgör ett socialt kapital 

 

5.3 Organiserad eller privat religiositet  
 

Magnus Hagnevi, docent i statsvetenskap, beskriver privat religiositet som mångfacetterad där 

religionsutövningen kan se ut på olika sätt. En del ber till Gud, andra ber inte men tror ändå på 

Gud. Privat religiösa kan enbart sporadiskt besöka en religiös samlingslokal men ändå vara 

starka i sin tro medan andra kan besöka en lokal ofta men inte vara särskilt troende. Den 

organiserade religiositeten sker under strukturerade, likartade och återkommande former. 36  

 

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Detta är baserat på den 

låga andel individer som deltar i organiserade religiösa sammankomster.37  

 

Enligt Lundberg är det nya landets inställning till religion en viktig variabel i hur religionen 

bland de invandrade grupperna kommer till uttryck. 38 Generellt sett tenderar invandrade 

                                                
35 Lundberg, Anders P., 2012, s. 241.  
36 Hagevi, Magnus, Den privata religiositeten påverkar politiken, Smålandsposten (SMP), 20/4 2015.  
37 Lundberg, Anders P., 2012, s. 242.  
38 Lundberg, Anders P., 2012, s, 241.  
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grupper att anpassa religionsutövandet till en nivå som passar den sociala kontext som finns i 

det nya landet eller regionen.39  

 

Bland andra generationens kroatiska invandrare i Sverige är barnen i högre grad mindre 

religiösa än deras föräldrar. I likhet med detta är det religiösa utövandet lägre bland andra 

generationens ungerska invandrare i Sverige än bland ungdomar i samma ålder i Ungern. Bland 

assyriska ungdomar i Sverige visas samma nedgång i det religiösa praktiken som i fallet med 

de kroatiska och ungerska ungdomarna.40  

 

Universitetslektor Anders Sjöborg konstaterar utifrån materialet i Religion som resurs? att de 

deltagande i undersökningen som uppgav att de var organiserat religiösa en eller flera gånger i 

månaden diskuterar frågor rörande tro och religion med sin familj. Vidare uppgav de organiserat 

religiösa att de flera gånger varje månad besöker en religiös lokal för att diskutera frågor kring 

tro och religion. De angav även att de flera gånger varje månad diskuterar religion med sina 

vänner.41  

 

Bland dem som uppgav att de var individuellt religiösa eller icke religiösa är situationen 

annorlunda. Enligt Sjöborg har de individuellt religiösa diskuterat religion och tro med sin 

familj eller vänner någon enstaka gång de senaste sex månaderna. Detsamma gäller för besök i 

någon religiös lokal. Sjöborg skriver att de som uppgav att de var icke-religiösa inte alls varit i 

kontakt med någon religiös lokal eller diskuterat religiösa frågor de senaste sex månaderna.42  

 

 

Enligt Lundberg är den största anledningen till detta att Sverige är ett tryggt och framgångsrikt 

samhälle där invånarna inte behöver vända sig till religionen för tröst eller hjälp. Vidare har 

Sveriges invånare generellt sett hög utbildningsnivå och bland sådana grupper tenderar 

religionen att tappa betydelse. Behoven av organiserad religionsutövning för att uppnå 

grundläggande social trygghet minskar alltså när det finns ett starkt och stabilt fungerande 

samhälle. Enligt Lundberg finns det forskare som menar att det är den socialdemokratiska 

välfärdsstaten som gör Sverige irreligiöst.43 Sverige beskrivs som ett land där den institutionella 

                                                
39 Lundberg, Anders P., 2012, s. 242.  
40 Lundberg, Anders P., 2012, s. 242.  
41 Sjöborg, Anders, Religion som resurs – Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, Skellefteå, 
Artos & Norma bokförlag, 2012, s. 114–116.  
42 Sjöborg, Anders, 2012, s. 114–116.  
43 Lundberg, Anders P., 2012, s. 242.  
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religionsutövningen är på bortgång på grund av den ökande framväxten av privatiserad 

religiositet.44  

 

Om Sverige hade varit ett land med ett dåligt fungerande samhälle med ett svagt välfärdssystem 

hade människorna, infödda eller ej, haft ett större behov av institutionell religionsutövning för 

att uppnå grundläggande trygghet.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Lundberg, Anders P., 2012, s 259.  
45 Lundberg, Anders P., 2012, s. 258.  
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6 Forskningsläge 
 

Det har tidigare gjorts flera undersökningar där unga människors religiositet undersöks. Jag har 

däremot inte funnit någon undersökning gällande nyanlända ungdomars religionsutövning och 

eventuella förändringar i denna i samband med flykten till Sverige.  

 

Samtliga ungdomar som deltagit i enkätundersökningen och i de genomförda intervjuerna 

uppger att de är muslimer.  

 

Enligt professor Jenny Berglunds text i Religion som resurs? bodde det år 2010 cirka 400 000 

muslimer i Sverige. Dessa siffror baseras på uppskattningar från muslimska församlingar, 

arbetskraftsinvandringsstatistik samt antalet flyktingar som Sverige mottog under 1990–talet.46  

 

I 2015 års Sverige är dessa siffror inte helt tillförlitliga. Den främst anledningen till detta är de 

flyktingströmmar som kommit till Sverige under de senaste åren.47 Under 2015 kom den största 

mängden flyktingar från länder som Syrien, Afghanistan och Irak.48 Samtliga är länder som 

domineras av en muslimsk befolkning, även om annan religiösinriktning samt ateism 

förekommer. Enligt islamologen Rickard Lagervall finns det uppskattningsvis 450 000 

muslimer i Sverige idag. Siffrorna är osäkra då religiös tillhörighet inte registreras i Sverige. 

Antalet muslimer är baserat på individers, samt deras föräldrars, födelseländer och dessas 

religiösa sammansättning. Bland flyktingar är religiösa minoriteter ofta överrepresenterade.49  

 

Den muslimska befolkningen i Sverige är inte på något sätt en heterogengrupp. Enligt Göran 

Larsson och David Thurfjell uppger Nämnden för statligt stöd till trossamfund att shiamuslimer 

utgör drygt 30%50 av den muslimska gruppen i Sverige.51  

 

Den muslimska gruppen i Sverige är individer med olika etnisk bakgrund, värderingar, 

trosutövning med mera. Bland den muslimska befolkningen som idag finns i Sverige är många 

                                                
46 Berglund, Jenny. Religion som resurs?, Skellefteå, Artos & Norma bokförlag, 2012, s. 263.  
47 Enligt migrationsverkets statistisk hade det fram till 1/12 2015 inkommit 149 028 asylansökningar.  
48 Migrationsverket, sökord: asylsökande 2015 (hämtad 2015–12–21).  
49 Lagervall, Rickard, personlig kommunikation, 2016–03–05.  
50 Denna siffra kan idag vara något högre då Larsson och Thurfjell utgått från att den shiamuslimska 
befolkningen i Afghansitan uppgår till 20%. Andelen shiamuslimer som kommer till Sverige från Afghanistan är 
sannolikt högre.  
51 Larsson, Göran & Thurfjell David, Shia–muslimer i Sverige – en kortfattad översikt, Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund (SST), nr 3, 2013.  
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födda i Sverige, medan andra kommer från länder inom och utanför Europa. Inom den 

muslimska befolkningen finns olika tolkningstraditioner samt stora skillnader gällande 

utbildningsnivå och klasstillhörighet. Gemensamt för hela gruppen är att de är en minoritet i 

Sverige som formar sin ”religiösa identitet till ett sekulariserat, (post)protestantiskt 

majoritetssamhälle”.52 

 

Islamologen Anne Sofie Roald skriver att det i Sverige finns otaliga muslimska föreningar och 

trossamfund som får statligt ekonomiskt stöd. Inom dessa föreningar och samfund består en 

majoritet av medlemmarna av första generationens invandrare. På samma sätt är en majoritet 

av de som sitter i ledningen för samfunden och föreningarna första generationens invandrare 

och i hög utsträckning även män. Roald påpekar att dessa män till stor del arbetat inom den 

egna gruppen och inte varit integrerade med majoritetssamhället.53 

 

Pille Valk, Gerdien Bertram Troost, Markus Friederici och Céline Beraud är samtliga redaktörer 

för en europeisk kvantitativ studie som redovisas i Teenagers Perspectives on the Role of 

Religion in their Lives, Schools and Societies.54  

Studien är en del i Religion in Education (REDCo) projektet. Projektet genomfördes under 

perioden mars 2006– mars 2009 och finansierades av Europakommissionen. REDCo 

genomfördes via universitet i åtta europeiska länder.55 Syftet med projekt REDCo var att 

fastställa och jämföra potentialen och begräsningarna av religionsundervisning i de undersökta 

ländernas skolsystem. Vidare undersökte de hur religion och religiositet användes och 

behandlades i andra skolämnen. De undersökte även religiositeten bland de barn och ungdomar 

som deltog i undersökningen. Vid dessa studier har forskarna fokuserat på hur barnen och 

ungdomarna utövade sin religiositet samt vilka uttryck detta tog sig i och utanför skolan. 56 

 

Wofram Weisse skriver bland annat att Norge traditionellt sett har haft en stark statskyrka under 

flera sekler men som de senaste seklen tappat både medlemmar och inflytande. Vidare skriver 

de att det religiösa landskapet i Norge har förändrats. Främst genom migration då nya religioner 

och livsåskådningar kommit in i landet. von der Lippe och Skeie skriver att detta har fått som 

                                                
52 Berglund, Jenny, 2012, s. 263.  
53 Roald, Anne Sofie, Muslimer i nya samhällen, Göteborg, Daidalos, 2009, s. 46.  
54 Valk, Pille, et al. Teenagers’ Persepctives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies, Göttingen 
(Tyskland), Waxmann Verlag GmbH, 2009.  
55 England, Estland, Frankrike, Nederländerna, Ryssland, Spanien och Tyskland.  
56 Weisse, Wolfram, Teenagers’ Persepctives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies, 
Göttingen (Tyskland), Waxmann Verlag GmbH, 2009, s. 10.  
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följd att den samhälleliga religiösa funktionaliteten börjat diskuteras. Vid dessa diskussioner 

har fokus varit på möjligheter och svårigheter för religioners– och religionsutövares 

samexistens.57  

 

Marie von der Lippe, professor i religionsvetenskap, och Geir Skeie, professor i 

religionsdidaktik, redogör för en av de undersökningar som gjordes inom projekt REDCo totalt 

deltog 707 ungdomar i åldrarna 14–16 år vid sex skolor i Norge. Ungdomarna som deltog i 

undersökningen var i hög grad födda i Norge av föräldrar som i sin tur var födda i Norge. I 

genomsnitt var 92 procent av de deltagande födda i Norge och resterande födda i något annat 

land. De ungdomar som var utlandsfödda kom i högutsträckning från Pakistan, Vietnam, 

Turkiet och Irak/Kurdistan. 58  

 

Enligt von der Lippe och Skeie är Norge, likt övriga skandinaviska länder, starkt sekulariserat. 

På frågan om ungdomarna hade någon slags livsåskådning eller religion var det en liten 

majoritet som svarade ja. Detta var gällande för fem av de sex undersökta skolorna. 

Ungdomarna från den sjätte skolans svar skiljde sig från övriga. Den aktuella skolan låg i en 

multikulturell förort till Oslo. Av de ungdomar som deltog i undersökningen uppgav 45 procent 

att de hade mödrar födda i ett annat land än Norge och 35 procent uppgav att de hade fäder 

födda i ett annat land än Norge. Av ungdomarna på denna skola uppgav 49 procent att de var 

muslimer och 44 procent att de var kristna. Resterande uppgav att de hade andra religioner eller 

livsåskådningar.59  

Vid denna skola hade totalt 70 procent av eleverna minoritetsbakgrund. Vid denna skola uppgav 

74 procent av de tillfrågade 95 ungdomarna att de har en religion.  

 

von der Lippe och Skeie konstaterar att de ungdomar som uppgav att de inte tycker om religion 

eller att undervisning i ämnet var oviktigt var i stor utsträckning ungdomar som uppgav att de 

var icke–religiösa. De elever som uppgav att de var religiöst orienterade tyckte i hög 

utsträckning att skolans religionsundervisning var viktig. Av dessa ungdomar uppgav en 

majoritet att de var muslimer.60 

 

                                                
57 Weisse, Wolfram, 2009, s. 306.  
58 von der Lippe, Marie & Skeie, Geir, Teenagers’ Persepctives on the Role of Religion in their Lives, Schools 
and Societies, Göttingen (Tyskland), Waxmann Verlag GmbH, 2009, s. 269–271.  
59 von der Lippe, Maria & Skeie, Geir, 2009, s. 271–273. 
60 von der Lippe, Maria & Skeie, Geir, 2009, s. 297.  
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von der Lippe och Skeie jämförde de deltagande muslimska och kristnaungdomarnas svar på 

frågan hur viktig religion är och fann att 60 procent av de tillfrågade 57 muslimska ungdomarna 

uppgav att religion är mycket viktigt. Av de kristna ungdomarna uppgav 15 procent att religion 

är mycket viktigt. Däremot uppgav cirka 20 procent av de tillfrågade norska muslimska och de 

kristna ungdomarna att de ansåg att religion var viktigt. Av de kristna ungdomarna uppgav cirka 

15 procent att de ansåg att religion inte alls var viktigt. Inga av de muslimska ungdomarna 

uppgav detta.61 

 

I samband med undersökningen fick ungdomarna även svara på frågor om hur ofta de läser 

heliga texter och ber. Utifrån ungdomarnas svar konstaterar von der Lippe och Skeie att elever 

som tillhörde den multikulturella skolan i Oslo förorten med råge hade högst religiös aktivitet 

av de tillfrågade.62  

 

Religionssociologerna Mia Lövheim och Jonas Bromander är redaktörer för boken Religion 

som resurs? i vilken unga svenskar via en enkät har besvarat en rad frågor om religion och 

religionsutövning. 

Författarnas syfte med undersökningen är att skapa fördjupad kunskap om i vilken mån samt 

hur religionsutövningen kan fungera som en resurs för unga människor. Vidare undersöker de 

hur unga människor kan använda religionen för att skapa värderingar och strategier för ett 

ansvarsfullt liv.63 I Religion som resurs? redogör bland andra lektor i religionsvetenskap Jenny 

Berglund, filosofi doktor i sociologi Anders P. Lundberg med flera för svenska ungdomars 

användande av religion som identitetsskapande och/eller identitetsmarkör.64 

 

Svenska kyrkans analyschef Jonas Bromander skriver att syftet med projektet Religion som 

resurs? var att genom en enkätundersökning göra anspråk på en generaliserbarhet gällande 

ungdomars identitetsskapande genom religion. Författarnas ambition med projektet och boken 

var att tillskansa sig kunskap som skulle kunna överföras för att gälla för alla ungdomar i 

åldrarna 16–24 som lever i Sverige.65  

 

                                                
61 von der Lippe, Maria & Skeie, Geir, 2009, s. 276–277.  
62 von der Lippe, Maria & Skeie, Geir, 2009, s. 277.  
63 Bromander, Jonas & Lövheim, Mia (red.). Religion som resurs?, Skellefteå, Artos & Norma bokförlag, 2012, 
s. 9.  
64 Lövheim, Mia, & Bromander, Jonas (red.) Religion som resurs – Existentiella frågor och värderingar i unga 
svenskars liv, Skellefteå, Artos & Norma bokförlag, 2012.  
65 Bromander, Jonas, 2012, s. 43.  
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På frågan om konfessionell tillhörighet uppgav 32 procent att de tillhörde kristendomen och sex 

procent att de tillhörde islam. Vidare uppgav två procent att de tillhörde judendomen och en 

procent att de tillhörde hinduismen eller buddhismen. Bromander redogör inte för vad övriga 

deltagande uppgav.66  

 

Av samtliga deltagande uppgav 31 procent att de besökt en religiöslokal de senaste sex 

månaderna för att delta i en familjehögtid exempelvis bröllop, begravning eller dop. 17 procent 

uppgav att de det senaste halvåret besökt en religiös lokal för att delta i en gudstjänst, 

organiserad bön eller annan samling. 13 procent uppgav att de besökt en religiös lokal för att 

fira en helgdag eller ramadan de senaste sex månaderna. Av de tillfrågade uppgav 2 procent att 

de besökt en religiös lokal för att finna tröst i en sorg– eller krissituation. 

 

Islamologi professorn Jonas Otterbeck har genom intervjuer med unga muslimer i Köpenhamn 

och Malmö skrivit boken Samtidsislam – unga muslimer i Malmö och Köpenhamn om 

ungdomarnas erfarenheter av att vara muslim samt om deras syn på islam.67 

 

Otterbeck intervjuade vid flera tillfällen nio ungdomar i åldrarna 17–19 år. Av dem är fem 

flickor och resterande pojkar. De intervjuade ungdomarna har arabisk, persisk och 

pakistanskbakgrund. Tre pojkar har arabisk bakgrund. Otterbeck skriver att en av pojkarnas 

religiösa praktik över tid har varit avtagande. En annan av de arabiska pojkarnas religiositet 

beskrivs som ökande. Den tredje har inte någon religiös praktik alls. En flicka har arabisk 

bakgrund. Två av flickorna har persisk bakgrund. Otterbeck skriver att de inte har någon religiös 

praktik alls och att de aldrig haft det. Av ungdomarna med pakistansk bakgrund är en flickas 

religiösa praktik avtagande medan en annan flickas praktik beskrivs som ökande. En pojke har 

även pakistanska rötter och hans religiositet beskrivs som ökande. Några av ungdomarna är 

födda i Danmark eller Sverige. Resten är födda i andra länder, men kom till Skandinavien innan 

de fyllt fyra år. Samtliga bor tillsammans med sina familjer i Köpenhamn och Malmö. 

Ungdomarna med persiskt ursprung är shiamuslimer, övriga är sunnimuslimer.68  

 

Otterbeck undersöker bland annat ungdomarnas matvanor och hur de resonerar kring mat och 

religiösa regler. Av de nio ungdomar som Otterbeck intervjuade uppgav sex stycken att de inte 

                                                
66 Bromander, Jonas, 2012, s. 70.  
67 Otterbeck, Jonas, Samtidsislam – unga muslimer i Malmö och Köpenhamn, Stockholm, Carlsson Bokförlag, 
2010.  
68 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 26–31.  
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åt svinkött. Otterbeck menar att anledningen till detta är att det kring ungdomarnas matvanor 

finns regler som alla bottnar deras religion. Ungdomarna med persiskt ursprung uppgav att de 

äter svinkött. Det gjorde även den pojken med arabiskt ursprung utan religiös praktik. Han sa 

även att han främst äter svinkött under julen. Liknande mönster visas när ungdomarna får frågan 

om de har krav på att deras mat ska vara halal.69 Ungdomarna med persiskt ursprung tycker inte 

att det är viktigt att följa de religiösa matreglerna trots att deras familjer anser att det är viktigt. 

Detsamma gäller pojken med arabiskt ursprung. Övriga anger att de tycker det är viktigt att 

följa matreglerna. Däremot anger de två pojkarna med arabiskt ursprung som praktiserar sin 

religion att de ibland struntar i halalkravet. Särskilt när de är med kompisar som inte är 

muslimer. Däremot säger de att de aldrig skulle äta svinkött.70  

 

Gällande islamska traditionella kläder uppgav ingen av ungdomarna att de använder sådana 

kläder till vardags. De använder inte heller smycken med korancitat eller liknande. Flickorna 

med pakistanskt ursprung säger att de använder traditionella pakistanska kläder när de besöker 

hemlandet, men aldrig annars. En av flickorna säger att hon då använder kläderna för att smälta 

in bland den övriga befolkningen, inte för att religionen anger det.71  

 

Tre av de personer som uppgav att de äter fläskkött uppger även att de aldrig ber. Flickorna 

med persiskt ursprung säger att det är för att de inte vet hur man gör. De övriga ungdomarna 

uppger att de ber, men inte att de gör det fem gånger som är normen.72 Otterbeck skriver att 

ungdomarna sagt att de flera gånger kommit igång med att be regelbundet, men att de inte 

kunnat fortsätta rutinen. Några hade svårt att kombinera bönen med skolgången, en annan 

slutade för att läraren i arabiska flyttade.73 Åtta av ungdomarna uppger däremot att de ber en 

bön i samband med prov i skolan. Ungdomarna med arabisk– och pakistanskbakgrund ber 

bönen på arabiska. Ungdomarna med persiskbakgrund ber bönen på danska.74  

Sammanfattningsvis skiljer sig flickorna med persiskbakgrund och pojken med arabiska 

bakgrund som säger att han inte har någon religiös praktik från övriga. De tre ungdomarna som 

skiljer sig från övriga besöker inte moskén, de fastar inte, äter griskött och följer på det stora 

                                                
69 Halal avser mat som är tillåten enligt islamsk rätt. Begreppet används ofta om kött som slaktats i enlighet med 
muslimska seder kring slakt. Halal innefattar i en vidare beteckning allt som inte är förbjudet såsom 
äktenskapliga relationer.  
70 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 50.  
71 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 52.  
72 Bönen som traditionellt sätt ska utföras fem gånger om dygnet kallas för salat.  
73 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 57–58.  
74 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 60.  
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hela inte de religiösa reglerna. Övriga ungdomar följer på det stora hela de religiösa reglerna, 

även om vissa av dem gjort några modifikationer för att följa majoritetssamhället.75  

 

Otterbeck konstaterar att samhällen som ungdomarna lever i försvårar deras religionsutövning. 

Ungdomarna lever i ett samhälle där majoriteten har en annan religion eller ingen religion alls. 

Otterbeck skriver att ”det är en sak att tro annorlunda, men det är en annan, mycket mer 

problematisk sak, att bete sig annorlunda.”76 Enligt Otterbeck är detta anledningen till att de 

religiöst praktiserande ungdomarna väljer att utföra utföra ritualer eller följa andra religiösa 

regler inom familjegemenskapen eller i moskén. Där riskerar de inte att framstå som 

annorlunda.77 

 

Utifrån samtalen med ungdomarna om deras upplevelser av bland annat moskén konstaterar 

Otterbeck att varken flickorna eller pojkarna har någon särskild relation till den. För flickornas 

del kan en anledning vara deras kön. Flickor och kvinnor är ofta ovanliga besökare i moskéer i 

Sverige och Danmark och i vissa fall till och med ovälkomna. Pojkarna är visserligen välkomna 

i moskén men enligt Otterbeck känner de sig som gäster i en fjärran verklighet. Själva ritualen 

och arenan där den utförs ägs i första hand av personer som är första generationens invandrare. 

Dessa personer använder i sin tur moskén för att skapa sig en autencitet i det nya samhället 

genom att söka sig till institutioner, symboler och språk so påminner om hemlandet. För 

ungdomarna i undersökningen är det tvärtom. Moskén är något främmande och annorlunda där 

de känner sig ovälkomna.78  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
75 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 80–81.  
76 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 81.  
77 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 81.  
78 Otterbeck, Jonas, 2010, s. 81–83.  
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7 Bakgrund  
 

7.1 Samhället och skolgången i Sverige  
 
Samtliga nyanlända ungdomar som deltagit i undersökningen bor i samma kommun och tätort 

i ett västsvenskt landskap.79 Samhället är relativt ungt och växte fram under mitten av 1900–

talet. I samhället bor drygt 4000 personer och i kommunen cirka 10 000 personer.  

I Samhället finns flera religiösa samfund där kristna samfund dominerar. I Samhället finns även 

en moské. Moskéns ledning domineras av män som är första generationens sunnimuslimska 

invandrare som tillhör samma släkt. Mannen som kallar sig för imam i moskén har inte någon 

formell imamutbildning. Ledningen har de senaste åren genomfört en rad regler såsom att 

förbjuda flickor och kvinnor från att besöka moskén och delta vid gemensam bön. Det finns 

inte något formellt beslut om att moskén enbart är för sunnimuslimer men shiamuslimer, eller 

andra religionsinriktningar, upplever att de inte är välkomna i moskén. Besökarna i moskén är 

främst män och pojkar från arabvärlden, men även sunnitiska män och pojkar från Somalia, 

Afghanistan med flera är regelbundna besökare. 80 

 

De nyanlända ungdomarna är samtliga elever på Samhällets gymnasieskolas 

Språkintroduktionsprogram.  

Inom gymnasieskolan erbjuds fem introduktionsprogram.81 Samtliga syftar till att ge obehöriga 

elever möjlighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller ge eleverna möjlighet 

till arbete. Utbildningen inom introduktionsprogrammet är på heltid och alla elever följer en 

individuell studieplan.82  

 

Introduktionsprogrammets språkintroduktion är ämnat för nyanlända ungdomar. Utbildningen 

har fokus på att ge eleverna kunskaper i det svenska språket för att eleverna senare ska kunna 

gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan likvärdig utbildning.83  

 

Eleverna måste påbörja utbildningen på språkintroduktionen, så väl som övriga 

gymnasieutbildningar, senast det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. För 

                                                
79 Med syfte att bibehålla ungdomarnas anonymitet kommer tätorten och kommunen ungdomarna bor i att 
benämnas som Samhället.  
80 Person med insyn i moskéns verksamhet, personlig kommunikation, 2015–12–30.  
81 På introduktionsprogrammet erbjuds följande inriktningar: preparandutbildning, programinriktat individuellt 
val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.  
82 Skolverket, sökord: Introduktionsprogrammet (hämtad 2015–11–24).  
83 Skolverket, sökord: Språkintroduktion (hämtad 2015–11–24).  
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asylsökande elever eller elever med tidsbegränsat uppehållstillstånd måste den gymnasiala 

utbildningen påbörjas innan eleven fyller 18 år.84  

 

7.2 Afghanistan  
 

Afghanistan är en stat i sydvästra Asien med en befolkning på ungefär 32 miljoner invånare. 

Landet är i huvudsak bergigt men i landets norra och sydvästligadelar finns lägre områden med 

slätt– och platåkaraktär. Afghanistan har historiskt en tradition av lokalt självstyre baserat på 

familjedynastier och stamledarskap med ett djupt rotat motstånd mot centralstyrning. År 2004 

antogs dock en författning som samma år möjliggjorde landets första allmänna val.85  

 

I landet finns flera olika folkgrupper med varierad social ställning. Folkgruppen pashtun är den 

största folkgruppen och utgör drygt hälften av landets totala befolkning. I landet finns även 

tadzjiker, uzbeker, turkmener, kirgizer och araber. Samtliga är sunniter. I Afghanistans centrala 

delar finns ytterligare ett folkslag som kallas hazara86. Tillskillnad från övriga är hazarerna 

shiiter.  

 

Få afghanska barn har möjlighet att gå i skolan. På många platser finns inga skolor eller så kan 

inte barnen gå i skolan då de behöver hjälpa till att försörja familjen. Ungefär 60 procent av 

landets vuxna befolkning beräknas vara analfabeter. Var tredje afghan beräknas leva i 

fattigdom.87  

 

Afghanistan har på grund av flera krig under de senaste decennierna fått problem med både 

ekonomi och näringsliv.  

Under 1980–talet invaderades landet av Sovjetunionen. Bakgrunden till detta var de uppror 

befolkningen gjorde mot den kommunistiska regimen i landet. Det hela utvecklades sedan till 

ett gerillakrig varpå Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Invasionen och kriget fortlöpte i 

tio år. Som en följd av kriget miste 1,3 miljoner afghaner livet. Totalt beräknas 2,5 miljoner 

människor ha flytt till Pakistan och Iran. Under kriget växte den extrema talibanrörelsen fram.88  

 

                                                
84 Skolverket, sökord: Språkintroduktion (hämtad 2015–11–24).  
85 Nationalencyklopedin, sökord: Afghanistan (hämtad 2015–12–28).  
86 Hazara kallas på svenska för hazarer därmed kommer benämningen fortsättningsvis användas i denna uppsats.  
87 Nationalencyklopedin, sökord: Afghanistan (hämtad 2015–12–28).  
88 Nationalencyklopedin, sökord: Afghanistan (hämtad 2015–12–28). 
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Talibanerna består till största del av pashtuner. Talibanerna förespråkade sunnitisk islam i dess 

strängaste form. De införde en mycket sträng tolkning av den muslimska lagen, sharia. Bland 

annat infördes spöstraff och amputationer som straff vid brott. De grupper som inte delade 

talibanernas tolkning och tillämpning av islam blev utsatta för förtryck och våld. Talibanerna 

stängde skolor för flickor och förbjöd en rad nöjen såsom TV, video, drakflygning och kortspel. 

De fundamentalistiska talibanernas samhällssyn och användande av sharia kom att tilltala 

militanta islamister runt i världen.89 Bland dem som tilltalades av detta fanns saudiern Usama 

bin Ladin som ledde den terrorstämplade organisationen al–Qaida. Efter attackerna i USA år 

2001 krävde den amerikanska regeringen att Afghanistan skulle utlämna bin Ladin. När detta 

inte skedde anföll amerikanskt flyg Afghanistan i oktober samma år. En kort tid tvingades 

talibanerna bort från landet, men återkom snart.90  

 

7.2.1 Hazarer  
 

Hazarerna tros härstamma från Mongoliet, detta anges också som förklaring till hazarernas 

mongoliska utseende. Hazarerna är shiamuslimer till skillnad från andra folkgrupper i 

Afghanistan. De talar olika varianter av persiska såsom hazaragi och dari.91 

 

Hazarerna har historiskt varit ett utsatt och förföljt folkslag. När talibanregimen övertog styret 

i Afghanistan förvärrades situationen. Då intensifierades förföljelserna vilket ledde till att 

många flydde till Iran och Pakistan. Under den period under början av 00–talet då 

talibanregimen föll återvände många till Afghanistan. Situationen förvärrades under 2011 vid 

firandet av den, för shiiter, viktiga högtiden ashura92. Vid firandet i Kabul anfölls de firande 

hazarerna av talibaner och 56 hazarer mördades. Sedan dess har förföljelserna och attackerna 

mot hazarer eskalerat.93  

 

Idag flyr hazarer från Afghanistan för att undvika förföljelser. Många flyr till kringliggande 

länder som Iran och Pakistan. Enligt Migrationsverkets rätt– och landinformationssystem, 

Lifos, utgör hazarerna en stor andel av de 850 000 afghanska flyktingar som finns i Iran. Enligt 

Rickard Lagervall är majoriteten av befolkningen i Iran shiamuslimer vilket är en sannolika 

                                                
89 Rashid, Ahmed, Taliban, London, I.B. Taurus & Co Ltd, 2010, s. 2.  
90 Rashid, Ahmed, 2010, s. 217–223.  
91 Språken tillhör den persiska språkfamiljen.  
92 Högtiden firas till minne av martyren Husayns död vid slaget i Karbala år 680.  
93 Mynewsdesk, sökord: hazarer förföljelse (hämtad 2015–12–28).  
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förklaring till att hazarer är överrepresenterade bland de afghanska flyktingarna i landet.94 De 

lever ofta som papperslösa och har inte rätt till skolgång eller sjukvård. Enligt Lifos finns det 

begränsade möjligheter för hazarerna att bli integrerade i Iran och situationen försvåras av 

landets ekonomiska situation.95 De är start diskriminerade och har inga rättigheter. I dagens 

Iran tvångsrekryteras många afghaner, ofta barn, för att strida i kriget i Syrien.96  

 

De senaste åren har många unga afghaner, främst tillhörande folkgruppen hazarer, kommit till 

Skandinavien. Många av dessa är ensamkommande barn och ungdomar.  

 
 

7.3 Syrien 
 

Syrien är en stat i Mellanöstern. Landets folkmängd beräknades år 2012 till cirka 22 miljoner, 

men på grund av den senaste tidens krig i landet har folkmängden sannolikt förändrats. 

Landskapet i landet präglas av sand– och klippöken samt bergskedjor. Syrien har även kust mot 

Medelhavet. Landets befolkning består till största del av sunnimuslimska araber, men även 

folkslag som kurder, armenier och assyrier finns i landet. Befolkningen talar i hög utsträckning 

arabiska, men språk som turkmenska och kurdiska förekommer också.97 

 

Syrien beskrivs som ett välfungerande land med bland annat avgiftsfri skolgång och ett relativt 

välfungerande socialförsäkringssystem. Under de senaste decennierna har landet upplevt en 

kraftig ekonomisk tillväxt. Arbetslösheten uppgavs, innan inbördeskriget, vara kring 10 

procent, men den är förmodligen högre då mycket kamoufleras av bland annat långa 

värnpliktstider.98  

 

Enligt Syriens författning från år 1973 är landet en socialistisk folkrepublik med exekutiv makt 

hos presidenten. Enligt författningen måste presidenten vara muslim. Presidenten väljs var 

sjunde år genom allmänna val. Den lagstiftande makten innehas av ett enkammarparlament. 

Bath–partiet är ledande och uppges ha monopol på politisk verksamhet. Partiets program 

bygger på principer om arabisk frihet och enhet samt socialism. Den nuvarande regeringen leds 

                                                
94 Lagervall, Rickard, personlig kommunikation, 2016–.03–05.  
95 Lifos, sökord: hazarer Iran (hämtad 2016–01–10).  
96 Svenska dagbladet, sökord: afghaner i Iran (hämtad 2015–12–28).  
97 Nationalencyklopedin, sökord: Syrien (hämtad 2015–12–28).  
98 Nationalencyklopedin, sökord: Syrien (hämtad 2015–12–28).  
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av Bashar al–Asad som har varit Syriens president sedan år 2000. Sedan dess uppges 

regeringens fokus vara syrisk nationalism.99  

 

Under våren 2011 började befolkningen i arabländer såsom Syrien, Libyen och Egypten med 

flera göra uppror mot ländernas regimer. I Syrien började upproren med demonstrationer och 

uppror mot president Bashar al–Asad och hans regim. Till en början mötte regimen 

demonstranternas krav, men snart intensifierades demonstrationerna. Då sattes tungt beväpnade 

styrkor in för att stävja demonstranterna. Detta bidrog till att konflikten eskalerade och kort 

därpå rådde ett fullskaligt inbördeskrig.100  

 

Fram till idag har konflikten förvärrats och i den finns tre aktörer. Asad–regimen som 

kontrollerar vissa områden, oppositionsgrupper som kämpar mot regimen kontrollerar andra 

områden. Den terrorstämplade organisationen Islamiska Staten, IS, kontrollerar områden i östra 

Syrien som gränsar mot Irak.101  

 

Enligt FNs flyktingorgan UNHCR befinner sig idag mer än 12,5 miljoner syrier på flykt. 

Hälften av barnen i Syrien kan inte gå i skolan. 7,6 miljoner människor är på flykt inom landets 

gränser. Övriga beräknas ha flytt till grannländer, vissa har lyckats ta sig till Europa och 

Sverige. UNHCR beskriver kriget i Syrien som den värsta krisen i modern tid.102  

  

                                                
99 Nationalencyklopedin, sökord: Syrien (hämtad 2015–12–28). 
100 Fazlahashemi, Mohammad, Den arabiska våren – Folkets uppror, Falun, Historiska media, 2013, s. 16.  
101 Globalis, sökord: Syrien (hämtad 2015–12–28).  
102 SverigeforUNHCR, sökord: Syrien (hämtad 2015–12–28).  
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8 Resultat  
 
Nedan följer presentation av det resultat som framkom i de genomförda intervjuerna samt 

genom enkätundersökningen. Presentationen har delats upp i tre delar och de behandlar besök 

i religiös samlingslokal, privat bön och följandet av religiösa regler. Samtliga delar behandlar 

religionsutövandet i hemlandet såväl som i Sverige.  

Resultaten från enkätundersökningen presenteras i tre tabeller.  

 

8.1 Besök i religiös samlingslokal  
 

Hemland Ålder Boende i 
Sverige  

Religiösinriktning Antal besök/ 
månad i 
hemlandet 

Antal 
besök/månad i 
Sverige 

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam Jag vet inte Jag vet inte 

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam >12 
besök/mån. 

>12 besök/mån. 

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

>12 besök/mån. 

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

>12 besök/mån. 

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

3–4 besök/mån.  

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

>12 besök/mån. 

Syrien 17 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

1–2 besök/mån. 

Syrien 18 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

>12 besök/mån. 

Syrien 18 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

4–6 besök/mån. 

Syrien 19 Med 
familj 

Sunniislam >12 besök 
/mån. 

1–2 besök/mån. 

Syrien 19 Ensam Sunniislam >12 besök 
/mån. 

>12 besök/mån. 

Afghanistan 16 Boende* Shiaislam >12 besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan 19 Med 
familj 

Shiaislam >12 besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan 16 Boende Shiaislam 10–12 besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan 16 Boende Shiaislam 8–10 besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan 16 Boende Shiaislam 8–10 besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan 17 Boende Sunniislam 8–10 besök 
/mån 

8–10 besök /mån 

Afghanistan 16 Boende Shiaislam 6–8 besök 
/mån 

Aldrig 
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Afghanistan 17 Boende Shiaislam 3–4 besök 
/mån 

Aldrig 

Afghanistan & 
Iran 

17 Boende Shiaislam 8–10/ besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan & 
Iran 

16 Boende Shiaislam 8–10 besök 
/mån. 

Aldrig 

Afghanistan & 
Iran 

16 Boende Shiaislam 4–6 besök 
/mån.  

Aldrig 

• Boende avser boendeform för ensamkommande flyktingbarn under ansvar från den 
aktuella kommunen. Boendena är bemannade.  

8.1.1 Besök i religiös samlingslokal i hemlandet  
 

Hälften av de 22 nyanlända ungdomar som besvarat enkäten uppger att de i hemlandet fler än 

12 gånger varje månad deltog i någon slags gemensam gudstjänst eller bön. Majoriteten av de 

som valt detta svar har tidigare varit bosatta i Syrien. Det är enbart en av de syriska pojkarna 

som svarat annorlunda och han har uppgett att han inte vet svaret på frågan.  

 

Svaren bland de nyanlända ungdomarna med rötter i antingen Afghanistan eller Iran skiljer sig 

från de syriska ungdomarnas svar. Bland pojkar som uppgett att de enbart bott i Afghanistan 

svarar två av dem att de, i likhet med de syriska ungdomarna, besökte någon religiös 

samlingslokal fler än 12 gånger varje månad. En av pojkarna skriver att han besökte den 

religiösa samlingslokalen 10 –12 gånger varje månad. Tre av de afghanska pojkarna svarar att 

de besökte lokalen 8–10 gånger varje månad103. Två av pojkarna uppger att de besökte en 

religiös samlingslokal 6–8 respektive 3–4 gånger varje månad.  

 

Den 19–åriga W berättar att han i Syrien i genomsnitt besökte en religiös samlingslokal, i Ws 

fall rörde det sig om en moské, cirka 15 gånger på en trettiodagars period. Han betonar att 

antalet besök varierade från månad till månad. Vidare berättar W att han i och med besöken i 

moskén fylldes av en känsla av att vara speciell samt att han upplevde något speciellt.  

 

 
Skillnad när man är inne än ute man känner något, något special. Det känner jag. Det känner 

muslimer tror jag. (W) 

 

 

                                                
103 När termen afghaner eller afghanska används avser det samtliga ungdomar med rötter i Afghanistan. När 
Afghanistan används avser det de pojkar som enbart bott i Afghanistan. När Afghanistan och Iran används avser 
detta pojkarna som bott i både Afghanistan och Iran.  
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18–åriga A från Syrien berättar att han besökte en religiös samlingslokal vid fler än tolv 

tillfällen varje månad. Varje gång rörde det sig om besök i en moské. Han tyckte om besöken i 

moskén i Syrien. Han berättar att han där kunde tänka på Gud.  

 

Ungdomarna från Afghanistan berättar att de flera gånger varje månad besökte någon moské i 

Afghanistan. M berättar att han besökte moskén vid 8–10 tillfällen varje månad. H besökte 

moskén vid fler tillfällen. Han uppger att det var vid fler än 12 tillfällen varje månad. Han 

uppskattade besöken i lokalen, främst för att han njöt av lugnet i moskén.  

 

R, som identifierar sig som afghan trots att han är född i Iran, berättar att han inte besökte 

moskén särskilt ofta i Iran. Han berättar att det är svårt att minnas, då det var en tid sedan han 

var i Iran. Han minns dock att han besökte moskén för gemensam bön och att han var där nästan 

varje fredag. R nämner att han jobbade från 9 till 22 och att det därför var svårt att finna tid för 

besök i moskén.  

 

Även Y berättar att han hade svårt att finna tid för besök i moskén på grund av långa 

arbetsdagar. När Y bodde i Afghanistan besökte han moskén vid fler tillfällen än i Iran. I 

Afghanistan besökte han moskén i genomsnitt 8–10 gånger varje månad. Iran besökte han 

moskén cirka 3–4 gånger varje månad. Y berättar att han inte var förtjust i att besöka moskén 

vare sig i Afghanistan eller Iran.  

 
Jag gillar inte när det är mycket folk och så och när någon tvingar eller säger jag måste. Jag 

bestämmer själv inte annan människa. (Y)  

 

 

8.1.2 Besök i religiös samlingslokal i Sverige. 
 

Bland merparten av svaren från de ungdomar som besvarat enkäten och deltagit i intervjuerna 

sker en tydlig förändring i besöksfrekvensen efter ankomsten till Sverige. Bland ungdomarna 

från Syrien är besöksfrekvensen fortsatt hög. Sex av ungdomarna som besvarat enkäten har 

angett att de besöker en religiös samlingslokal i samma utsträckning som i hemlandet.  

Bland övriga framträder en tydlig minskning i antalet besök per månad. De övriga syriska 

ungdomarna anger att de besöker moskén vid 1–2 till 4–6 tillfällen varje månad.  
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A berättar att han besöker moskén i Sverige i stort sett varje fredag och ofta andra dagar. I 

moskén hjälper han ofta imamen med olika sysslor eller samtalar. A upplever att han besöker 

moskén fler gånger i Sverige än i Syrien. 

 

W besöker moskén ibland, främst under religiösa högtider. Under ramadan besökte han moskén 

varje dag. Övriga månader är besöken färre, uppskattningsvis 1–2 gånger var månad. Dessa 

besök sker på fredagar då det enligt W är ”muslimsk gång”.  

 

Bland svaren från ungdomarna från Afghanistan visas en betydande minskning i antalet besök 

var månad. Tio av de elva ungdomarna från Afghanistan, som besvarat enkäten, uppger att de 

aldrig besöker någon religiös samlingslokal i Sverige. Den afghanska sunnimuslimska pojken 

uppger att han besöker en religiös samlingslokal 8–10 gånger varje månad.  

 

De intervjuade pojkarna uppger att de aldrig besöker någon religiös samlingslokal i Sverige. 

Enligt pojkarna finns det inte någon samlingslokal för shiiter i samhället eller kommunen där 

de bor. H berättar att han i samband med religiösa högtider ibland besöker en moské i en annan 

kommun. H och M säger att om det hade funnits en moské för shiiter i närområdet skulle de 

förmodligen ha besökt den regelbundet. R och Y säger däremot att de inte hade besökt en 

moské, även om det funnits en för shiiter. R säger att han eventuellt skulle besökt den 

tillsammans med vänner i samband med någon fest. R tror att situationen möjligen skulle vara 

annorlunda om hans föräldrar också var i Sverige. Han berättar att de är ”mycket muslim” och 

att han förmodligen skulle besöka en moské i högre utsträckning tillsammans med dem. R 

betonar dock att det inte är något som han vill.  

Y berättar att han inte vill besöka moskén då han upplever att många i Sverige är rasister och 

rädda för muslimer. Y tror att det är svårare för majoritetsbefolkningen att acceptera honom om 

han skulle vara utövande muslim. Religionen är inte något som är viktigt för Y och han anser 

att han inte behöver ha någon religiös tillhörighet i Sverige.  

 

Sammanfattning 

Svaren från enkätundersökningen och intervjuerna visar att en övervägande majoritet av de 

nyanlända ungdomarna vid flera än 12 tillfällen besökte en religiös samlingslokal i respektive 

hemland.  

Efter flykten till Sverige visas en generell minskning i antalet besök de nyanlända ungdomarna 

gör i en religiös samlingslokal. Bland de nyanlända ungdomarna från Afghanistan visas den 
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största förändringen. Flera av dem anger att de aldrig besöker någon religiös samlingslokal i 

Sverige 

 

8.2 Privat bön i hemlandet och i Sverige  
 

Hemland Ålder Religiös 
inriktning 

Boende i 
Sverige 

Privat bön i 
hemlandet 

Privat bön i 
Sverige 

Syrien 17 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 17 Sunni Med familj Några 
gånger/vecka 

Aldrig 

Syrien 17 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 17 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 17 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 17 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 17 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 18 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Några 
gånger/vecka 

Syrien 18 Sunni Med familj Några 
gånger/vecka 

En gång varje 
dag 

Syrien 19 Sunni Med familj Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Syrien 19 Sunni Ensam Några 
gånger/vecka 

Flera 
gånger/dag 

Afghanistan 16 Shia Boende Några 
gånger/vecka 

Flera 
gånger/dag 

Afghanistan 19 Shia Med familj Flera 
gånger/dag 

En gång/dag 

Afghanistan 16 Shia Boende Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Afghanistan 16 Shia Boende Några 
gånger/vecka 

En gång/dag 

Afghanistan 16 Shia Boende Några 
gånger/vecka 

En gång/dag 

Afghanistan 17 Sunni Boende Flera 
gånger/dag 

Flera 
gånger/dag 

Afghanistan 16 Shia Boende Flera 
gånger/dag 

Några 
gånger/vecka 

Afghanistan 17 Shia Boende Flera 
gånger/dag 

Några 
gånger/vecka 

Afghanistan & 
Iran 

17 Shia Boende Flera 
gånger/dag 

Aldrig 

Afghanistan & 
Iran 

16 Shia Boende Flera 
gånger/dag 

Aldrig 

Afghanistan & 
Iran 

16 Shia Boende Flera 
gånger/dag 

Aldrig 
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Ungdomarna som besvarat enkätundersökningen skriver att en viktig del i islam är att följa 

regler. Svar såsom att följa regler eller att göra saker som inte är haram förekommer. En 19–

åring från Afghanistan skriver att det viktigaste är att ”göra som islam regler”. En annan 19–

åring från Syrien skriver att ”göra regler. Tänka på gud” är viktigt. Även W nämner regler som 

en viktigt del i islam.  

 
Viktigaste följa regel. Och att man känna hela tiden eller tänka på guden. (W)  

 

Ungdomar från både Afghanistan och Syrien anger att vara snäll och att vara en bra människa 

är det viktigaste inom islam. Att visa respekt för andra människor och för Gud är andra svar 

som förekommer. Liknande svar framkom vid intervjuerna. Enligt A är det viktigaste inom 

islam är att tänka på Gud och att göra som man ska mot alla. A berättar även att om man är en 

snäll och bra människa som har gjort gott mot andra väntar himmeln när man dör.  

Även Gud nämns som det viktigaste inom religionen. Gud nämns fyra gånger av de syriska 

ungdomarna och en gång av de afghanska ungdomarna. När det kommer till att beskriva det 

bästa med religionen benämns Gud flera gånger. Ofta nämns Gud i samband med hjälp. Såväl 

de syriska som de afghanska ungdomarna svarar att Gud är det bästa för att få hjälp. Detta 

framkom även vid intervjuerna. Både A och H ansåg att det bästa var att gud kan hjälpa.  

 

W och några av ungdomarna som besvarat enkätundersökningen svarade att fred var det bästa 

med religionen. Han säger att det bästa med religionen finns redan i namnet som enligt honom 

betyder fred. Han menar att detta innebär att man ska vara snäll mot andra människor.  

 

Flera av ungdomarna uppger att bönen är en av de viktigaste såväl som bästa delarna med islam. 

En 17–årig pojke från Syrien skriver ”det viktigaste är bör”, en annan pojke framhåller även 

han att det viktigaste är att be. Sammantaget nämns bönen som en viktig sak vid sex tillfällen. 

Två pojkar från Afghanistan och fyra pojkar från Syrien nämner det som den viktigaste delen 

av islam.  

 

Ungdomarna som besvarat enkäten anger att de flera gånger varje dag bad i hemmet i Syrien 

eller Afghanistan. De afghanska och syriska ungdomarna har besvarat frågan på liknande sätt.  

 

Flera av de syriska ungdomarnas svar påvisar att de i Sverige ber i hemmet i samma 

utsträckning som i Syrien. Merparten av dem ber alltså flera gånger om dagen även i Sverige. 
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Svaren från en pojke från Syrien visar att i hemlandet bad flera gånger varje dag men att han i 

Sverige ber en gång om dagen. En annan av de syriska ungdomarna svarar att han aldrig ber i 

hemmet i Sverige men att han i Syrien bad några gånger varje vecka.  

 

A berättar att han i Syrien bad ungefär en gång om dagen. I Sverige ber han flera gånger om 

dagen, då det får honom att må bra. Han försöker nu att be fem gånger om dagen, men att det 

är svårt under skoldagarna. Vid flera tillfällen har han hamnat i intensiva diskussioner med sin 

lärare då läraren inte låtit honom sluta tidigare för att be. Fredagar är den viktigaste dagen att 

be på och då försöker han ofta genomföra den rituella tvagningen wudhu före bönen.  

 

W ber i samma utsträckning i hemmet i Syrien som i Sverige.  

 

Bland de afghanska ungdomarna är det flera som uppger att de ber lika många gånger  i hemmet 

i Sverige som i hemlandet. Bland tre av ungdomarna visas en minskning av bönen i hemmet i 

Sverige i jämförelse med bönen i hemlandet. De tre ungdomarna uppger att de i Afghanistan 

bad flera gånger varje dag men att de i Sverige ber en gång om dagen. De tre pojkarna från 

Afghanistan och Iran svarade att de, i likhet med de andra pojkarna, bad flera gånger om dagen 

i hemlandet men att de aldrig ber i Sverige.  

R bad några gånger varje vecka hemma tillsammans med föräldrarna. Det var då hans föräldrar 

som tog initiativ till att familjen skulle be. R ber aldrig i Sverige då det inte finns någon som 

säger till honom.  

Y brukade tillsammans med övriga familjen när de gjorde det men han tog inte initiativet till 

att be på egen hand. Han berättar att han inte ber i Sverige då han inte har något behov av det. 

Han ser Sverige som ett stabilt och lugnt land där han inte behöver be Gud om hjälp.  

 

H brukade vanligen be i moskén men det förekom även bön i hemmet. I Sverige brukar H be 

dagligen, främst under kvällstid. Han försöker även be på morgonen innan skolan. Vid 

bönetillfällen brukar han tänka på sin familj och be att Gud ska hjälpa dem. Han vill att familjen 

ska må bra, men vet inte var de befinner sig.  

 

I Afghanistan brukade M vanligtvis be flera gånger varje dag. Vissa perioder bad han bara en 

gång om dagen. I Afghanistan bad han både tillsammans med övriga familjen och ensam. M 

ber i högre utsträckning i Sverige än i Afghanistan. Han berättar att han saknar att kunna gå till 

en moské för att be och att han istället ber själv på sitt rum.  
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Sammanfattning  

Merparten av de nyanlända ungdomarna som besvarat enkäten och de ungdomar som deltagit i 

intervjuerna anger att de flera gånger per vecka bad någon slags bön i hemmet i respektive 

hemland.  

Bland majoriteten av samtliga svar från de syriska nyanlända ungdomarna visas få förändringar. 

Bland svaren hos vissa visas en ökning eller minskning i bönefrekvensen.  

Bland de nyanlända ungdomarna från Afghanistan visas en generell minskning av 

bönefrekvensen i hemmet. Bland samtliga ungdomar som uppger att de bott i både Afghanistan 

och Iran visas den största förändringen. De anger att de i Sverige aldrig ber i hemmet.  
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8.3 Religiösa regler  
 

Hemland Ålder Inriktning Viktigt 
med 
generella 
regler i 
hemlandet 

Viktigt 
med 
generella  
regler i 
Sverige 

Matregler i 
hemlandet 

Matregler i 
hemlandet 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Inte viktigt Följde alltid Följer 
ibland 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 18 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 18 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 19 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Syrien 19 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer 
ibland 

Afghanistan 16 Shia Mycket 
viktigt 

Viktigt 
ibland 

Följde alltid Följer 
ibland 

Afghanistan 19 Shia Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Afghanistan 16 Shia Mycket 
viktigt 

Viktigt 
ibland 

Följde alltid Följer alltid 

Afghanistan 16 Shia Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Afghanistan 16 Shia Viktigt 
ibland 

Viktigt 
ibland 

Följde alltid Följer 
ibland 

Afghanistan 17 Sunni Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Afghanistan 16 Shia Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Följde alltid Följer alltid 

Afghanistan 17 Shia Mycket 
viktigt 

Inte viktigt Följde alltid Följer alltid 

Afghanistan 
& Iran 

17 Shia Viktigt 
ibland 

Inte viktigt Följde alltid Följer aldrig 

Afghanistan 
& Iran 

16 Shia Viktigt 
ibland 

Inte viktigt Följde alltid Följer aldrig 

Afghanistan 
& Iran 

16 Shia Viktigt 
ibland 

Inte viktigt Följde alltid Följer aldrig 
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Ungdomarna som deltagit i enkätundersökningen och ungdomarna som blivit intervjuade säger 

att de alltid följde religionens regler kring mat i respektive hemland. En övervägande majoritet 

av de som deltagit i enkätundersökningen, 15 av 23, svarar att även i Sverige alltid följer islams 

regler kring mat.  

 

Nio av de elva syriska nyanlända ungdomarna svarar att de alltid följer reglerna i Sverige. 

Resterande två svarar att de ibland följer reglerna. Svaren från de afghanska ungdomarna är 

mer varierade. Fem av dem svarar att de alltid följer reglerna kring mat i Sverige. Tre svarar att 

de ibland följer reglerna. Resterande tre svarar att de inte följer reglerna.  

 

Fyra svarar att de ibland följer matreglerna och tre av dem svarar att de inte alls följer reglerna 

kring mat.  

 

A berättar att han alltid följde islams regler kring mat i Syrien och att han även gör det i Sverige. 

Han berättar att han aldrig vill äta gris och att han undviker det i största möjliga mån. Hans 

lärare har lärt honom hur gris kan benämnas i innehållsförteckningen på olika matvaror, vilket 

underlättar för honom att undvika fläskkött. Han säger att det blivit viktigare för honom att följa 

islams regler kring kosthållning sedan han kom till Sverige. I Sverige bor han ensam och måste 

du själv ansvara för såväl matinköp som matlagning. Då behöver han ha kunskap om den mat 

som finns tillgänglig.  

 

Han säger att det i allmänhet har blivit viktigare att följa religiösa regler. I Syrien följde han 

och alla andra automatiskt reglerna. Då var allt enkelt och han behövde inte fundera över om 

han agerade rätt eller inte. I Sverige å andra sidan måste han alltid tänka på vad han gör. Han 

berättar att han ibland frågar imamen eller goda vänners föräldrar om råd om han inte vet hur 

han ska agera i en situation. Han säger att det är viktigt att följa reglerna för att finna någon 

slags trygghet och lugn i den nya och delvis okända situationen och i Sverige. 

 

Jag vill det ska vara som Syrien. Så jag gör som i Syrien. Jag mår bra då. (A)  

 

W följde alltid reglerna kring mat i Syrien. Han berättar att det enligt islams regler även är 

förbjudet att dricka alkohol, men det gjorde han ändå vid några tillfällen i Syrien. I Sverige 

följer han reglerna kring mat i ungefär samma utsträckning som i Syrien. Han uppger att han 
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dricker alkohol några gånger i månaden i Sverige. Att han dricker alkohol oftare i Sverige tror 

han inte beror på att Sverige är väldigt alkoholtolerant. W tror snarare att det beror på att han 

är äldre nu än när han bodde i Syrien.  

W äter inte fläskkött och försöker undvika animaliskt gelatin, som ofta finns i exempelvis godis. 

Han berättar att det viktigaste inte är att följa de stipulerade reglerna utan att det viktigaste är 

hur det känns i hjärtat. 

 

Om jag vet att det finns godis innan jag äter jag kommer inte äta. Men om jag vet 

inte jag kommer äta. Och sen om jag visst, vad ska jag göra? (W) ¨ 

 

 

I Afghanistan följde H alltid de religiösa matreglerna såväl som andra regler.  

Det kött som familjen åt var alltid i enlighet med reglerna. Även i Sverige vill han att köttet ska 

vara i enlighet med religionens föreskrifter. Det nötkött han äter ska vara halalslaktat. Om 

sådant kött inte finns att tillgå väljer han istället alternativ som innehåller fisk eller som är helt 

vegetariska. Han berättar att han vid ett tillfälle i Sverige har ätit fläskkött av misstag. Han 

visste inte att det han åt innehöll fläskkött.  

 

H har vid något tillfälle druckit alkohol tillsammans med svenska kompisar. Något som skulle 

vara helt otänkbart om han fortfarande bodde i Afghanistan. Han blev inte förtjust i drycken 

och har sedan dess inte druckit igen. Han tycker inte att det är bra för kroppen att dricka alkohol. 

Det påverkar hans träning, något han inte vill. Hans tränare säger även att det inte är bra med 

alkohol, varken för kroppen, hälsan eller själen. H pratar ibland om islam med sin tränare som 

också är muslim. Om H har några frågor eller funderingar kring religionen brukar han fråga 

tränaren.  

 

M berättar att han aldrig har ätit gris och att det inte är något han vill göra. Detsamma gäller för 

alkohol. Han tycker att det är viktigt att följa samtliga religiösa regler och han vill gärna följa 

dem. Däremot tycker han att det är svårt att göra det i Sverige. Han berättar att det bland annat 

är svårt att veta vilken mat som är bra. Han nämner även att det är dyrt med mat i Sverige vilket 

försvårar för honom och hans familj att alltid äta bra mat. De äter däremot alltid mat som är i 

enlighet med islams regler om vilken mat som är haram och halal.  
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R och Y uppger att de alltid följde de religiösa matreglerna men att de inte tycker det är viktigt 

i Sverige. I Iran följde R de religiösa reglerna på grund av att hans familj tyckte det var viktigt. 

Personligen tyckte han inte att det var viktigt. R berättar att hans mamma ansvarade för 

matinköpen samt matlagningen i Iran och att den alltid var bra. Familjen åt mycket vegetarisk 

mat. De gånger familjen åt nötkött var köttet alltid slaktat enligt islamsk sed.  

 

Han tycker inte att det är särskilt viktigt att följa islams seder kring kost eller andra saker i livet. 

På boendet där R bor äter han aldrig gris. Det beror främst på att de andra pojkarna på boendet 

inte äter fläskkött. I skolan eller i andra situationer äter han ibland fläskkött. Han tycker inte om 

svenskmatlagningstradition och anser att svenskar inte kan laga mat. R tycker att kött i Sverige 

ofta är dåligt kryddat, därför undviker han det.  

 

I Iran drack R aldrig alkohol men säger att det snarare berodde på att han inte var så gammal 

än att det fanns religiösa själ. Han säger att han drack alkohol under en period då han befann 

sig i Grekland. R berättar att han inte ser något fel i att dricka alkohol men att han undviker det 

då det påverkar hans prestation när han tränar.  

 

Likt övriga följde Y de religiösa reglerna om kosthållning såväl som andra regler i hemlandet. 

När han bodde tillsammans med sin familj i både Afghanistan och Iran var det hans föräldrar 

som ansvarade för både matinköp och matlagning. Y tror att hans föräldrar då följde reglerna 

och alltid lagade mat i enlighet med muslimsk sed.  

Y själv berättar att han i Sverige både ätit fläskkött och druckit alkohol. Något som han dock 

försöker undvika då det påverkar kroppen negativt.  

Vid de tillfällen han druckit alkohol har han det varit vid tillfällen då etniska svenskar varit i 

majoritet. I Sverige är det många som dricker alkohol och därför gör Y det också.  

 

Alla dricker i Sverige. Om jag inte dricker andra tycker konstig. Om jag med 

andra och all dricker alkohol jag också dricker alkohol. Men om ingen dricker 

alkohol jag dricker inte. (Y)  

 

 

Y upplever att många andra redan tycker att han är annorlunda, att han är konstig. Därför 

försöker han göra som majoriteten av den grupp han är med. Han säger dock att när han är med 

andra som tillhör samma folkslag och kultur som han själv är han inte konstig.  
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Sammanfattning 

På frågorna om religiösa regler, såväl generella som de om kost, har merparten av de nyanlända 

ungdomarna som besvarat enkäten och deltagit i intervjuerna gett liknande svar. En 

övervägande majoritet av dem svarar att de tycker det är viktigt att följa religiösa regler både i 

hemländerna och i Sverige. De nyanlända ungdomarna som uppgett att de har bott i både 

Afghanistan och Iran har svarat att de inte tycker det är viktigt med religiösa regler. De har även 

uppgett att de inte följer de religiösa reglerna för kost i Sverige.  
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9 Diskussion och sammanfattning  
 

9.1 Metoddiskussion  
 
Utifrån de undersökningar och det material som använts i undersökningen är det inte möjligt 

att dra några allmängiltiga slutsatser utifrån resultatet gällande förändringar i nyanlända 

ungdomars religionsutövning. Undersökningen är baserad på intervjuer och enkäter om 

enskilda individers religionsutövning i hemlandet och i Sverige. Om ett annat urval gjorts, om 

nyanlända ungdomar i ett annat samhälle eller en större stad undersökts är det tänkbart att 

resultatet blivit annorlunda.  

Ytterligare faktorer som påverkar resultatet är de frågor som använts i enkäten och vid 

intervjuerna. Om dessa hade varit formulerade på annat sätt är det möjligt att resultatet blivit 

annorlunda. Samma sak gäller om både pojkar och flickor deltagit i undersökningen eller om 

det istället varit vuxna som deltagit i undersökningen.  

 

Undersökningen präglas av både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Vilket innebär att delar av 

materialet använts i ett kvantitativt syfte. Andra delar har analyserats kvalitativt då målet har 

varit att finna de nyanlända ungdomarnas egna upplevelser och berättelser för att sedan 

analysera dem.  

 

9.2 Resultatdiskussion  
 

9.2.1 Majoritet och minoritet 
 

Bland samtliga nyanlända ungdomar som deltagit i undersökningen framkommer att en 

övervägande majoritet besöker en religiös samlingslokal, företrädesvis moské, varje månad i 

hemlandet.  

Besöksfrekvensen bland ungdomarna från Syrien liknar varandra, även om variationer 

förekommer. Bland de nyanlända ungdomarna från enbart Afghanistan samt de med rötter i 

både Afghanistan och Iran är besöksfrekvensen hög men det förekommer en större differens i 

denna grupp.  

 

Bland samtliga ungdomar visas en märkbar förändring i besöksfrekvensen i en religiös 

samlingslokal efter flykten till Sverige. Den största skillnaden visas i gruppen med ungdomar 
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som på något sätt har ursprung från Afghanistan. De afghanska shiamuslimska ungdomarna 

uppger att de aldrig besöker en religiös samlingslokal i Sverige. Den sunnitiska pojken från 

Afghanistan besöker en religiös samlingslokal i samma utsträckning i Sverige som i hemlandet. 

Vid intervjuerna framkom från de shiitiska ungdomarna att de inte är välkomna i den lokal 

moskén. Därmed är det också otänkbart för dem att besöka den lokala moskén.  

 

Jenny Berglund framhåller att det finns stora skillnader inom den muslimska gruppen i Sverige 

gällande såväl etnisk bakgrund som trosinriktning. De kulturella skillnaderna mellan sunniter 

och shiiter är därför en trolig anledning till att de shiitiska afghanska ungdomarna inte är 

välkomna till den lokala moskén. De afghanska shiiterna är i detta fall att likställa med hur 

Jonas Otterbeck beskriver situationen för kvinnor och flickor som är ovanliga och ibland 

ovälkomna besökare i moskéer i Sverige. Även om de shiitiska afghanska pojkarna visserligen 

är män är det faktum att de har annan trosinriktning det som gör dem annorlunda och ovälkomna 

i den lokala moskén. Enligt Otterbeck skapar de som äger den religiösa arenan ofta en autencitet 

och en plats i det nya Samhället som i så hög grad som möjligt påminner om hemlandet. Moskén 

är en passande plats för detta då majoritetsbefolkningen, de etniska sekulariserade svenskarna, 

mycket sällan gör anspråk på dessa platser.  

 

Liknande mönster som beskrivits ovan visas även gällande hur ungdomarna följer de religiösa 

reglerna. Samtliga ungdomar  svarade att de följde de religiösa reglerna i hemlandet och att de 

tyckte att det är viktigt. Efter flykten till Sverige anger de syriska ungdomarna i högre 

utsträckning än de afghanska ungdomarna att de tycker att det är viktigt att följa religiösa regler. 

Bland de afghanska ungdomarna är det framförallt ungdomarna som bott i Iran som skiljer sig 

från övriga. De anser inte att det är viktigt att följa religiösa regler och att de inte finner reglerna 

viktiga. En förklaring till detta kan vara att en stor del av den iranska befolkningen är sekulär 

och icke–praktiserande.  

 

Anders P Lundberg framhåller religionsutövning och religionstillhörighet som en 

identitetsmarkör för invandrade grupper. Det är därför sannolikt att den sunnitiska arabiska 

identiteten förstärks när de syriska ungdomarna besöker den lokala moskén där besökarna i 

största grad består av araber. Genom besöken i moskén blir de syriska ungdomarna en del i ett 

nätverk och en gemenskap som på många sätt liknar den i hemlandet. Genom detta bildar denna 

grupp en majoritet bland muslimerna i Samhället.  
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Det faktum att ungdomarna kommer från olika länder och kulturer är en skillnad som påverkar 

religionsutövningen.  

De nyanlända sunnimuslimska ungdomarna tillhörde i hemlandet en övervägande majoritet 

som gjorde det möjligt och naturligt för dem att uttrycka och utöva religionen i såväl offentliga 

som privata sammanhang. De syriska sunnimuslimska ungdomarna kommer dessutom från ett 

land som, med undantag från de senaste åren, har varit välfungerande och starkt ekonomiskt. 

Detta möjliggjorde för landet sunnitiska majoritet att skapa sig kulturella och religiösa 

traditioner som förts över från generation till generation.  

 

De nyanlända ungdomarna från Afghanistan samt även de som bott i Iran kommer från 

samhällen som varit präglade av långa tider av oroligheter, stridigheter, förföljelser och 

förtryck. Nästan alla de afghanska ungdomar som deltagit i enkäten tillhör även Afghanistans 

shiamuslimska minoritet hazarer. Vid utförandet av religiösa riter har hazarerna flera gånger 

blivit attackerade av bland annat talibaner. De afghanska ungdomarna kommer från en annan 

miljö än syrierna då de i hög utsträckning blivit förföljda på grund av etnicitet och 

religionsinriktning. De har historiskt och även idag varit en åsidosatt och förföljd minoritet.  

 

Även i Sverige fortsätter de afghanska shiiterna att vara en minoritet, dock en relativt stor 

minoritet bland de svenska muslimerna. En stor del av iranierna i Sverige är icke–praktiserande 

och det kan förklara varför det finns förhållandevis få shiamuslimska församlingar i Sverige. 

Shiiterna är en minoritet i förhållande till den svenska majoritetsbefolkningen samt bland den 

muslimska befolkningen i Samhället. Baserat på de shiitiska afghanska ungdomarnas 

berättelser är de inte välkomna i den lokala moskén som utgör navet i den muslimska 

församlingen i Samhället. De har alltså inte möjlighet att bli en del av det muslimska sociala 

kapital som Lundborg nämner.  

 

Projekt REDCo visar hur det påverkar religionsutövningen om man befinner sig i en majoritets– 

eller minoritetsgrupp. När ungdomarna befinner sig i en majoritet är det fler som är religiöst 

aktiva och då ökar även utövandet.  

 

De syriska sunnitiska ungdomarna är en del av den sunnitiska majoritetsförsamlingen. I 

förhållande till detta är de sunnitiska afghanerna i minoritet. Båda grupperna är även i minoritet 

i förhållande till den svenska majoritetsbefolkningen.  
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En del i att tillhöra en tydlig minoritet är att det ofta uppstår en vilja att vara som alla andra för 

att på så sätt få tillgång till en majoritetsgrupp. Denna vilja märks tydligt bland de afghanska 

ungdomarna och främst bland pojkarna som också bott i Iran. De har i hög grad tagit avstånd 

från religionen och utför inte några religiösa riter i Sverige. Bland dem finns det en vilja av att 

tillhöra en majoritet. I intervjuerna framkom en önskan om att inte framstå som annorlunda och 

att bara passa in. Många av pojkarna som bott i Afghanistan och Iran följer inte de religiösa 

reglerna i Sverige och de uttrycker att de inte tycker det är viktigt. Då de inte kan bli en de av 

den muslimska sunnitiska majoritetsgruppen anpassar de sig istället efter den stora 

majoritetsgruppen bestående av etniskt sekulariserade svenskar. De anpassar alltså sin 

religionsutövning efter den nivå som är gällande bland majoritetsbefolkningen. Lundberg visar 

på liknande exempel bland andra stora invandrargrupper.  

 

9.2.2 Organiserad och privat religiositet  
 

Gällande den privata bönen i hemlandet återkommer liknande mönster som i föregående 

sektion. De afghanska och syriska ungdomarna bad i ungefär samma utsträckning i respektive 

hemland. Efter flykten till Sverige sker det i flera fall en nedgång i bönefrekvensen, medan 

frekvensen bland vissa är på samma nivå som i hemlandet eller till och med högre. Nedgången 

är tydligare bland de afghanska ungdomarna än bland de syriska ungdomarna.  

 

Flera av ungdomarna uttryckte att det är svårt att kombinera tidebönen med skolgång på 

språkintroduktionen. En liknande bild framkommer i Otterbecks studie och han nämner att 

skolgången gör det svårt för ungdomarna att finna och bibehålla en rutin kring bönen. Detta är 

en trolig anledning till att det bland flera av de nyanlända ungdomarna visas en nedgång i antalet 

gånger ungdomarna ber efter flykten till Sverige. I detta sammanhang skiljer sig ungdomarna 

som bott en tid i Iran från övriga då de anger att de aldrig ber i Sverige. De framhåller att de i 

hemlandet såg det som ett tvång att be och att detta tvång försvunnit i Sverige.  

 

Ander Sjöborg gör skillnad på att vara organiserat och individuellt religiös. De ungdomar som 

är sunniter ges i Samhället möjlighet att vara organiserat religiösa. Denna möjlighet ges inte till 

shiiterna som mer eller mindre tvingas vara individuellt religiösa då de inte har möjlighet att 

tillhöra den muslimska församlingen.  
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Bland organiserat religiösa förekommer flera besök i en församlingslokal och religion 

diskuteras i en högre utsträckning bland dem än bland individuellt religiösa. Bland de 

individuellt religiösa utförs de religiösa riterna, såsom bön, privat i hemmet.  

 

9.2.3 Familj  
 

En väsentlig skillnad mellan de afghanska och de syriska ungdomarna är deras boendeform i 

Sverige. Alla syriska pojkar under 18 år uppger att de i Sverige bor tillsammans med sin familj. 

Nästan alla pojkarna från Afghanistan i samma ålder bor istället på bemannade gruppboenden.  

 

Otterbeck nämner familjen som en viktig del i religionsutövningen. Familjegemenskapen bidrar 

till att religiösa och kulturella traditioner upprätthålls. De afganska pojkarna har alltså inte en 

familj i Sverige som aktivt i vardagen kan påverka deras religionsutövning. Flera av pojkarna 

som deltagit i intervjuerna har inte ens någon kontakt med sina familjer.  

 

Bland ungdomarna som deltagit i intervjuerna visas skillnader i utövandet bland de som har 

familj och/eller släkt i Samhället eller de som är utan någon familj. A och M är mer religiöst 

utövande än de som inte har familj i Samhället. Ungdomarna som bor utan familj i Sverige blir 

inte påverkade eller påminda om religionen och kulturen på samma sätt som de andra. Detta 

gör att ungdomarna i högre grad än övriga kan skapa en egen relation till religion eller till och 

med ta avstånd från den.  

 

Enligt Lundberg är föräldrar eller äldre släktingar en viktig faktor när det kommer till att ta del 

av det kulturella arvet. De är även en viktig del i att föra det kulturella arvet vidare.  

 

Familjens påverkan visas i denna undersökning då de ungdomar som i Sverige bor tillsammans 

med familj utövar sin religion i högre grad än de som bor utan familj.  

 

Lundberg nämner att religionen ofta får en ökad betydelse för personer som befinner sig i en 

integrationsprocess vilket inte kommer till starkt uttryck i denna undersökning. Det märks bland 

några av de syriska ungdomarna som deltagit i undersökningen, men inte bland de afghanska 

ungdomarna. Bland flera av de nyanlända ungdomarna visas istället en minskning i 

religionsutövningen. Detta visas även i Otterbecks undersökning av de muslimska ungdomarna 

i Malmö och Köpenhamn.  
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Det kan alltså konstateras att det finns olikheter i religionsutövningen mellan de nyanlända 

ungdomarna från Syrien och Afghanistan. Detta handlar inte så mycket om nationalitet som om 

ungdomarna befinner sig i en majoritets– eller minoritetsställning inom den muslimska 

gruppen. Ytterligare parametrar som påverkar religionsutövningen är om ungdomarna ägnar sig 

åt organiserad eller privat religionsutövning samt om de har familj eller nära släkt närvarande i 

Sverige.  

9.3 Didaktisk anknytning 
 
I arbetet inom skolan i Sverige möter lärare och annan personal elever från flera olika kulturer, 

med varierande religiös tillhörighet och olika etniska bakgrunder. Inom gymnasieskolans 

språkintroduktion har elevantalet ökat med 62% procent från år 2011 fram till år 2015. Enligt 

Lotta Holmström fanns det under höstterminen år 2015 12 300 nyanlända elever inskrivna på 

introduktionsprogrammets språkintroduktion.104 Syftet med språkintroduktionen, såväl som 

övriga introduktionsprogram, är att ge eleverna behörighet till nationella gymnasieprogram 

eller annan likvärdig utbildning.105 Alltså kommer en stor del av eleverna som idag går på 

språkintroduktionen senare att komma till nationella gymnasieprogram eller någon annan 

skolform.  

 

Enligt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 ingår 

det i den svenska gymnasieskolans värdegrund och uppgifter att ställa höga krav på människors 

förmåga att leva med och inse de värden som ligger i den kulturella mångfald som finns inom 

den svenska skolan och i det svenska samhället. Vidare anges det att skolan ska bidra till att 

eleverna skapar en trygg identitet och därigenom stärker elevernas förmåga att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Detta gäller alla elever, oavsett kulturell, religiös, 

eller etnisk bakgrund. Vidare ska skolan bidra till att elevernas identitet kan relateras till såväl 

det specifikt svenska som det globala.106  

 

Med andra ord är det skolans plikt att se till att de elever som anländer till Sverige under 

skolåldern dels får samma möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper och få samma möjligheter 

till lärande som elever som har gått i svensk skola från början, och dels att de redan under 

                                                
104 Lärarnas nyheter, sökord: nyanlända språkintroduktion (hämtad 2015–12–30). 
105 Skolverket, sökord: Introduktionsprogrammet (hämtad 2015–11–24).  
106 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 5.  
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skoltiden börjar integreras med det svenska samhället. För att kunna möta det behovet som 

dessa elever har fodras interkulturell kompetens i hela skolan, och inte minst på 

gymnasieskolan. Denna interkulturella kompetens måste skapas hos all personal, men särskilt 

hos lärare som arbetar på introduktionsprogrammet, där de nyanlända eleverna i 

gymnasieåldern först möter den svenska skolan.  

 

Interkulturell kompetens skapas inte ur intet, utan med kunskap som bas. Kunskap om olika 

människors kulturella, religiösa, eller etniska bakgrunder gör att lärare med större säkerhet kan 

möta varje enskild elevs behov i klassrummet. Interkulturell kompetens borde också skapas 

bland samtliga elever i svensk skola, i syfte att öka kontaktytorna mellan elever av olika 

bakgrunder, och därmed underlätta integrationen av nyanlända. För att skapa interkulturell 

kompetens bland eleverna måste den skapas hos personalen, och därför är en grundläggande 

förståelse för olika kulturella uttryck en förutsättning för svensk skola och även för det svenska 

samhället i framtiden.  

 
 

9.4 Vidare forskning  
 
Religiositet bland nyanlända är i nuläget ett relativt outforskat ämne. Därmed finns flera 

tänkbara områden inom vilket det kan bedrivas vidare forskning.  

 
Tänkbar vidare forskning inom området är bland annat att följa upp ungdomarna under ett antal 

år för att undersöka om det sker ytterligare förändringar i religionsutövningen. I samband med 

detta söka efter mönster och övriga faktorer som påverkar.  

 

Ytterligare tänkbar vidare forskning är att göra en liknande undersökning i en större stad för att 

där undersöka hur nyanlända ungdomarna utövar sin religiositet och om det finns några 

förändringar i denna efter flykten till Sverige. Det skulle vara mycket intressant att göra studier 

under samma period i ett mindre samhälle, likt i denna undersökning, en mellan stor stad och 

en större stad för att då kunna undersöka nyanlända ungdomars religionsutövning i städer och 

populationer av olika storlek.  

 

Vidare är det möjligt att undersöka om shiamuslimer som bosätter sig i en stad där det finns en 

aktiv shiamuslimskförsamling med tillhörande moské besöker den i högre utsträckning än de 
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som inte har tillgång till någon moské. I Malmö finns tillexempel en persisk moské som flera 

hazarer besöker.  
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Bilaga 1  

 

Enkät religionsutövning i hemlandet och i Sverige 
* Required 
1 Hur gammal är du? *   
  16 år 
  17 år 
  18 år 
  19 år 
  20 år 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
2 Kön *   
  Man 
  Kvinna 
  Annat 
  Jag vill inte svara 

  
3 Vilket land kommer du ifrån? *    
4 Hur länge har du varit i Sverige?    
  0–6 månader 
  6–12 månader 
  12–18 månader 
  18–24 månader 
  Mer än två år 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
5 Var bodde du i ditt hemland? *   
  I landets huvudstad 
  I en stor stad 
  I en liten stad 
  I en by 
  På landet ( i skogen eller i 

bergen) 
  Annat 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
 
 
 
 

6 Med vem eller vilka bodde du i ditt 
hemland? *   

  Med familj (mamma, pappa 
syskon) 

  Med släkt (farmor, morfar, 
faster, morbror, kusiner) 

  Bara med syskon 
  Ensam 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
7 Med vem eller vilka bor du i Sverige? 

*  . 
  Med familj (mamma, pappa 

syskon) 
  Med släkt (farmor, morfar, 

faster, morbror, kusiner) 
  Bara med syskon 
  På boende med personal 

och andra ungdomar 
  Ensam 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

 
8 Vad gjorde du i ditt hemland? *   
  Studerade 
  Arbetade 
  Studerade och arbetade 
  Gjorde ingenting 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

 
9 Vilken är din religionsinriktning?    
  Sunni 
  Shia 
  Annat 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
 



 

 

 
  

10 Vad tycker du är det bästa med 
din religion?               

11 Vad tycker du är det viktigaste 
med din religion?               

12 Hur många gånger varje månad 
besökte du någon slags 
gudstjänst eller deltog i en 
gemensam bön i en religiös 
samlingslokal i ditt hemland? *  

  1–2 gånger varje månad 
  2–3 gånger varje månad 
  3–4 gånger varje månad 
  4–6 gånger varje månad 
  6–8 gånger varje månad 
  8–10 gånger varje månad 
  10–12 gånger varje månad 
  Mer än 12 gånger varje 

månad 
  Aldrig 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
13 Hur många gånger varje månad 

besöker du någon slags 
gudstjänst eller deltar i en 
gemensam bön i en religiös 
samlingslokal i Sverige? *   

  1–2 gånger varje månad 
  3–4 gånger varje månad 
  4–6 gånger varje månad 
  6–8 gånger varje månad 
  8–10 gånger varje månad 
  10–12 gånger varje månad 
  Mer än 12 gånger varje 

månad 
  Aldrig 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
 	

 
14 Hur många gånger varje vecka 

bad du någon slags bön hemma (i 
din bostad) i ditt hemland? *   

  En gång varje dag 
  Flera gånger varje dag 
  Några gånger varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  Aldrig 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
15 Hur många gånger varje vecka 

ber du någon slags bön hemma (i 
din bostad) i Sverige? *   

  En gång varje dag 
  Flera gånger varje dag 
  Några gånger varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  Aldrig 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
16 Hur ofta pratade du om din 

religion med dina kompisar i ditt 
hemland? *   

  Flera gånger varje dag 
  En eller två gånger varje 

dag 
  Några gånger varje vecka 
  En gång varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  Jag pratade aldrig om 

religion med mina kompisar 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

 	

	

	

	

	

	

	

 
17 Hur ofta pratar du om din 



 

 

religion med dina kompisar i 
Sverige? *   

  Flera gånger varje dag 
  En eller två gånger varje 

dag 
  Några gånger varje vecka 
  En gång varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  Jag pratar aldrig om religion 

med mina kompisar 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
18 Hur ofta pratade du om din 

religion med din familj i ditt 
hemland? *   

  Flera gånger varje dag 
  En eller två gånger varje 

dag 
  Några gånger varje vecka 
  En gång varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  Jag pratade aldrig om 

religion med min familj 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
 
 
 

  
19 Hur ofta pratar du om din 

religion med din familj i Sverige? 
*   

  Flera gånger varje dag 
  En eller två gånger varje 

dag 
  Några gånger varje vecka 
  En gång varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  Jag pratar aldrig om religion 

med min familj 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
20 Hur ofta pratade du om din 

religion eller tankar om din 
religion med en 
religiösföreträdare i ditt 
hemland? *   

  Flera gånger varje dag 
  En eller två gånger varje 

dag 
  Några gånger varje vecka 
  En gång varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  En gång varje månad 
  Jag pratade aldrig med 

någon religiösföreträdare 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
21 Hur ofta pratar du om din 

religion eller tankar om din 
religion med en 
religiösföreträdare i Sverige? *   

  Flera gånger varje dag 
  En eller två gånger varje 

dag 
  Några gånger varje vecka 
  En gång varje vecka 
  Några gånger varje månad 
  En gång varje månad 
  Jag pratar aldrig med någon 

religiösföreträdare i Sverige 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
 	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



 

 

22 Var det viktigt för dig att följa 
din religions regler i ditt 
hemland?    

  Ja, det var mycket viktigt 
  Det var viktigt ibland 
  Nej, det var inte viktigt. 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 

  
23 Är det viktigt för dig att följa din 

religions regler i Sverige ?    
  Ja, det är mycket viktigt 
  Det är viktigt ibland 
  Nej, det är inte viktigt. 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 Följde du din religions regler om 
mat i ditt hemland?   

  Ja, jag följde alltid min 
religions regler om mat 

  Jag följde min religions 
regler om mat ibland 

  Nej, jag följde inte min 
religions regler om mat 

  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte 
  
25 Följer du din religions regler om 

mat i Sverige?    
  Ja, jag följer alltid min 

religions regler om mat 
  Jag följer min religions 

regler om mat ibland 
  Nej, jag följer inte min 

religions regler om mat 
  Jag vill inte svara 
  Jag vet inte  
26 Om du tycker det är viktigt att 

följa din religions regler, berätta 
gärna varför.     

     
  



 

 

Bilaga 2  

 

Intervju med A  
 
M– Hej och tack för att du vill vara med och 
svara på de här frågorna.  
A – Tack. Det är roligt. Jag gillar att prata 
om religion.  
M– Härligt. Då ska vi se. Hur gammal är 
du?  
A – 18 år.  
M– Är du kvinna, man, annat eller vill du 
inte svara.  
A – Man.  
M– Och vilket land kommer du ifrån?  
A – Syrien, bästa landet.  
M– Jaså, är det det?  
A – Ja, bästa landet. När det blir fred jag ska 
åka hem och hjälpa till och göra det bra 
igen.  
M– Det låter som en bra idé. Då får vi 
hoppas det blir fred snart.  
A – Om gud vill.  
M– Precis. Hur länge har du varit i Sverige.  
A – I snart två år.  
M– Okej. När du bodde i Syrien, bodde du 
i huvudstaden eller…  
A – Huvudstaden, Damaskus.  
M–Okej. Det ska va en fin stad har jag läst.  
A – Ja, jätte fin, den bästa. Inte alls som xxx.  
M– Jag tycker inte att xxx är så dåligt, men 
det är ju inte så stort. Då ska vi se, vad 
gjorde du i Syrien? Jobbade du eller 
pluggade eller vad gjorde du?  
A – Jag pluggade jag gick på gymnasiet typ, 
men sen kom krig och jag kunde inte vara 
där.  
M– Här i Sverige, bor du med din familj, 
eller själv, eller på boende eller hur bor du.  
A – Innan bodde jag med min farbror men 
nu jag fyllt 18 år så nu bor själv i XXX.  
M – Okej. Vilken är din religion?  
A – Islam.  
M– Är du sunni eller shia?  
A – Sunni. Nästan alla i Syrien är sunni.  
M– Just det. Vad tycker du är det bästa med 
islam?  
A – Att det finns gud som hjälper och att 
gud hjälpa. Och att va snäll mot alla och så.  

M– Toppen. Vad tycker du är viktigt med 
din religion då?  
A – Hmm, att göra som gud vill. Att tänka 
på gud och att göra som man ska mot alla. 
Man ska göra sånt som är bra. Då blir det 
bra sen.  
M – Vad menar du med sen?  
A – Sen när man dör. Om man är snäll och 
bra det finns himmel. Om inte det finns 
helvete.  
M – Okej, efter döden alltså. Nu ska vi prata 
lite om Syrien och hur ofta du var i moskén 
för att till exempel be i Syrien. Om du tittar 
på datorn så ser du många alternativ för hur 
ofta du var där.  
A – Okej. Jag var där ofta. Nästan varje dag.  
M – Så mer än 12 gånger varje månad.  
A – Ja.  
M – Gillade du att gå till moskén?  
A – Ja. Det gör jag. Det är bra. Jag kan tänka 
på gud och så i moskén. Det är bra.  
M – Brukade du gå till moskén med 
kompisar eller familj eller själv?  
A – Olika.  
M – I Sverige då. Brukar du gå till moskén 
här?  
A – Alltid på fredagar. Och ofta andra 
dagar. Jag hjälper till där. Jag gillar det.  
M– Brukar du gå till moskén i xxx.  
A – Ja, precis.  
M– Men om du gissar hur många dagar i 
veckan är du i moskén?  
A – Nästan alla dagar om det inte är mycket 
att göra i skolan och så.  
M – Så du går mer ofta, alltså fler gånger, i 
Sverige än i Syrien?  
A – Jag vet ofta. Ja, mer gånger. Jag tycker 
det är viktigt. Världen är inte alltid bra, då 
behöver jag hjälp från gud.  
M – Okej. Jag fattar. Brukade du be hemma 
när du bodde i Syrien?  
A – Ja, det gjorde jag.  
M – Hur ofta typ?  
A – Kanske en gång varje dag. Ibland mer.  
M– Och i Sverige. Brukar du be hemma i 
Sverige?  
A – Ja, varje dag. Flera gånger varje dag. 
Jag mår bra då.  



 

 

M– Varför ber du mer i Sverige? Har du 
tänkt på det?  
A – Mmm, det är jag behöver gud mer i 
Sverige. Nu nästan fem gånger varje dag. 
Inte alltid när jag går i skolan. Men ibland 
går jag hem.  
M– Tycker du det är svårt att vara muslim i 
Sverige. Jag tänker om du hinner med allt 
typ som man ska göra med bönen. Tvätta sig 
och be fem gånger om dagen?  
A – Ibland är det svårt. Ibland bråkar jag 
med min lärare för jag vill gå hem på 
fredagar när lektionen är. Lärare säger jag 
inte får gå, men jag går ändå. Det är viktigt 
att gå och be på fredagar, det viktigaste. På 
fredagar gör jag alltid tvätten.  
M– Okej. Är det wudhu den heter?  
A – Ja. Du kan bra.  
M– Tack. Brukade du prata om religion 
med dina kompisar i Syrien?  
A – Ja, ibland. Kanske några gånger varje 
månad.  
M – Och i Sverige. Brukar du prata med 
dina kompisar om religion då?  
A – Ja. Nästan varje dag. Många som 
kommer till Sverige glömmer religionen. 
Jag tycker inte de ska göra. Så jag pratar om 
religionen och gud så de inte glömmer.  
M– Så du hjälper dem att komma ihåg.  
A – Ja.  
M– Tycker de om det. Att du hjälper dem 
komma ihåg?  
A – Nästan alla.  
M – Varför tycker du att det är så viktigt i 
Sverige?  
A – Hmm, ja, för att här är vi inte så många 
så vi kan behöva komma ihåg religionen 
och vi kan behöv säga till varandra om 
religionen.  
M – Jag fattar. Brukade du prata med någon 
religiösföreträdare om din religion i Syrien, 
en imam eller så.  
A – Ja, det brukade jag.  
M– Hur ofta ungefär. Titta på skärmen så 
ser du vad du har att välja mellan.  
A – Hmm, ja, hmm, kanske en gång i 
veckan. Inte så ofta. Jag var ju mycket i 
skolan och sen träffade jag kompisar och så. 
Men kanske en gång i veckan.  
M– Okej. Men brukar du prata med nån sån, 
imam alltså, i Sverige?  

A – Ja, jätte ofta. Jag är nästan där alla dag, 
förlåt dagar.  
M– Var är där?  
A – I moskén, eller så är jag hemma hos 
honom.  
M – Okej. Efter det du berättar så verkar det 
som du är mer med din religion här i Sverige 
alltså än du var i Syrien. Tycker du det?  
A – Ja, absolut. (tystnad)  
M – Varför tror du att det är så då? Har du 
tänkt på det eller har du nån idé om varför 
och så?  
A – Vet inte. Eller jag tänker det är viktigare 
här. Jag kan mer om religionen i Sverige. I 
Syrien kunde jag inte så mycket. Nu läser 
jag mycket och jag pratar mycket med xxx i 
moské.  
M – Okej. Men vi tänker, eller vi, eller kan 
det vara så att, hmm, här i Sverige behöver 
du religionen mer. Du sa ju innan att du 
behöver lära dina muslimska kompisar om 
islam. Varför känner du att du behöver det.  
A – De ska inte glömma religionen. De 
behöver gud när vi är i Sverige. Det är så, 
hmm, annat här. 
M – Menar du annorlunda?  
A – Ja, precis, annorlunda. Då behöver jag 
gud. Det hjälper lite. Jag tänker mycket på 
familjen och så.  
M – Just det, din familj är inte i Sverige.  
A – Nej, de är i Syrien och Egypten. Men 
jag har, vad säger, släktning.  
M – Okej. Vi kan ju prata om något annat 
en liten stund. Vi kan prata om något som 
jag gillar, mat. Mat och regler. I islam finns 
det ju regler kring mat, om vad man ska äta 
och så och om vad man inte får äta. När du 
bodde i Syrien, brukade du följa religionens 
regler för mat?  
A – Ja. Alltid.  
M – Okej. Var det typ att inte äta gris och 
så.  
A – Aaa. Jag vill aldrig äta gris, gris är inte 
bra. Smutsig.  
M – Men i en del godis finns det ju gris. Åt 
du inte det i Syrien?  
A – Nej, det finns inte där tror inte.  
M – I Sverige då. Det finns ju gelatin, det 
görs ju ofta på gris, i godis och så. Brukar 
du äta det.  



 

 

A – Kanske när jag kom hit och inte visste 
mer. Men aldrig nu. Min lärare har sagt till 
mig vad det kan heta när jag läser på maten 
och nu vet jag så köper inte.  
M – Är det väldigt viktigt för dig att följa 
reglerna för mat?  
A – Ja, viktigt.  
M – Viktigare sen du kom till Sverige?  
A – Ja, jag tror det. Jag köper mat ensam 
och då måste jag kunna mycket om mat. Sen 
det är bara mera viktigare att göra alla regler 
nu.  
M – Jag förstår. Är det lite samma som att 
prata om religion att det är annat här.  
A – Ja, annat här. Jag vill det ska vara som 
Syrien. Så jag gör som i Syrien, jag mår bra 
då.  
M – Okej, jag förstår. Det är nog vanligt att 
göra så. Men när du bodde i Syrien, var det 
viktigt att följa religionens regler då? Alltså 
alla regler.  
A – Ja, viktigt. Alla gör ju regel där. När alla 
gör regler tänker jag inte på regler. I Sverige 
jag måste tänka på regler alltid. Inte så 
många gör regler här. Jag måste tänka och 
fråga andra personer.  
M – Som tillexempel imamen?  
A – Ja. Ibland frågar jag också kompisar 
som har familj här. Men många gånger jag 
fråga imam.  
M – Okej. Du frågar imamen eller kompisar 
som har familj. Frågar du dom , kompisarna 
alltså, eller typ föräldrarna.  
A – Föräldrar. De kan mycket.  
M – Okej. Vi har pratat lite om det här 
innan. Men vad är det som du tycker är 
viktigt med att följa religionens regler. 
Varför är det viktigt?  
A – Hmm. Jag är muslim och jag måste göra 
regler. Alla regler.  
M – Vad händer om du inte gör regler.  
A – Det finns vad heter det, himmel och 
(tystnad) .  
M – Helvete. Där satan, shaitan är?  
A – Ja, om man inte gör regler då kommer 
man där. Jag vill inte det.  
M – Okej jag förstår. Tack så mycket A för 
att jag fick fråga dig.  
A – Tack det var roligt.  
  



 

 

Bilaga 3 
 
Intervju med H  
 
M – Då ska vi se. Funkar det? Lyser det 
rött?  
H – Ja.  
M – Gött. Hur mår du?  
H – Bra tack. Hur mår du?  
M – Bara bra. Som jag sa lite ska jag fråga 
dig lite frågor om religion och så. Du ska 
också få berätta lite om dig själv hur 
gammal du är och så.  
H – Okej.  
M– Då ska vi se. Du är kille. Hur gammal 
är du?  
H – Jag är 16 och 5 månader.  
M – Bra. Hur länge har du varit i Sverige?  
H – Öh, jag kom juni 2014.  
M– Då, det är typ ett och ett halv år. Så typ 
18 månader.  
H – Ja.  
M – Vilket land kommer du ifrån?  
H – Afghanistan.  
M – Okej. Har du bott där hela livet. Till du 
kom till Sverige alltså?  
H – Ja.  
M – Ingen annanstans?  
H– Nej, bara Sverige då.  
M – Precis. Vilken är din religion?  
H – Islam.  
M – Är du shia eller sunni?  
H – Shia.  
M – Om jag inte är ute och cyklar…  
H –Cyklar?  
M – Ja man, öh, man säger så på svenska 
när man tror att man vet något. När man vet 
det ganska mycket.  
H – Aha.  
M – Alltså du är väl hazar.  
H – Ja, det är jag. Jag är hazara.  
M – Jag trodde nästan det. Jag tycker man 
kan se det på ögonen.  
H – Haha, ja. Lite kina ögon.  
M– Ja, lite. Men det är fint tycker jag.  
H – Tack.  
M– Då ska vi se, öh, titta där på skärmen. 
Hur bodde du i Afghanistan. I en stor stad 
eller i en liten stad eller en stor stad eller…  
H– Öh, i en liten stad. Lite så.  

M – Okej. Vad gjorde du där? Gick du i 
skolan eller jobbade du?  
H – Jobbade.  
M – Vad gjorde du för jobb?  
H– Djur.  
M– Djur? Hur menar du? Jobbade du med 
djur?  
H – Tittade på dom.  
M – Jaha, vakta djur. Så att de inte skulle 
rymma och för att de skulle må bra.  
H – Ja, så var det.  
M – Okej. Då ska vi se, oj det glömde jag. 
Hur bor du i Sverige? Bor du med din familj 
eller boende?  
H – På boende. Det är bra.  
M – Härligt. Har du någon familj eller släkt 
i Sverige?  
H – Nej, ingen. Jag vet inte min familj. Jag 
vet inte var dom är. Vi gick från 
Afghanistan, men sen dom försvann i 
Turkiet.  
M – Nej men gud. Usch vad hemskt.  
H – Mmm.  
M– Öh, är det okej om vi pratar lite om dom 
ändå? Du behöver inte berätta om dom men 
vi kan prata lite om hur du gjorde med 
religion där, i Afghanistan. Är det okej?  
H – Ja, okej.  
M – Skönt. Säg bara till om det blir jobbigt. 
Okej, du är muslim, shiamuslim. Vad tycker 
du är det bästa med din religion?  
H – Mycket bra. Bäst är att det alltid finns 
hjälp från gud. Jag kan fråga och så. Det 
finns gud som kan hjälpa.  
M – Gud kan hjälpa dig?  
H – Ja.  
M – Det var fint sagt. Vad är det viktigaste 
med din religion?  
H – Öh, viktigt är att göra som gud. Att göra 
bra saker och så. Att vara bra muslim. Göra 
saker och så.  
M – Okej. När du bodde i Afghanistan, 
brukade du gå till moskén då? För att be och 
så?  
H – Ja. Många gånger.  
M – Om du tittar på skärmen, hur många 
gånger skulle du säga?  
H – Kanske 12 gånger.  
M – Okej, ofta då. Alltså många gånger.  
H – Ja. Det är bra att gå moské. Det skönt, 
det är skönt också. Som lugnt och bra där.  



 

 

M – Okej. Lugnt och bra i moskén. Brukar 
du gå till moskén här i xxx? Det finns ju en 
där, det är ju ganska nära där du bor också, 
du kan åka buss dit och så.  
H – Nej, aldrig där.  
M – Varför inte?  
H – Där är sunni och araber. Jag vill inte 
vara där.  
M – Jaha, varför inte.  
H – Jag är shia många från Afghanistan här 
är shia. Och där dom gillar inte. Och det inte 
samma där.  
M – Okej. Finns det någon annan moské du 
åker till ibland då?  
H – Ja, ibland. Ibland när det är viktig fest 
och så.  
M – Okej. Viktig fest, typ som kristna har 
jul och påsk och så?  
H – Ja, så. När eid var då jag ledig och gick 
i moské i xxx.  
M – Jaha, var det när det var eid al adha?  
H – Ja.  
M – Men brukar då åka till moskén i xxx 
då?  
H – Nej, inte ofta. Kanske en gång på höst 
och så. 
M – Okej jag fattar. Tror du att du skulle gå 
mer i moskén om det fanns en för shia här i 
xxx?  
H – Ja, kanske.  
M – Okej. Öh, jo, där här med att be. Vet du 
be?  
H – Ja.  
M – Brukade du be hemma i Afghanistan? 
Hemma i ditt hus alltså.  
H – Ja, ibland. Många gånger i moské.  
M – Så inte så många gånger hemma, mer i 
moskén?  
H – Ja.  
M – Brukar du be hemma i ditt rum i 
Sverige?  
H – Ja, ganska många gånger.  
M – Mer än i Afghanistan?  
H – Ja.  
M – Ber du på en sån matta då eller är det 
typ att du tänker?  
H – Ja. Tänker och så.  
M – Gör du det många gånger varje dag?  
H – Ibland på morgon, när personal säger 
jag ska vakna. Nästan alla kväll. Kvällar.  
M –Hur gör du då? Gör du något speciellt?  

H – Nej, jag är i rummet och, öh, tänker 
familj och så. Och tänker att gud hjälper 
dom och så. Tänker att de mår bra.  
M – Jaha, okej. Kan man säga att du vill att 
gud ska göra så de mår bra?  
H – Ja.  
M – När du var med din familj brukade ni 
prata om religion då?  
H – Ja, ibland. Kanske några gånger varje 
vecka.  
M– Kommer du ihåg vad ni pratade om då?  
H – Eh, olika. Ibland frågade om saker och 
ibland om gå i moské och typ sånt.  
M – Okej. Brukade du prata med dina 
kompisar om religion när du bodde i 
Afghanistan?  
H – Ibland. Inte så mycket.  
M – Här då. I Sverige brukar du prata om 
religionen, islam, här i Sverige med dina 
kompisar?  
H – Ibland. Ibland med några. Men många 
kompisar gillar inte religionen mycket.  
M – Varför inte det tror du?  
H – Jag vet inte. Kanske de inte gillar.  
M –Kommer de också från Afghanistan?  
H – Ja. Några och några också Iran.  
M – Okej. Varför tror du att de inte gillar 
religionen?  
H – Jag vet inte. Kanske inte varit bra med 
religionen. Kanske de inte läst mycket 
koranen.  
M – Ja, kanske. Pratade du mer om religion 
med din familj än kompisar och så?  
H – Ja. Bättre prata med familj. Pappa kan 
mycket om religion. Jag fråga pappa.  
M – Vad skönt. Pratade du ibland med en 
imam om religionen i Afghanistan?  
H – Ibland.  
M – Öh, okej. Var det varje vecka eller 
många gånger varje dag eller någon gång 
varje månad. Kolla på skärmen om du kan 
se något som stämmer.  
H – Kanske en gång varje månad.  
M – Okej. I Sverige, pratar du med någon 
imam här?  
H – Nej aldrig. Det finns ingen bra här. Bara 
han i xxx, han inte bra.  
M – Är det han som är sunni. Är det därför 
han inte är bra.  
H – Kanske.  



 

 

M – Öh, okej. Men pratar du med någon 
annan vuxen om religionen då?  
H – Ibland min tränare. Han också muslim.  
M – Är han också shia? Från Afghanistan?  
H – Nej. Iran. Han shia också. Är shia också  
M – Okej. Brukar du prata med honom?  
H – Ja, jag frågar ibland. Frågar om saker, 
hur göra och så. Det är bra fråga han.  
M – Vad skönt att fråga honom.  
H – Just det, honom.  
M – Ingen fara. Vad brukar ni prata om.  
H – Hmm.  
M – Du måste inte säga om du inte vill.  
H – Ja. Jag vill inte.  
M – Då pratar vi lite om mat istället och om 
du tycker det är viktigt att följa islams regler 
om mat. Om att göra saker som, eller vi 
säger så här, till exempel om mat och 
alkohol. Mat som är haram och halal. När 
du var i Afghanistan. Brukade du följa 
regler för mat.  
H – Ja, alltid tror jag.  
M – Du, eller din familj, ni åt mat och kött 
och så som var halal?  
H – Ja. Mamma göra mat och det alltid bra 
mat.  
M – Din mamma lagade mat som var halal. 
Hur var det med kött och så från ko. Var det 
alltid halalslaktat? Du vet så där som man 
ska göra.  
H – Mmm.  
M – Ja?  
H – Ja.  
M – Åt du gris någon gång?  
H – Nej, nej aldrig. Det är inte bra.  
M – Har du ätit mat med gris i Sverige?  
H – Kanske i skolan. Men när jag precis 
kommit och inte prata svenska. Jag inte vet 
mat som var gris. Nu kan jag.  
M – Så du råkade äta det när du inte visste, 
men nu när du vet så äter du inte.  
H – Ja.  
M – Annat kött i Sverige då. Som inte är 
halalslaktat. Äter du det?  
H – Nej. Kanske en gång. Men inte mycket.  
M – Om du är på McDonalds eller äta pizza, 
äter du kött då?  
H – Nej, kyckling.  
M – Måste den också vara halal.  
H – Kanske. Men det inte så viktigt.  

M – Okej, det är okej att äta kyckling som 
inte alltid är halal?  
H – Mmm, tror det.  
M – Hur är det med alkohol. Drack du det 
någon gång när du var i Afghanistan?  
H – Nej, nej aldrig.  
M – I Sverige då? Har du druckit alkohol 
här?  
H – Kanske.  
M –Kanske?  
H – Kanske en gång med kompisar.  
M – Var det med dina kompisar som också 
är muslimer, de från Afghanistan. Eller var 
det med svenskar?  
H – Svenskar. Men jag gillar inte så mycket. 
Inte bra, inte bra för kroppen. Jag gillar att 
träna och min tränare säger det inte är bra 
dricka alkohol.  
M – Jaha, är det samma tränar som du 
ibland pratar om religion med?  
H – Ja.  
M – Tycker du att det är viktigt att följa 
islams regler för mat i Sverige?  
H –Ja, viktigt. Men svårt. Finns många olika 
mat i Sverige och mycket med kött och 
mycket gris. I Sverige gris i tårta och, öh, 
kaka.  
M – Ja, det är gris i en del tårtor och kakor. 
I en del godis också.  
H – Ja, men jag gillar inte godis. Inte bra för 
kroppen.  
M – Nej, det är det inte och inte för tänderna 
heller. Okej, sista frågan, tycker du det är 
viktigt att följa religionens regler. Alltså 
alla regler. 
H – Ja.  
M – varför? Varför är det viktigt?  
H – Ah, viktigt att göra som bra muslim. 
Göra bra saker inte göra dålig saker. När jag 
död jag vill komma till vad heter det… Där 
är bra.  
M – Öh, på svenska säger vi paradiset eller 
himmel.  
H – Ja, jag komma vill där är bra. Himmel.  
M – Så det är viktigt att följa islams regler 
för att då kommer du till himlen sen?  
H –Ja.  
M –Okej. Då får jag tacka för att du var 
med.  
H – Okej. Det var roligt.  
M – Kul att höra.   



 

 

Bilaga 4 
 
Intervju med M  

 
 
 

Malin – Så då ska vi se. Då ska vi prata lite 
om det här med religion.  
M– Mmm. 
Malin – Och vad du tänkerr om religion och 
jag har ju också här min dator där du ser alla 
frågorna som vi ska prata om. Och så finns 
det ju alternativ, alltså många olika svar att 
välja mellan som du kan titta på om du inte 
vet.  
M– Okej.  
Malin – Då börjar vi. Hur gammal är du?  
M – Jag är 16.  
Malin – 16. Och du är kille? 
M– Ja.  
Malin – Vilket land kommer du ifrån?  
M – Afghanistan.  
Malin – Hur länge har du varit i Sverige?  
M– Jag kom i det måste varit september 
2014.  
Malin – Då är det typ 12, 13, 14, 15, 15, 16. 
Så mellan 12 till 18 månader?  
M – Ja.  
Malin – Var bodde du i Afghanistan. Var 
det i huvudstaden, eller en stor stad eller en 
liten stad eller en by eller på landet.  
M – Vi bor i liten stad. 
Malin – Med vem eller vilka bodde du 
hemma i Afghanistan?  
M – Med föräldrar och syskon.  
 Malin – Med din familj. Och hur bor du i 
Sverige då?  
M – Samma. Mamma, pappa, syskon.  
Malin – Mamma och pappa är här. Vad 
skönt.  
M– Mmm.  
Malin – Vad gjorde du i Afghanistan? 
Pluggade du, eller jobbade du eller gjorde 
du ingenting.  
M – Jag jobbade.  
Malin – Har du aldrig gått i skolan?  
M – Jo lite, men när jag är liten.  
Malin – Och vilken är din religion?  
M – Muslim.  
Malin – Shia eller sunni?  
M – Shia.  
Malin – Om jag inte vet helt fel är du också 
hazar. Och många hazarer är också shia va?  
M – Ja.  

Malin – Vad skull du säga är det bästa med 
din religion?  
M – Hm, det bästa gud. 
Malin – Varför är gud bra?  
M – Därför. Därför det är bra. Gud kan ge 
förlåt.  
Malin – Menar du då att om du gör något 
dumt kan du be gud om förlåtelse?  
M – Ja.  
Malin – Vad är det viktigaste då?  
M – Det viktigaste  
Malin – Med religionen alltså.  
M –Det viktigaste är respekt för gud och för 
människor. Och att göra som vill gud.  
Malin – Respekt för gud och människor hur 
menar du då?  
M – Som leva bra och vara bra för gud och 
människor.  
Malin – Nu ska vi prata lite om Afghanistan. 
Hur många gånger på en månad, du ser här 
på skärmen, var du med i en gemensam bön 
i Afghanistan?  
M – Ja, 8–10 kanske.  
Malin – Så ganska många dagar.  
M– Mmm.  
Malin – brukade du gå alla fredagar till 
moskén?  
M – Alla.  
Malin – Och i Sverige då. Brukade, brukar 
du gå till moskén? Det finns ju en moské i 
xxx.  
M – Nej. Den är inte för oss. Den för sunni. 
Inte shia.  
Malin – Får du inte gå dit för att du är shia?  
M – Jag vill inte. Det fungerar inte. Blir 
kaos.  
Malin – Brukar du be hemma då? När du 
bodde i Afghanistan, brukade du be hemma 
då?  
M – Mmm. Ja, många gånger.  
Malin – Flera gånger varje dag?  
M– Ja ibland. Ibland en gång ibland många.  
Malin – Brukade du göra det själv då? Eller 
med familjen?  
M – Olika. Brukade göra med själv.  
Malin – Var det så att du låg och tänkte eller 
var det så att det var med en matta och så 
här?  



 

 

M – Ibland. Ibland så och ibland bara prata 
med gud.  
Malin – I Sverige då. Hur gör du här? Ber 
du många gånger här också?  
M – Kanske mer här.  
Malin – Jaha, varför det?  
M – För att kan inte be moské här. Måste 
bara göra hemma.  
Malin – Aha, jag fattar. Är det jobbigt att 
inte kunna gå till moskén?  
M –Ja, lite.  
Malin – Men du, med religionen och så då. 
Brukade du prata om religionen med dina 
kompisar i Afghanistan?  
M – Ja.  
Malin – Om du kollar på skärmen, ungefär 
hur ofta?  
M – En gång varje vecka kanske.  
Malin – Vad pratade ni om då då?  
M – Mycket. Olika. Vad man ska göra. När 
vi gå moské och så.  
Malin – Här i Sverige då? Brukar du prata 
om religion med dina kompisar?  
M– Eh, inte så ofta. Inte så många som vill 
prata om religion. Många killar vill inte ha 
religion. Och mång killar dom vill inte prata 
med mig.  
Malin – Nej, men usch, vad tråkigt.  
M – Mmm.  
Malin – Men det här att de inte vill ha 
religion. Vet du varför de inte vill det?  
M – Vet inte. Men några dom här med ingen 
familj och du vet dom gillar inte.  
Malin – Dom gillar inte religion? Kommer 
de här killarna också från Afghanistan? Är 
de också shia?  
M – Ja, de kommer från Afghanistan. Men 
kanske några killar har bott i Iran också.  
Malin – Aha, då fattar jag. Men ibland 
pratar du om religion med såna som 
kommer från samma land?  
M – Många.  
Malin – Mmm. Om du ändå ska tänka lite, 
hur ofta tror du typ att ni pratar om religion?  
Med kompisar?  
M –Kanske, någon gång i veckan. Kanske 
någon gång varje månader.  
Malin – Okej. Bra. Men skulle du vilja prata 
mer om religion med dina kompisar?  
M – Nja, ja. Jag skulle vilja prata i moské.  

Malin – Är det det viktigaste? Det du 
saknar?  
M – Mmm.  
Malin – Men du, med din familj då. Brukar 
ni prata religion i Afghanistan?  
M – Ja, ganska ofta.  
Malin – Om du får välja då. Hur många 
gånger ungefär?  
M – Eh, några gånger varje vecka.  
Malin – Kommer du ihåg vad ni pratade om 
då?  
M – Ungefär samma. Samma som 
kompisar. Vad gör vi fest, när moské och 
sånt.  
Malin – Hur ofta pratar du om religion här i 
Sverige? Mer eller mindre eller samma?  
M – Kanske. Kanske mer.  
Malin – Varför tror du att det är mer?  
M– Det finns inte moské.  
Malin – Så då pratar ni om det hemma 
istället?  
M – Mmm.  
Malin – Mmm. Okej. Sen är det en fråga här 
om du brukar prata om dina tankar om 
religion med en religiösföreträdare, alltså en 
imam i Afghanistan? Religiösföreträdare är 
imam, eller som vi har i kyrkan i Sverige, 
en präst.  
M – Mmm.  
Malin – Brukade du prata med någon sån i 
Afghanistan?  
M – Mmm. Ibland.  
Malin – Hur ofta då då?  
M – Varje vecka i alla fall.  
Malin – Vad brukade ni prata om då då? 
Eller är det hemligt?  
M – Mmm. Ahh. Inte hemligt men vi prata 
gud och så.  
Malin – I Sverige då? Brukar du prata med 
någon imam i Sverige?  
M – Nej.  
Malin – Aldrig?  
M – Aldrig. Jag känner ingen.  
Malin – Kan du inte prata med han i moskén 
i xxx då?  
M – Nej, det är inte samma.  
Malin – Inte samma. Nehe. Nu ska vi prata 
lite om mat och det gillar jag ju. Brukar du 
följa, följde du din religions regler, alltså 
mat som är haram och halal när du bodde i 
Afghanistan?  



 

 

M – Ja.  
Malin – Alltid, eller ibland eller?  
M – Alltid.  
Malin – Tillexempel det här med gris och 
så. Äter du gris?  
M – Aldrig.  
Malin – Varför inte?  
M – För det haram.  
Malin – Mmm. I Sverige då?  
M –Ehh. Mjo, jag gör regler här också.  
Malin – Lika mycket som i Afghanistan?  
M – Jag tror.  
Malin – Kan du tänka dig att äta något med 
gris i Sverige?  
M – Det är mycket gris. Men jag vill inte.  
Malin – Du vill inte äta det?  
M – Det är haram?  
Malin – Alkohol då?  
M – Nej.  
Malin – Aldrig? Har du druckit det i 
Afghanistan? 
M – Nej, inte.  
Malin – I Sverige då?  
M – Nej, aldrig.  
Malin – Okej. Eh, var det viktigt för dig att 
följa regler i Afghanistan?  
M – Ja, viktig.  
Malin – Viktigt alltid eller ibland?  

M– alltid viktigt.  
Malin – I Sverige då?  
M – Viktigt. Men mycket svår i Sverige.  
Malin – Det är jätte viktigt men svårare.  
M –Mmmm.  
Malin – Varför är det svårare då?  
M – Därför det svårare. Svår med mat. Svårt 
inte kan gå moské. Svårt att veta vilken mat 
är bra. Mat kostar mycket pengar.  
Malin – Eftersom det inte är så mycket 
muslimer i Sverige finns det inte lika 
mycket saker som i Afghanistan.  
M – Mmm.  
Malin – Ehm, varför är det viktigt att följa 
religionens regler då?  
M – Mmm. Det är viktigt för jag ska. I 
Koranen säger jag ska. Jag vill göra bra. 
Göra bra regler och så.  
Malin – Okej. Jag förstår.  
Vill du berätta något mer för mig om islam 
eller om det vi pratat om?  
M – Nej. Tror inte.  
Malin –Då får jag tacka för att du var med.  
  
 
 
  



 

 

Bilaga 5  
 
Intervju med R  
 
M – Då ska vi se. Tack för att du vill vara 
med.  
R– Okej.  
M– Vi ska prata lite om det här med 
religion. Hmm, titta här på skärmen (pekar 
på datorn) där finns en massa frågor. Du ska 
få svara på dom och sen kommer jag att säga 
lite mer frågor om jag vill veta något mer. 
Okej?  
R– Okej.  
M– Då börjar vi. Hur gammal är du.  
R– 16 och några månader.  
M– Okej, då skriver vi 16.  
R– Mmm.  
M– Är du kvinna, man annat eller vill du 
inte svara?  
R– Jag är kille.  
M. Och vilket land kommer du ifrån?  
R– Afghanistan.  
M– Hmm, okej. Har du bott någon 
annanstans än Afghanistan.  
R– Mmm.  
M– Var då, i vilket annat land?  
R– Asså, jag föddes Iran.  
M– Du är född i Iran. Har du bott hela livet 
i Iran?  
R– Ja.  
M– Okej. Varför säger du då att du kommer 
från Afghanistan.  
R– Jag är som Afghanistan. Jag är inte Iran, 
sån från Iran.  
M– Menar du iranier? Man säger så om dom 
som bor i Iran.  
R– Mmm, iranier. Jag är afghan. Mamma är 
från Afghanistan och pappa.  
M– Okej, så du har bott i Iran men du tänker 
själv att du är afghan för att din mamma och 
pappa kommer därifrån?  
R– Jag är inte afghan. Mitt land 
Afghanistan, men jag är hazara. 
M– Just det, du är hazara. Är det därför din 
mamma och pappa flyttade till Iran.  
R– Ja. Inte bra vara hazara i Afghanistan. 
Många dödar och inga jobb.  
M– Nej, just det. Jag har läst om det. Usch. 
Ska vi prata om din religion nu istället?  
R– Okej.  

M– Då ska vi se, hur länge har du varit i 
Sverige?  
R– Hmm, februari. (tystnad) Nästan 10 
månader.  
M– Okej. Du pratar bra svenska för att bara 
ha varit här 10 månader. När du bodde i 
Iran, bodde du i huvudstaden, i en stor stad, 
i en liten stad, i en by eller kanske på landet. 
Du måste inte svara om du inte vill.  
R– Vad är huvudstad?  
M– Huvudstad är liksom den viktigaste 
staden. I Iran är Teheran huvudstad. 
R– Okej, jag bor Teheran.  
M– Vilka bodde du med i Iran? (Pekar på 
skärmen)  
R– Familj. Mamma, pappa, syskon.  
M– Hur bor du i Sverige då?  
R– På xxxxx. Det är boende med andra 
killar och så.  
M– Har du någon familj eller släkt i 
Sverige.  
R– Nej, ingen familj.  
M– Okej. Vad gjorde du i Iran? Jobbade, 
pluggade eller gjorde kanske ingenting?  
R– Jag jobbade mycket. Men en kvinna var 
som lärare. Han lära oss skriva och läsa och 
matematik.  
M– Okej. Vilken är din religion?  
R– Mmm, islam?  
M– Är du sunni eller shia?  
R– Shia.  
M– Okej. Vad tycker du är det bästa med 
islam? Din religion.  
R– Mmm. (Tystnad). Inte så mycket. 
Kanske att… jag vet inte. 
M– Okej, du vet inte riktigt vad som är bäst 
eller bra med islam? Vi kan prata mer om 
det sen.  
R– Okej. 
M– Finns det något som du, hmm, är viktigt 
med religionen då? Alltså, vad tycker du är 
viktigast?  
R– Viktigast att säga att ska va snäll.  
M– Så att va snäll är något viktigt med 
islam?  
R– Ja, jag tror.  
M– Okej. Då förstår jag. När du va i Iran, 
hur ofta, hur många gånger varje månad 
gick du till moskén för att be? Titta på 



 

 

datorn så ser du hur många gånger det finns 
att välja mellan.  
R– Jag vet inte.  
M– Men om du tänker ungefär.  
R– Det var längesen jag va i moskén i Iran. 
Jag var ett år Grekland och många månader 
i Europa och sen Sverige.  
M– Oj, det var länge i Grekland. Varför 
stannade du så länge där?  
R– Mmm. Jag var skadad och så.  
M– Jaha, hmm, okej. Öhh. Ja, jag vet att det 
var längesen du var där i Iran alltså, men om 
du försöker minnas vad tror du?  
R– Hmm, inte alltid. Jobbade många 
timmar. Typ 9–10 på kvällen.  
M –9 på morgonen eller?  
R– Ja.  
M– Oj, det var ju jätte länge. Men om du 
tänker, hur ofta tror du?  
R– Kanske på fredagar.  
M– Okej, så typ 3–4 gånger varje månad. 
Typ nästan alla fredagar?  
R– Ja, tror jag.  
M– I Sverige då, brukar du gå till moskén 
här?  
R– Aldrig.  
M– Aldrig?  
R– Aldrig.  
M– Okej. Varför inte? Det finns ju en 
moské i xxxx.  
R– Ja. Finns ingen för shia, där bara sunni. 
Och han som bestämmer, mycket dålig.  
M– Jaha, så i den moskén får det bara gå 
sunni. Men det finns ju moské i xxxx och 
Göteborg också.  
R– Jag vet, men jag vill inte gå där.  
M– Okej, okej. Jag fattar. Men om det 
funnits en moské där shia också fick gå, 
skulle du gå dit då? 
R– Tror inte. Kanske bara ibland. Om det 
var typ fest och mina kompisar skulle gå.  
M– Tror du det skulle vara annat om din 
mamma och pappa också var i Sverige?  
R– Kanske.  
M– Vad tror du skulle kunna vara 
annorlunda? Alltså, inte vara som nu. Vad 
tror du att du skulle kunna göra då?  
R– Pappa och mamma mycket muslim. 
Alltid muslim. Mamma har sån på huvudet. 
Pappa tycker om gud och tycker om moské. 
Alltid vara mycket muslim. Jag gillar inte.  

M– Okej, så om mamma och pappa skulle 
vara här skulle du vara tvungen att vara mer 
muslim? Typ gå i moské och så? 
R– Ja, jag tror. Men jag vill inte.  
M– Varför inte? 
R– Jag vet inte.  
M– Okej, vi pratar om något annat då 
istället. När du bodde i Iran, brukade du be 
hemma då?  
R– Mmm, ibland. Mamma och pappa säger 
vi måste.  
M– Hur gjorde ni då? Tillsammans eller hur 
var det?  
R– Tillsammans ibland. Men jag jobbade 
nästan alla dagar och många timmar så jag 
gjorde inte så ofta.  
M– Var det några gånger varje dag eller 
flera gånger varje dag eller någon gång 
varje dag eller några gånger varje vecka 
eller kanske några gånger i månaden?  
R– Kanske några gånger varje vecka.  
M– Okej. Tack. I Sverige då? Brukar du be 
hemma?  
R– Nej. Aldrig.  
M– Aldrig. Varför inte?  
R– Här jag måste inte. Här ingen bli arg jag 
inte gör bön. Ingen tvi, tvi… 
M– Tvingar?  
R– Ja, ingen tvingar här. Jag bestämmer 
själv.  
M– Okej. Du ber aldrig alltså?  
R– Nej.  
M– Brukade du prata om religion med dina 
kompisar i Iran?  
R– Nej, tror inte. Kanske om tid. Kanske att 
vi måste gå i moské för det var den tid. Men 
vi inte prata om gud och så.  
M– Okej. I Sverige då? Brukar du prata om 
gud och religion med dina kompisar?  
R– Nej, aldrig. Min kompis pratar ibland att 
han vill gud ska göra hans föräldrar komma 
till Sverige. Men jag tror inte gud kan göra, 
man måste göra själv.  
M– Men ni pratade lite mer i Iran varför tror 
du det?  
R– Iran man måste göra saker. Man måste 
gå moské man måste och så. I Iran dom 
säger vi måste i moské och då gå vi. Dom 
säger hela tiden, då man inte glömmer. I 
Sverige glömmer, ingen säger. 



 

 

M– Brukade du och din familj prata om 
religion i Iran?  
R– Ibland. Pappa och mamma pratade om 
religion och jag också ibland.  
M– Vad pratade ni om då? 
R– Typ det står i koran.  
M– Tyckte du om att prata om det?  
R– Nej. Jag tycker inte om.  
M– Pratar du om religion ibland när du 
pratar med dina föräldrar i telefon eller 
skype?  
R– Nej. Jag inte. Kanske mamma. Mamma 
vill att gud ska göra så att vi kan träffas. 
Men jag vill inte.  
M– Vaddå vill inte? Jag förstår inte.  
R– Jag vill inte dom komma hit till Sverige. 
Vill bestämma själv inte dom.  
M– Jaha, okej. Brukade du prata om islam 
med någon typ imam i Iran?  
R– Kanske jag var lite då. Men sen jag 
måste jobba.  
M– Brukar du prata med någon imam i 
Sverige då?  
R– Nej, det finns ingen här jag kan prata. 
Bara sunni och bara från andra land.  
M– Men om det funnits en shia som du 
kunde prata med skulle du göra det då.  
R– Jag vet inte. Kanske om jag måste.  
M– Nu ska vi prata lite om mat och religion. 
När du bodde i Iran brukade du följa regler 
för mat. Typ mat som är haram och halal?  
R– Ja. Det finns bara sån mat.  
M– Jaha, det finns typ inte gris och så som 
man kan äta?  
R– Mamma köpa mat och mamma köpa 
bara mat som är bra. Men i Iran man äter 
inte mycket kött man äter mycket zabzi.  
M– Zabzi det är grönsaker på persiska va?  
R– Ja, just det. Grönsaker.  
M– Okej, så ni åt mycket grönsaker och så. 
Men kött då, typ kyckling och ko när ni åt 
det, var det alltid halal och halalslaktat?  
R– Ja, jag tror. Jag tror bara finns sån mat.  
M– Okej, ja så kan det nog vara. Men i 
Sverige följer du såna regler för mat då?  

R– Nej, inte så mycket. Där jag bor på 
XXX, det finns inte gris. För många grabbar 
som bor där inte äta gris. Men kyckling och 
så vi äter.  
M– Men om du typ äter mat i skolan kan du 
äta gris då?  
R– Ja, om det är god gris. Men i Sverige kött 
inte så gott. Svenskar inte bra på mat.  
M– Haha, tycker du inte. Jag är ju jätte bra 
på att laga mat.  
R– Ja, kanske. Men mycket kött och inte 
mycket kryddor.  
M– Aha, nej inte samma mat som i Iran. 
Men typ alkohol då, drack du det i Iran?  
R– Nej, aldrig. Men jag var liten. I Grekland 
jag drack några gånger öl och någon gång 
vodka. Men inte gott. Mycket ont efter.  
M– Haha, ja så kan det bli. Men du tycker 
det är okej att dricka alkohol?  
R– Ja, det är okej, men inte bra ofta. Inte bra 
när jag tränar att vara trött.  
M– Så du tycker att det är okej med alkohol, 
men inte så mycket för att det kan vara bra 
när du tränar?  
R– Precis.  
M– Tyckte du det var viktigt att följa 
religionens regler om typ mat och alkohol 
och så när du bodde i Iran?  
R– Iran alla regel är om religion. Om jag 
inte göra regel jag komma i fängelse. Inte 
gilla fängelse.  
M– Okej jag fattar. Vill du berätta något 
mer om islam och så nu när vi pratar.  
R– Nej, det bra.  
M– Okej, då säger jag tack för att du vill 
vara med.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6  
 
Intervju med W 
 
M – Och här ser du då. Här är en enkät och 
det är många frågor. Du kommer att få svara 
på frågorna här och sen kommer jag att 
ställa lite mera frågor om det är något jag 
undrar över. Okej?  
W – Okej .  
M– Hur gammal är du?  
W– 19.  
M– Är du kvinna, man, annat eller du vill 
inte svara?  
W – Man 
M– Och vilket land kommer du ifrån?  
W– Syrien och stolt.  
M– Är du stolt för att komma från Syrien?  
W– Ja. (Skrattar)  
M– Ja, det tycker jag du ska va. Hur länge 
har du varit i Sveirge?  
W– Eh, kan man säga ett år och en halv 
eller?  
M– Ja, ungefär 18 månader då? 
W– Ja. Denna månad det blir arton.  
M– Och i ditt hemland bodde du i landets 
huvudstad, i en stor stad, i en liten stad, i en 
by, på landet, annat eller jag vill inte svara 
eller jag vet inte. 
W – Huvudstad.  
M– Vem eller vilka bodde du med i ditt 
hemland? I Syrien. 
W– Familjen.  
M–Och vad gjorde du i ditt hemland? 
Studerade, jobbade, gjorde ingenting? 
W– Studerade.  
M– Och vilken är din religion? 
W– Muslim.  
M– Muslim, islam.  
W– Ja.  
M– Om du ska berätta för mig. Vad tycker 
du är det bästa med din religion? 
W– Ja, eh, vad är det bästa med min 
religion? Med namnet. Det namnet heter 
islam. Islam betyder frid.  
M– Fred eller frid?  
W– Frid, peace. Du vet peace.  
M– Jaha, fred.  
W– Ja, fred. Det betyder så, det namnet 
betyder så.  
M– Varför är det så bra?  

W– Det är bäst om man är snäll mot 
människor och sånt. Förstår du?  
M– Så det bästa med din religion, tycker du, 
det är att man är snäll mot andra människor.  
W– Japp, det är det.  
M– Mmm, det är det bästa. Vad tycker du 
är det viktigaste med din religion då?  
W– M– Eeeh, viktigaste följa regel. Och att 
man känna hela tiden eller tänka på Guden.  
M– Okej. Toppen. Och sen här, det här är i 
Syrien. Hur många gånger varje månad 
besökte du någon slags gudstjänst eller var 
med i en gemensam bön?  
W– Mmm.  
M– Förstår du frågan?  
W– Nej. (skrattar)  
M– Alltså hur många gånger på en månad, 
på 30 dagar, var du, gick du till moskén?  
W– Jaha.  
M– Och då ser du här att det finns många 
olika alternativ. (Pekar på skärmen).  
W– Jag måste prata om en månad? 
M–Ja, en månad.  
W– En månad jag tror jag (tystnad). Jag 
hade olika.  
M– Ja, men ungefär om du tänker.  
W– 15 gånger. 
M– 15 gånger?  
W– Ja. Det är mitt stad. Det finns jätte 
många moské–  
M– Tyckte du om att gå i moské?  
W– Ja, man känner bra där.  
M– Vad är det som känns bra med att gå i 
moské?  
W– Alltså det är skillnad. Skillnad när man 
är inne, än ute man känner något, något 
special. Det känner jag. Det känner 
muslimer tror jag.  
M– Det känns speciellt när man är i 
moskén?  
W– Ja, man tänker på guden och sånt.  
M– Brukar du gå till moskén med din 
familj, eller dina kompisar, eller själv eller?  
W– Ibland.  
M– Ibland vad? 
W– Ibland med familjen ibland med 
kompisar. Men mer med familjen. Vi var 
barn, vi lekte där. 



 

 

M– Gick du mycket till moskén också när 
du var lite mer vuxen? Innan du flydde? 
Eller var det bara när du var liten? 
W– Det var mer när jag var liten på grund 
av pappan, han brukar ge mig råd. Att jag 
kan gå till moskén om jag vill ha råd. Men 
när man är vuxen man välja själv.  
M– Ja, mm. I Sverige då? Brukar du gå till 
någon moské i Sverige?  
W– Ja, ibland, jag tror på ramadan mer. 
Mest ramadan. Varje dag på ramadan. 
M– Och den här månaden, hur många 
gånger har du varit i moskén då? 
W– Nej, ingen gång.  
M– Och förra månaden?  
W– Jag tror en gång, på fredag. Det är 
muslimsk gång.  
M– Då kan vi säga att det är ungefär 1–2 
gånger varje månad, men mera när det är 
ramadan. Hur många gånger varje vecka 
gjorde du någon slags bön hemma i Syrien. 
Du vet pray på engelska.  
W– Gjorde jag eller man måste? 
M– Gjorde du.  
W– I vecka. I islams man måste göra fem 
gånger varje dag.  
M– Ja, men gjorde du så? (Pekar på 
skärmen och visar svarsalternativen.) 
W– Jag gjorde någon gång ibland. 
M– Gjorde du då själv eller gjorde du med 
din familj, eller kompisar eller.  
W– Ja, själv. 
M– Alltså när jag tänker om muslimer när 
dom ber då tänker jag att man är på en sån 
matta och att man är på knä och ber. Är det 
så du brukar be då eller var det så att du bara 
låg i sängen och tänkte på Gud och på att det 
ska vara bra?  
W– Man kan tänka så också i sängen och 
man vi har två saker med när man ber. Man 
kan sitta och ber Guden och säga och prata 
och tänka på guden och säga och göra saker. 
Eller man kan stå och göra så (böjer sig 
framåt) och läsa koranen. Sitta i matta och 
göra det här, det måste fem gånger och man 
måste göra wudhu.  
M– Vad är det?  
W– Det är när man gör så tvätta sig. Innan 
man be i moské eller i huset ja. Men den här 
om man ligger i sängen man kan när man 
vill. Man måste inte tvätta.  

M– Tyckte du bäst om att göra i sängen eller 
tyckte du om att gå och tvätta.  
W– Nej, när man gå och tvätta det är på 
grund av att man måste.  
M– Mmm. Hemma nu i Sverige. Brukar du 
be någon bön då? 
W– Ibland.  
M– Hur ofta på en vecka. (Pekar på 
alternativen på skärmen)  
W– Någon gång ibland. 
M– Ungefär samma som i Syrien?  
W– Ja, så.  
M– Och nu är det en fråga som handlar om 
hur ofta du pratade om din religion, alltså 
om islam, med dina kompisar i Syrien? Var 
det varje dag, eller var det några gånger 
varje vecka, eller några gånger varje månad, 
eller pratade du aldrig om religion med dina 
kompisar? 
W– Några gånger varje månad. 
M– Några gånger varje månad, ibland 
sådär. 
W– Ja. 
M– Och i Sverige då, brukar du prata med 
dina kompisar om din religion i Sverige? 
W– Ja, ibland också. 
M– Ibland. Var det lika mycket som i 
Syrien, eller mer eller mindre än i Syrien? 
W– Jag tror mindre. 
M– Mindre än Syrien, varför tror du att det 
är så? 
W– För att, som vi bodde innan, där var alla 
muslimer nästan. Men här, om man träffar 
någon som har samma religion, man ska 
prata om det. Och där i Syrien man kan 
minns, eller man kommer ihåg sin religion 
mer, för att varje dag fem gånger när man 
ber, där måste moské ropa, på alla, det här 
det heter adhan. 
M– Ja, jag vet. 
W– Man kommer ihåg, ja vi ska till moskén 
och så. Men här man kommer inte ihåg. 
M– Känner du att du kanske glömmer din 
religion lite när du bor i Sverige? 
W– Ja, om man jobbar inte på sin religion, 
man kommer glömma. Men det beror på 
ålder. 
M– På ålder? Hur menar du då? 
W– Jag menar, om man kommer hit och han 
är så liten, det betyder han lärde inte dig så 



 

 

mycket. Om man kommer här och är vuxen 
och han är, så, ja. Jag vet inte. 
M– Men jag tror jag förstår. Du tänker att 
när man är liten, om man kommer när man 
är ett barn till Sverige, då har man inte gått 
så mycket och lärt sig så mycket om 
koranen. Men när man är större då kan man 
mycket om koranen? 
W– Ja, och till exempel om man föddes här, 
till exempel han är inte svensk men han 
föddes här, han vet inte lika som någon 
annan, som bodde i Syrien eller Palestina. 
Kanske han läser. Kanske han vet mer. Det 
beror på ålder, tror jag. 
M– Ja, okej, ja. Intressant. Men när du och 
dina kompisar pratar om islam, vad pratar ni 
om då? 
W– Alltså vi pratar om olika saker, liksom 
vad heter det, till exempel, vad finns just nu, 
det finns Mecka det finns haij, vad ska vi 
göra i ramadan, vad ska ni äta, vad ska ni 
käka ramadan, ska ni till moskén. 
M– Okej, alltså lite mer vad man ska göra 
med religionen? Lite samma som nu när vi 
kristna börjar tänka på julen? 
W– Ja! Liksom. 
M– Men pratar ni inte så mycket om Gud 
eller koranen? 
W– Ja vi pratar så mycket tror jag, om Gud 
och koranen. 
M– Ni pratar mycket om det? 
W– Ja, till exempel inte alla människor, det 
är skillnad mellan folket så. Men till 
exempel nån som han tycker jättemycket 
om religionen, vet du vad betyder [ohörbar 
arabiska.  
M– Ja, är det som imam, typ? 
W– Imam, ja! Imam, eller nån som han, vad 
heter det, han tycker jättemycket om 
religionen och han ber Guden tjugofyra–sju, 
och han läser koranen hela tiden och så. Han 
pratar hela tiden, om du göra det blir bättre, 
det skrivs så koranen och så. Och ibland nån 
person han leker [? 13:00 ungefär] för 
mycket och han läser inte så mycket om 
religionen och sånt. Det är skillnad. 
M– Ja, jag förstår. Bra! Och nu är det, det är 
ingen fara med katten, om religionen och 
din familj. Pratade du mycket om islam med 
din familj när ni bodde i Syrien? 
W– Ja. 

M– Mycket? 
W– Ja. 
M– Hur ofta då? Var det varje dag, eller 
någon gång i veckan, eller någon gång i 
månaden? 
W– Någon gång i månaden. 
M– Ungefär lika mycket som med dina 
kompisar? 
W– Ja. 
M– Men när du pratade då om religion med 
dina föräldrar eller din familj, var det då 
samma sak att ni pratade om vad ni ska 
göra, vad ni ska äta på ramadan? 
W– Ja, eller liksom, eller vad ska vi göra 
med religionen, ska vi läsa något koran, 
eller så här. 
M– Brukade ni läsa koranen tillsammans 
hemma? 
W– Inte vi, men det finns några som brukar 
det. 
M– Men inte i din familj? 
W– Nej. Jag tror de som läser koran 
tillsammans, de är som tjejerna med 
mamman. Men vi är flesta pojkar. 
M– Ja, du har ju bara en syster. 
W– En syster. Hon läser med mamma. 
M– Hon läser med mamma. Men brukade 
du läsa med dina bröder och din pappa? 
W– Nja. Kanske. 
M– Kanske. Någon gång om året? 
W– Ja. 
M– Bra, W. Och nu bor du ju inte med din 
familj här i Sverige, men så det är ju svårt, 
men om du pratar i telefon med dina 
föräldrar, pratar ni någon gång om 
religionen då? 
W– Tror inte telefon, nej. 
M– Nä, då tar vi den där istället. Och här är 
nu en fråga om du brukar prata om din 
religion, alltså islam, med någon religiös 
företrädare, alltså typ en imam eller någon 
sån. Brukade du göra det i Syrien? 
W– Att prata med honom? 
M– Ja. 
W– Ja. 
M– Om religionen? 
W– Ja. 
M– Hur ofta då? 
W– Det… Det var varje vecka, på fredagar. 
M– Fredagar varje vecka? 



 

 

W– Fredagar varje vecka, det finns 
någonting al juma. Imam han sitter däruppe 
och han berättar framför alla till 
människorna.  
M– Okej. Men du brukade inte prata själv 
med en imam?  
W– Ibland. Om jag behöver fråga 
någonting, om jag vill göra något och jag är 
inte säker om det är om det är sant, rätt eller 
fel för guden. Jag ofta gå till honom och 
fråga. Han vet mer om religionen och sånt.  
M– Ja. Så det var, när du inte vet vad du ska 
göra och inte kunde och inte visste kunde du 
fråga nån i moskén.  
W– Ja.  
M– Var det imam man pratade med då 
eller?  
W– Ja.  
M– Är imam lite samma som en präst i 
Sverige i svenska kyrkan.  
W– Ja, liksom. Eller om man är så lite man 
kan fråga mamma eller pappa.  
M– Ja. Men när man är stor så frågar man 
imam? 
W–Ja.  
M– I Sverige då, brukar du prata med nån 
imam i Sverige?  
W– Nej.  
M– Aldrig?  
W–Aldrig?  
M– Varför inte det?  
W– Hmm, jag känner ingen.  
M– Du känner ingen?  
W– Nej, jag känner bara en. Bara så.  
M– Mmm. När du bodde i Syrien brukade 
du följa din religions regler om mat alltså 
vad som är halal och haram.  
W– Ja, alltid.  
M– Drack du alkohol när du bodde i Syrien?  
W– Ja, ibland.  
M– Ja. Åt du någonting med gris i i Syrien.  
W– Nej!  
M– Inte ens godis.  
W– Aldrig gris. Jag vet inte, jag tror det 
finns ingen godis som har gris i Syrien.  
M– Nej, det gör det nog inte det har du rätt 
i. Men du följde alltid din religions regler 
för mat i Syrien?  
W– Vi har ingen gris i Syrien. Om dom, det 
finns kristna i Syrien. Dom äter gris men det 
finns special det är lite tror jag.  

M– Men alkohol. Hur är det med det? För 
är inte det också förbjudet?  
W– Det är haram ja. Det är haram.  
M– Men dricka lite alkohol var inte så 
farligt?  
W– Det är farligt i alla fall om det är lite 
eller mer. Men farligare om man dricker 
mer.  
M– Så dricka lite bara alkohol är inte så 
farligt? 
W– Det är farligt i alla fall.  
M– I Sverige då? Följer du islams regler om 
mat och dricka mycket i Sverige?  
W– Ja. 
M– Lika mycket som i Syrien? 
W– Med mat ja. Lika mycket. 
M– Med godis då?  
W– Om jag vet att det finns godis innan jag 
äter jag kommer inte äta. Men om jag vet 
inte jag kommer äta. Och sen om jag visst, 
vad ska jag göra?  
M– Alkohol då i Sverige?  
W– Ja, mer än Syrien. Jag tror det beror på 
ålder.  
M– Ja på att du är äldre. Hur gammal var du 
när du flyttade från Syrien?  
W– 15 eller 16 typ.  
M– Ja, och då var du inte så stor. Och nu är 
du 19. Dricker du mycket alkohol i Sverige? 
W– Hmm.  
M– Hur ofta ungefär? 
W– Hmm, några gånger i månaden.  
M– Tycker du det är vitkigt att följa 
religionens regler om mat? 
W– Det beror inte på regler. Det beror på 
hjärta.  
M– När du bodde i Syrien, tycker du det var 
viktigt att följa din religions regler. Då 
menar jag alla regler som du vet om. Att till 
exempel med mat som är haram och halal 
och alkohol och om att kanske att svära. 
Tycker du det är viktigt att följa sådana 
regler?  
W– Ja, det är viktigt tror jag. Ja alltså det är 
viktigt att man följa sin religion.  
M– Varför är det viktigt?  
W– Om man vill inte följa man kan byta. 
Man som följer den här regler man ska tro 
inte på guden man ska följa ingenting.  
M– Har du valt din religion då eller har du 
för att din mamma och pappa är muslimer?  



 

 

W– Jag har fått från min mamma och pappa 
men om jag vill jag ska byta.  
M– Tycker du det är viktigt att man har en 
religion?  
W– Det är viktigt tror jag.  
M– Oavsett vilken religion det är?  
W– Jaaa, man måste ha religion. Det är 
viktigt, man inte måste, men det är viktigt.  
M– Jag förstår. Eh, brukar du läsa koranen?  
W– Ibland.  
M– I Syrien?  
W– Mmm.  
M– Brukar du läsa den i Sverige?  
W– Ja, ibland också.  
M– Har du en koran hemma?  
W– Mmm.  
M– Tycker du då att det är jätte viktigt att 
följa religionens regler eller lite viktigt, 
ibland viktigt?  
W– Det är viktigt.  
M– Jätte viktigt?  
W– Man kan byta om man vill inte följa. 
Annars några som ska kolla eller aaa.  
M– Nu är vi färdiga, eller är det något mer 
du vill berätta om di religion och vad du 
tycker om din religion?  
W– Hmmm, asså vet inte vad ska man 
berätta. Men alla tycker om sin religion att 
det här är sant. Aaa.  
M– Mmm. Vad tror du händer om du inte 
följer reglerna för din religion?  
W– Det… Det beror på guden. Vad han 
kanske, kanske han ska. Vi tror på 
någonting det heter ?????.  
M– Är det samma som helvetet på svenska? 
Där shaitan finns?  
W– Det finns himmel och helvete. Så om 
man inte följer regler man ska till helvete.  
M– Jag är ju inte muslim, vad händer med 
mig då tänker du?  
W– Mmm.  
M– Jag som inte är muslim.  
W– Du får fråga guden?  
M– (Skrattar) Jag ska fråga min gud?  

W– Jag vet inte. Men jag vet vad som är 
skrivit islam om man byter från muslim till 
annan relgion. Man kommer inte tillbaka till 
islams, det blir jätte farligt. Öh, i några 
lander eller i ett land det var för längesen 
dom kommer döda honom. Till exempel vi 
har Muhammad (profeten) och efter 
Muhammad det finns några som heter 
sahaba. Du vet om dom?  
M– Mmm.  
W– Abu Bakr och dom. Du har läst?  
M– Japp.  
W– Det här dom, dom var innan du får 
komma. Dom ska hämta nån, du måste tror 
på guden. Du måste vara muslim. Han bara 
boo, jag vill inte. Dom låter honom gå.  
M– Okej.  
W– Dom hämta honom två tre gånger. Om 
han vill inte bli muslim dom kommer döda 
honom. Då skriver koran man måste va men 
inte nu. Man måste inte döda någon eller det 
är skillnaden med tiden.  
M– Att nu är det lite annat idag.  
W– Ja.  
M– Är du sunni eller shia muslim?  
W– Sunni.  
M– Tycker du det är någon stor skillnad på 
sunni och shia? 
W– Ja, lite.  
M– Vad är det som är skillnad då?  
W– Dom tycker om Al Hussein mer än 
Muhammad. Men vi tycker om Muhammed 
mer än Hussien. På grund av Muhammad 
han största profet och sista. Och dom 
skriver koran han är bäst person i hela 
världen. Hela tiden så. Men dom, ja, dom 
tycker jätte mycket om al Hussein. Dom slå 
sitt själva. Om al Hussien och sånt. Du vet? 
M– Ja, jag vet. Ashura.  
W– Mmm. Det är sunni det är förbjudet att 
man slå sitt själv. Det är inte mitt fel det är 
inte jag som dödade honom. Dom tror så. 
Sig själv och sånt.  
M– Tack så mycket.  
W– Welcome. 
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Intervju med Y 
 
M– Hej och tack för att du vill vara med och 
svara på lite frågor om religion. Vi kan börja 
direkt. Du ser på datorn där finns frågor och 
några alternativ som du ska svara på. Ibland 
kommer jag ställa lite fler frågor för att be 
dig svara mer. Om du inte vill svara så 
måste du inte. Okej?  
Y – Okej.  
M– Hur gammal är du?  
Y– Jag är 17 år. 17 år och två månad.  
M– Just det, det var ju inte så länge sen du 
fyllde år. Och du är kille?  
Y– Ja.  
M– Från vilket land kommer du?  
Y– Afghanistan.  
M– Mmm, har du bott någon annanstans 
också?  
Y– Ja, jag bodde typ 2 år i Iran.  
M– Just det. Vet du varför ni flyttade dit? 
Y– Ja, det är svårt att bo där i Afghanistan. 
Dom gillar inte vi. Det är mycket krig också 
där och många blir dör.  
M– Jaha.  
Y– Många där dödar mitt folk. Talib gillar 
inte oss. De gillar inte hazara.  
M– Just det, du är hazar ja. Då är du också 
shia muslim eller?  
Y– Ja.  
M– Hur länge har du varit i Sverige?  
Y– Hmm, ungefär ett år och två månader.  
M– Då kan vi säga att du varit här typ 14 
månader? Alltså 12–18 månader.  
Y– Ja.  
M– När du bodde i Afghanistan var bodde 
du då? Var det i Kabul, i en stor stad, eller 
en liten stad eller en by eller var?  
Y– Hmm, i en ganska stor stad. Inte Kabul.  
M– Sen i Iran då?  
Y– Då bodde vi också i en stor stad.  
M– Bodde du med din familj i Afghanistan 
och Iran?  
Y– Ja.  
M– Bor de kvar i Iran?  
Y– Ja.  

M– Och nu i Sverige? Hur bor du då?  
Y– På boende.  
M– På boende med personal och andra 
killar?  
Y– Ja.  
M– Gillar du boendet?  
Y– Ja, nu bra.  
M– När du flyttade till Iran så var du typ 
14år. Vad gjorde du då? Gick du i skolan 
eller jobbade eller vad gjorde du?  
Y– Jobbade. I Afghanistan gick jag lite i 
skolan kanske två år. Men i Iran finns inte 
skola för mig.  
M– Varför inte?  
Y– Inga papper och sen gillar inte Iran polis 
afghaner. Så vi fick inte gå i skolan. Bara 
såna som var iraner.  
M– Oj, vad tråkigt. Så du jobbade istället?  
Y– Ja.  
M– Gillade du att jobba?  
Y– Så där, men ibland måste jag jobba.  
M– Islam är din religion. Vad tycker du är 
det bästa med din religion?  
Y– Nu tycker jag inte är så bra. Men bra är 
att religion tycker människor alla ska va 
snäll.  
M– Vad tycker du är viktigast med islam 
då?  
Y– Vad heter det, prata med gud?  
M– Menar du att be?  
Y– Ja, att be. Det är viktigt.  
M– Okej. När du bodde i Afghanistan och 
Iran hur många gånger på en månad brukade 
du gå till moskén? Titta på datorn så ser du 
vilka alternativ som finns.  
Y– När jag var liten i Afghanistan jag kunde 
gå många gånger. Men i Iran jag jobba 
mycket. Jobbade mycket och jag kunde inte 
gå ofta. Men kanske 8–10 gånger i 
Afghanistan och kanske 3–4 gånger i Iran.  
M– Okej. Så för att du jobbade i Iran så 
kunde du inte gå så ofta i moskén. Ville du 
gå oftare? Alltså fler gånger när du bodde i 
Iran?  
Y– Nej, tror inte. Pappa kanske ville men 
inte jag. Jag gillar inte så mycket.  



 

 

M– Okej. Vad gillar du inte så mycket?  
Y– Jag gillar inte när det är mycket folk och 
så och när någon tvingar eller säger jag 
måste. Jag bestämma själv, inte annan 
människa.  
M– Jag förstår. I Sverige brukar du gå till 
moskén då? 
Y– Nej, aldrig i Sverige. Jag var en gång i 
Göteborg. Men inte här i xxx. Finns inte för 
shia. Bara sunni.  
M– Okej, men om det funnits en moské för 
shia, skulle du gått dit då?  
Y– Nej, tror inte. Alltså, eller, alltså många 
i Sverige är rädd.  
M– Rädd för vad?  
Y– Rädd för oss. De är som rasister. De 
gillar inte muslim.  
M– Menar du att svenskar inte gillar 
muslimer.  
Y– Ja. Och om jag inte är muslim då kanske 
de gillar mig. I Sverige inte många är 
religion.  
M– Jag vill bara se så att jag förstår dig Y. 
Menar du att du inte är så mycket muslim i 
Sverige för att du vill att de ska gilla dig.  
Y– Hmm. Eller jag vill inte vara så annan. 
Religionen är inte viktig för mig och då 
måste jag inte vara någon religion.  
M– Okej. Då ska vi prata lite om det här 
med bön. Brukade du be hemma när du 
bodde i Afghanistan och Iran. Kanske mest 
Iran för då var du äldre.  
Y– Ja, ibland. Eller alla gjorde det i familjen 
så jag gjorde också.  
M– Brukar du be hemma i Sverige?  
Y– Nej, aldrig.  
M– Okej. Varför inte?  
Y– Jag vet inte, jag inte behöver här. Det är 
ganska bra här. Då behöver jag inte be om 
hjälp och så.  
M– Aha, så här i Sverige är det ganska lugnt 
och då behöver du inte be gud om hjälp?  
Y– Ja.  
M– Brukade du prata om din religion med 
dina kompisar i Iran?  
Y– Nej. När jag var liten ibland, men inte 
sen.  
M– Varför inte?  
Y– Vi prata om andra sak.  
M– Vaddå till exempel?  

Y– Haha, kanske jobb eller tjejer eller mat 
eller så. Eller vi pratade om religion ibland. 
Många prata om religion och vi också. Alla 
där är muslim och det är annat då. Alla är 
samma liksom. Inte som här.  
M– Brukade du prata med någon 
religiösföreträdare typ imam om religionen 
i Iran eller Afghanistan?  
Y– Nej, inte så ofta. Aldrig tror jag. Jag 
fråga pappa om jag tänker något. När jag 
gick i skola så berättade lärare.  
M– Gick du i koranskola?  
Y– Nej, ibland vi pratade om religionen och 
så.  
M– Aha, jag fattar. Brukade du prata om 
religion med din familj i Iran?  
Y– Ja. Ganska många gånger. Mamma prata 
om gud och så.  
M– Men brukade du inte prata om det?  
Y– Ja, eller nej. Eller typ om det var någon 
fest eller så. Men jag jobba mycket i Iran.  
M– Okej, du jobbade mycket och då var det 
svårt med religionen?  
Y– Ja, eller inte kanske. Men jag jobbade 
mycket och då var jag trött när jag var 
hemma.  
M– Om du pratar med dina föräldrar på 
telefon och så nu, brukar ni prata om 
religion då?  
Y– Jag pratar inte med min familj.  
M– Okej. Vi ska inte prata mer om det. 
Brukar du prata med dina kompisar i 
Sverige om religionen?  
Y– Ja, ibland. Kanske en gång varje månad. 
Eller ibland pratar vi om det är fest för 
religion.  
M– Typ när det är ramadan och så?  
Y– Ja.  
M– Gjorde du ramadan? Alltså fasta? 
Y– Nej, varför. När jag har mat jag vill äta.  
M– Fastade du i Iran?  
Y– Jag var liten då. Men ibland kanske 
några dagar.  
M– Okej. Vi kan prata lite om mat nu.  
Y– Okej. 
M– Brukade du följa reglerna för mat när du 
bodde i Iran? Typ äta mat som är halal och 
haram. Inte dricka mycket alkohol och så. 
Inte äta gris.  
Y– Ja, i Iran finns inte gris.  



 

 

M– Men annan mat då? Jag tänker typ när 
man slaktar, alltså dödar, typ en ko. Det 
måste ju vara på ett speciellt sätt.  
Y– Jag tänker inte så mycket på det. 
Mamma och pappa gör maten. Tror inte 
mamma och pappa gör mat som är inte 
halal.  
M– Okej, då fattar jag. I Sverige då? Följer 
du reglerna då? Äter du gris i Sverige till 
exempel?  
Y– Ja, jag äter gris. Jag tycker om gris, 
tycker det är gott. Men inte så bra. Man blir 
tjockis. Jag vill inte ha kalaskula som XXX.  
M– Haha. Men du är inte tjockis. Ingen fara.  
Y– Jag vet, men när jag kom till Sverige jag 
var 57 kilo. Nu jag är 77 kilo.  
M– Men du är ju en lång kille, det är bättre 
med 77. Alkohol då hur tänker du med det? 
Har du druckit det någon gång?  
Y– Ja, i Sverige. Aldrig i Iran, pappa arg. 
Pappa gillar inte alkohol.  
M– Men du har druckit i Sverige?  
Y– Ja, på fest en gång med många svenskar. 
I Sverige dricker många mycket alkohol.  
M– Ja, jag vet. Det är många i Sverige som 
dricker alkohol. Men du tycker det var okej 
att dricka alkohol i Sverige?  
Y– Ja. Alla dricker i Sverige. Om jag inte 
dricker, andra tycker konstig. Om jag är 
med andra och alla dricker jag också dricker 

alkohol. Men om ingen dricker, jag dricker 
inte.  
M– Så du vill vara lite som alla andra.  
Y– Ja. De tycker redan att vi är konstig så 
om jag dricker också med dom dom tycker 
inte jag konstig.  
M– Aha. Jag fattar. Men i Afghanistan och 
Iran då gjorde du som alla där också för att 
ingen skulle tycka du var konstig där?  
Y– Lite. Eller där jag också konstig. Jag 
utan papper och hazara. Men med andra 
från Afghanistan, inte konstig.  
M– Vi har ju nu egentligen pratat om 
religionens regler. Tycker du det är viktigt 
att följa religionens regler?  
Y– Nej, ibland. Ibland någon kan bli arg. 
Men nu ingen bestämma om mig. Jag 
bestämma själv. Så ingen bli arg.  
M– Din goda man kanske bli arg eller 
personalen?  
Y– Nej, inte arg. Dom vet att jag är snäll och 
ibland lite dum.  
M– Haha. Vill du säga något annat om det 
här med regler eller islam?  
Y– Nej. Jag tycker inte så viktigt. Innan jag 
måste vara som islam, men nu jag kan 
bestämma själv och då vill jag inte. Jag vill 
vara som jag är.  
M– Det låter bra. Tack.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 


